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ĮVADAS
Pastaruoju metu informåcinės technologijos vis plačiau taikomos mokant
gimtosios kalbos. Pârengta įdomių kompiuterínių lietuvių kalbos rašybos,
skyrybos, dialektologijos, leksikologijos, kalbos kultūros programų. Norintys
pasimokyti taisyklingai kirčiuoti lígi šiol galėjo pasinaudoti be¹t trimis originaliomís programomis (Pakerys A., Pakerys J., 1993; Pakerys A., Daniūnienė
S., Kavaliauskas V., 1994; Alaunienė Z., Mauricaitė V., 1997).
Kompiuterinės lietuvių kalbos programos tinka įvairioms pratyboms ir
savarankiškai mokytis: žinioms gilinti, įtvirtinti, pasitikrinti. Viena tokių programų – naujasis ,,Praktinio kirčiavimo treniruoklis“ (PKT).
PKT sudarytas iš dviejÿ dalių: knygelės (žodynėlis) ir elektroninės versijos (diskelis). PKT pagrindu pâimtas spaudai baigiamas re¹gti dažninis leksikos žodynas, kurio imtys aprėpia bevéik šimto metų laikotarpį (1925–1995 m.
periodika, knygos, kiti spaudiniai). Naujajam PKT iš šio žodyno âtrinktos
pačios dažniausios žodžių formos. Tiesâ, tokiÿ dažniausių žodžių formų sąrašas iš dalies peržiūrėtas – į žodynėlį neįtrauktí ribotos vartosenos, negyvybingi
žodžiai – archaizmai, bendrinei kalbai neteiktiní, pasenę žodžiai. PKT žodynėlį sudaro per 8000 aktyviosios vartosenos formų, iš jų apie 350 dažniausių
tikrinių žodžių.
PKT žodynėlyje žodžių formos pâteiktos abėcėlės tvarkâ; atskirai dedamí
bendriniai ir tikriniai žodžiai. Čia teikiamí žodžiai nėrâ sukirčiuoti – tai turėtų atlikti raštu arbâ kompiuteriu patys studentai. Sunkesnio kirčiavimo žodžių formas studentai žodynėlyje galėtų pasibraukti, nuspalvinti ar kaip kitaip
pasižymėti. Žodžių formos (ir tikrinių, ir bendrinių žodžių) kompiuteriu gali
būti pate¤kiamos abėcėlės arbâ atsitiktine tvarka.
Prie kiekvieno žodžio pridedama gramatinių sutrumpinimų, rodančių kirčiuotino žodžio priklausymą kuriãi nors kalbos daliai ir visus svarbiausius jo
gramatinius požymius (pvz., greta žodžio studentų yra pažymos dkt.vyr.g.dgs.kilm.,
reiškiančios, kad šis žodis yra daiktavardis, vyriškosios giminės, pavartotas daugiskaitos kilmininko linksniù). Studentas, pasirinkęs kirčiuoti žodį, turėtų neskubėti – vertėtų pasižiūrėti ir į greta žodžio esančias pažymas. Jos padės išvéngti pasitaikančių homoformų pãiniavos. Skýrium pateikiamí leksiniai homonímai (pvz.: båruose – toks nedidelis restoranas ir baruosê – kokio nors veikimo sritis) ir gramatinės homoformos (pvz.: gìros – bdv.mot.g.dgs.vard. ir gerõs –
bdv.mot.g.vns.kilm.). Tais atvejais, kai nurodomi gramatiniai sutrumpinimai nepadeda iki galo identifikuoti žodžio, greta jo skliausteliuose papildomai nusakoma pagrindinė leksinė reikšmė (pvz.: g¸rimo (gėrimas – kas geriama) –
dkt.vyr.g.vns.kilm.; paklãusė (paklausti) – vksm.būt.k.l.3 asm.; tėvùs (tėvai – tėvas ir motina) – dkt.vyr.g.dgs.gal.). Viso to reikia, kad neb¿tų dviprasmybių, tiek
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leksinių, tiek gramatinių, ir studentas, turėdamas visapusišką informaciją, galėtų sėkmingai sukirčiuoti žodį. Beje, PKT pasirinktí tie gramatiniai sutrumpinimai, kurie vartojami ir bendrojo lavinimo mokykloms skirtuosê vadovėliuose.
Patogumo dėlei tie sutrumpinimai pateikiamí šio įvado gale.
Kai kurie žodžiai gali būti kirčiuojami dvejopai. Kompiuterio programâ
pripažins esant tinkamus tuos kirčiavimo variãntus, kurie yrâ teikiamí ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2000).
Tarnybinės kalbos dalys (prielinksniai, jungtukai, dalelytės) rišliame tekstê dažniausiai prišlyja prie savarankiškųjų žodžių ir netenka kirčio. Tačiau
akcentologijos vadovėliuose, žodynuose, gramatikose įprasta žymėti ir tarnybinių žodžių kirtį bei priegaidę. PKT taip pat siūloma juos kirčiuoti.
Savitos yrâ kalbos dalys, sudėtos iš kelių žodžių, pvz.: iš tolo, bet kas, kažin
kas, koks nors, kur ne kur. ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ dažniausiai
esti kirčiuojamas tik vienas sudėtinių kalbos dalių žodis. Taip geriau kirčiuoti
ir dirbant su PKT. Tačiau kompiuterio programâ nelaikys klaidâ, jei bus sukirčiuoti visi sudėtinių kalbos dalių žodžiai.
Norintiems pasimokyti tam tikrų kalbos dalių kirčiavimo, kompiuteris
suteiks galimybę išsirinkti kalbos dalis (tik daiktavardžius, tik būdvardžius,
tik veiksmažodžius ir pan.) ir tik šiuos žodžiùs kirčiuoti.
Dėstytojai ir studentai gali užsibrėžti ir kitų darbo tikslų: abėcėliniame
žodynėlyje atrankiniù būdù kirčiuoti tik tam tikros darybos žodžiùs (pvz.,
priesaginius daiktavardžius), kurias ne kurias formas (pvz., daugiskaitos galininkùs) ir pan.
Kad akcentologija netaptų vien grafinių ženklelių dėliojimo mókslu, labai
prave»stų pasiklausyti taisyklingai kirčiuojamų PKT žodžių ir juos balsù pakartoti. Įgãrsinta versija – vienâ iš PKT tobulinimo perspektyvų. Taip pat
ketinama sudaryti galimybę vartotojui papildyti kirčiuojamų žodžių sąrašą.
Bet tai ateities darbai.
Kirčiuoti kompiuteriu labai paprasta. Įsijungus programą, pirmiausia bus
prašoma užsiregistruoti (registracijos numeris negali būti ilgesnis nei trys ženklai). Tada galima pasirinkti įvairiùs darbo būdus:
nurodyti, kiek žodžių ketinama kirčiuoti šį kartą;
kirčiuoti žodžiùs abėcėlės ar atsitiktinê tvarkâ;
atsirinkti tam tikras kalbos dalis;
suklydus sužinoti, kaip kirčiuoti taisyklingai.
Paspaudus klavíšą ENTER, ekranê pasirodys kirčiuotinas žodis. Spaudant
klavišùs → arba ←, reikia nuspalvinti (paryškinti) tą ra¤dę, virš kurios turės
būti kirčio ir priegaidės žénklas. Skaitmenų klavíšais pasírenkamas atsakymas: 1 – kairinis, 2 – dešininis, 3 – riestinis žénklas.
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Taisyklingai sukirčiuotas žodis įrašomas į studento ,,sąskaitą“. Kitą kartą
šio žodžio nebereikės kirčiuoti.
Netaisyklingai sukirčiuotas žodis grąžinamas į žodžių ,,banką“, ir teks tą
žodį kirčiuoti dãr kartą.
Vėl paspaudus bet kurį klavíšą, ekranê pasirodys kitas kirčiuotinas žodis.
Ekrano kampê bus rodoma, kiek iš viso žodžių sukirčiuota, kiek iš jų –
taisyklingai, kiek – netaisyklingai, kiek žodžių dãr liko kirčiuoti.
Knygelės pabaigojê dedama kontrolinių darbų pavyzdžių – siūloma, nesinaudojant jókia papildoma mìdžiaga, sukirčiuoti nurodytas žodžių formas.
Kontrolinius darbus galima atlikti ir raštu, ir kompiuteriu.
PKT skiriamas Lituanistikos fakulteto studentams, studijuojantiems akcentologiją. Studentai, dirbdamí su PKT komplektù, geriau suvoks teorinius akcentologijos dalykùs, įveiks neretai susidarantį psichologinį slenkstį tarp teorijos ir praktikos, formuosis taisyklingo kirčiavimo įgūdžius. Ši mokymosi priemonė ypač tinka savarankiškam darbui, ji skatina lietuvių akcentologijos, kaip
teorinio ir praktinio kalbos kurso, mokymosi motyvaciją. PKT taip pat padės
studentams re¹gtis akcentologijos kontroliniams darbams ir egzaminui.
Ši mókomoji priemonė galėtų sudominti ir kitų šalies aukštųjų mokyklų
studentùs filologùs, aktorius, žurnalistùs, lietuvių kalbos mokytojus, išplėstinį lietuvių kalbos kursą pasirinkusius gimnazistùs ir visus, kuriems rūpi taisyklingas lietuvių kalbos žodžių kirčiavimas.
Už vertingus patarimus ir pastabas ãutoriai nuoširdžia¤ dėkoja doc. dr.
Stasiui Keiniui ir dr. Rimai Bacevičiūtei.

Gramatiniai sutrumpinimai
asm. – asmenínis, asmuo
aukšč. l. – aukščiausiasis laipsnis
aukšt. l. – aukštesnysis laipsnis
bdv. – būdvardis
bendr. – bendratís
bev. g. – bevardė giminė
būd. – būdinys
būs. l. – būsimasis laikas
būt. l. – būtasis laikas
būt. d. l. – būtasis dažninis laikas
būt. k. l. – būtasis kartínis laikas
dgs. – daugiskaita

dkt. – daiktavardis
dll. – dalelytė
dlv. – dalyvis
dvs. – dviskaita
es. l. – esamasis laikas
gal. – galininkas
įn. – įnagininkas
išt. – ištiktukas
įterp. – įterpinys
įv. – įvardis
įvardž. – įvardžiuotinis
jng. – jungtukas
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jst. – jaustukas
kelint. – keli¹tinis
kiek. – kiìkinis
kilm. – kilmininkas
liep. n. – liepiamoji nuosaka
modal. – modalinis žodis ar junginys
mot. g. – móteriškoji giminė
naud. – naudininkas
neveik. – neveikiamosios rûšies
nkt. – nekaitomas
pad. – padalyvis
prl. – prielinksnis
prv. – prieveiksmis

pusd. – pusdalyvis
reik. – reikiamybės
sangr. – sangrąžinis
sktv. – skaitvardis
šauksm. – šauksmininkas
tar. n. – tariamoji nuosaka
vard. – vardininkas
veik. – veikiamosios rûšies
viet. – vietininkas
vyr. g. – vôriškoji giminė
vksm. – veiksmažodis
vns. – vienaskaita

Literatūra
A l a u n i e n ė Z., M a u r i c a i t ė V. Skiemeninio kirčiavimo treniruoklio
žodynėlis ir pratimai. – Vilnius, 1997.
P a k e r y s A., D a n i ū n i e n ė S., K a v a l i a u s k a s V. Kirčiavimo
treniruoklis. Mokomoji kompiuterio programa. – Vilnius, 1994.
P a k e r y s A., P a k e r y s J. Taiklus kirtis. Mokomasis žaidimas. –
Vilnius, 1993.
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ŽODYNĖLIS
Bendriniai žodžiai
A, Ą
abejoti
vksm.bendr.
abi
sktv.kiek.mot.g.dvs.gal.
abi
sktv.kiek.mot.g.dvs.vard.
abiejų
sktv.kiek.mot.g.dvs.kilm.
abiejų
sktv.kiek.vyr.g.dvs.kilm.
abiem
sktv.kiek.vyr.g.dvs.įn.
absoliučiai
prv.
abu
sktv.kiek.vyr.g.dvs.gal.
abu
sktv.kiek.vyr.g.dvs.vard.
abudu
sktv.kiek.vyr.g.dvs.vard.
ačiū jst.
administracija
dkt.mot.g.vns.vard.
administraciją
dkt.mot.g.vns.gal.
administracijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
adresas
dkt.vyr.g.vns.vard.
adresu
dkt.vyr.g.vns.įn.
advokatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
advokato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
agentūra
dkt.mot.g.vns.vard.
agronomas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aha jst.
aibė
dkt.mot.g.vns.vard.
aidas (atbalsis)
dkt.vyr.g.vns.vard.
aikštę
dkt.mot.g.vns.gal.
aikštėje
dkt.mot.g.vns.viet.
aikštelę
dkt.mot.g.vns.gal.
aikštelė
dkt.mot.g.vns.vard.
aikštelėje
dkt.mot.g.vns.viet.
aikštėn
dkt.mot.g.vns.viet.
aikštės
dkt.mot.g.vns.kilm.
aistra
dkt.mot.g.vns.vard.
aiškiai
prv.
aiškiau
prv.aukšt.l.
aiškina
vksm.es.l.3 asm.
aiškino
vksm.būt.k.l.3 asm.
aiškinti
vksm.bendr.
aišku
bdv.bev.g.

aiškus
bdv.vyr.g.vns.vard.
ak jst.
akademija
dkt.mot.g.vns.vard.
akademijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
akademijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
akcinė
bdv.mot.g.vns.vard.
akį
dkt.mot.g.vns.gal.
akies
dkt.mot.g.vns.kilm.
akim
dkt.mot.g.dgs.įn.
akimi
dkt.mot.g.vns.įn.
akimirką
dkt.mot.g.vns.gal.
akimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
akis
dkt.mot.g.dgs.gal.
akis
dkt.mot.g.vns.vard.
akys
dkt.mot.g.dgs.vard.
akyse
dkt.mot.g.dgs.viet.
akių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
akivaizdoje
dkt.mot.g.vns.viet.
akivaizdžiai
prv.
aklas
bdv.vyr.g.vns.vard.
aklųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
akmenį
dkt.vyr.g.vns.gal.
akmenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
akmenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
akmens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
akmenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
akmuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
aktą
dkt.vyr.g.vns.gal.
aktas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aktyviai prv.
aktyvų
bdv.vyr.g.vns.gal.
aktyvus
bdv.vyr.g.vns.vard.
akto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aktoriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
aktoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aktorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
aktorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
aktų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
alaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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dkt.mot.g.vns.kilm.
algos
aliejaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aliuminio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
alkoholio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
amatininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
amato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ambasadorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
amerikiečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
amerikietis
dkt.vyr.g.vns.vard.
amžiais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
amžiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
amžinai
prv.
amžinas
bdv.vyr.g.vns.vard.
amžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
amžių
dkt.vyr.g.vns.gal.
amžiuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
amžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
amžius
dkt.vyr.g.vns.vard.
aną
įv.vyr.g.vns.gal.
anaiptol prv.
analizė
dkt.mot.g.vns.vard.
anapus prv.
anglai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
anglies
dkt.mot.g.vns.kilm.
angliškai
prv.
anglių (anglis – toks kuras)
dkt.mot.g.dgs.kilm.

anglų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
animaciniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
animacinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
anksčiau
prv.aukšt.l.
anksti prv.
ano
įv.vyr.g.vns.kilm.
anonsas
dkt.vyr.g.vns.vard.
anot prl.
ansamblio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ansamblis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ant prl.
antai dll.
antakius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
antis (toks paukštis)
dkt.mot.g.vns.vard.
antra
sktv.kelint.bev.g.
antra
sktv.kelint.mot.g.vns.vard.
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antrą
sktv.kelint.mot.g.vns.gal.
antrą
sktv.kelint.vyr.g.vns.gal.
antradienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
antrąją
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.gal.
antrąjį
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.gal.
antrame
sktv.kelint.vyr.g.vns.viet.
antras
sktv.kelint.vyr.g.vns.vard.
antrasis
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.vard.
antroje
sktv.kelint.mot.g.vns.viet.
antroji
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.vard.
antrojo
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.kilm.
antros
sktv.kelint.mot.g.vns.kilm.
antrosios
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.kilm.
anuomet prv.
apačioje
dkt.mot.g.vns.viet.
apačios
dkt.mot.g.vns.kilm.
aparatą
dkt.vyr.g.vns.gal.
aparatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
aparatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aparato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aparatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
apdailos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apdirbimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
apdovanotas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

apėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
apgauti
vksm.bendr.
apgavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
apginti (apsaugoti)
vksm.bendr.
apie prl.
apygarda
dkt.mot.g.vns.vard.
apygardos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apylinkę
dkt.mot.g.vns.gal.
apylinkėje
dkt.mot.g.vns.viet.
apylinkės
dkt.mot.g.vns.kilm.
apylinkėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
apylinkių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
apima
vksm.es.l.3 asm.
apimties
dkt.mot.g.vns.kilm.
apimtis
dkt.mot.g.vns.vard.
apyvarta
dkt.mot.g.vns.vard.
apyvartos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aplankė
vksm.būt.k.l.3 asm.

aplankyti
apleistas

vksm.bendr.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

aplink prl.
aplink prv.
aplinka
dkt.mot.g.vns.vard.
aplinką
dkt.mot.g.vns.gal.
aplinkybėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
aplinkybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
aplinkybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
aplinkoje
dkt.mot.g.vns.viet.
aplinkos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aplinkui
prv.
apmoka
vksm.es.l.3 asm.
apmokėti
vksm.bendr.
aprūpinti
vksm.bendr.
apsauga
dkt.mot.g.vns.vard.
apsaugos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apsaugoti
vksm.bendr.
apsidairė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
apsigyveno
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
apsilankė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
apsisaugoti
vksm.sangr.bendr.
apskaičiuokite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
apskaičiuoti
vksm.bendr.
apskaitos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apskričių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
apskritai prv.
apskrities
dkt.mot.g.vns.kilm.
apskrityje
dkt.mot.g.vns.viet.
apsvarstyti
vksm.bendr.
aptarnavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aptarti
vksm.bendr.
aptikti
vksm.bendr.
apžiūrėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
apžiūrėti
vksm.bendr.
apžvalga
dkt.mot.g.vns.vard.
ar dll.
ar jng.
arabų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
arba jng.
arbatos
dkt.mot.g.vns.kilm.
architektų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

architektūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
arčiau
prv.aukšt.l.
argi dll.
arklį
dkt.vyr.g.vns.gal.
arkliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
arklio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
arklys
dkt.vyr.g.vns.vard.
arklių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
arklius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
armija
dkt.mot.g.vns.vard.
armiją
dkt.mot.g.vns.gal.
armijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
armijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
armijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
artėja
vksm.es.l.3 asm.
artėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
arti prl.
arti prv.
artilerijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
artima
bdv.mot.g.vns.vard.
artimi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
artimųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
artimuosius
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.gal.
artyn prv.
artistai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
artistas
dkt.vyr.g.vns.vard.
asmenybę
dkt.mot.g.vns.gal.
asmenybė
dkt.mot.g.vns.vard.
asmenybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
asmenims
dkt.vyr.g.dgs.naud.
asmeninį
bdv.vyr.g.vns.gal.
asmenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
asmenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
asmeniškai
prv.
asmeniui
dkt.vyr.g.vns.naud.
asmens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
asmenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
asmuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
asociacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aš
įv.vns.vard.
ašaras
dkt.mot.g.dgs.gal.
ašaromis
dkt.mot.g.dgs.įn.
ašaros
dkt.mot.g.dgs.vard.
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dkt.mot.g.dgs.kilm.
ašarų
ašis
dkt.mot.g.vns.vard.
aštriai prv.
aštuntą
sktv.kelint.mot.g.vns.gal.
aštuoni
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
aštuoniasdešimt
sktv.kiek.
atbėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
ateičiai
dkt.mot.g.vns.naud.
ateidavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
ateik
vksm.liep.n.vns.2 asm.
ateina
vksm.es.l.3 asm.
ateis
vksm.būs.l.3 asm.
ateiti
vksm.bendr.
ateitį
dkt.mot.g.vns.gal.
ateities
dkt.mot.g.vns.kilm.
ateityje
dkt.mot.g.vns.viet.
ateitis
dkt.mot.g.vns.vard.
atėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
atėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
atėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
atėjus
vksm.pad.būt.k.l.
atėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atgal prv.
atgauti
vksm.bendr.
atidarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atidarymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
atidaryta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.

atidaryti
vksm.bendr.
atidavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atiduoda
vksm.es.l.3 asm.
atiduoti
vksm.bendr.
atidžiai
prv.
atimti
vksm.bendr.
atiteko
vksm.būt.k.l.3 asm.
atitinka
vksm.es.l.3 asm.
atitinkamai
prv.
atitinkamų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
atkakliai
prv.
atkarpos
dkt.mot.g.vns.kilm.
atkirto
vksm.būt.k.l.3 asm.
atkreipti
vksm.bendr.
atkūrimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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atkurti
atleisk
atleiskite
atleisti
atletikos
atlieka
atliekami

vksm.bendr.
vksm.liep.n.vns.2 asm.
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
vksm.bendr.
dkt.mot.g.vns.kilm.
vksm.es.l.3 asm.
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.
vard.
atliekų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
atlyginimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atlyginimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atlikėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
atliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
atliktas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
atlikti
vksm.bendr.
atlikti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
dgs.vard.
atmetė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atminimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atminties
dkt.mot.g.vns.kilm.
atmintis
dkt.mot.g.vns.vard.
atmosfera
dkt.mot.g.vns.vard.
atmosferą
dkt.mot.g.vns.gal.
atmosferos
dkt.mot.g.vns.kilm.
atneš
vksm.būs.l.3 asm.
atnešė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atnešti
vksm.bendr.
atominio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
atomo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atostogas
dkt.mot.g.dgs.gal.
atostogos
dkt.mot.g.dgs.vard.
atostogų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
atrodė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atrodyti
vksm.bendr.
atrodytų
vksm.tar.n.3 asm.
atrodo
vksm.es.l.3 asm.
atsakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atsakiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
atsakymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atsakymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
atsakymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atsakingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
atsakingi
bdv.vyr.g.dgs.vard.

vksm.bendr.
atsakyti
atsako
vksm.es.l.3 asm.
atsakomybę
dkt.mot.g.vns.gal.
atsakomybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
atsargas
dkt.mot.g.dgs.gal.
atsargiai prv.
atsargus
bdv.vyr.g.vns.vard.
atsidūrė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsiduso
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsigręžė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsikėlė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsikratyti
vksm.sangr.bendr.
atsiliepė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsiliepia
vksm.sangr.es.l.3 asm.
atsiminė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsiminimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
atsiminimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
atsirado
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsiranda
vksm.sangr.es.l.3 asm.
atsiras
vksm.sangr.būs.l.3 asm.
atsirasti
vksm.sangr.bendr.
atsisakė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsisakyti
vksm.sangr.bendr.
atsisėdo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsistojo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsisuko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsitikimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
atsitikimų
dkt.sangr.vyr.g.dgs.kilm.
atsitiko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsitiktinai
prv.
atsitinka
vksm.sangr.es.l.3 asm.
atsitrenkė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsiuntė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atsivėrė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
atsižvelgiant
vksm.sangr.pad.es.l.
atsižvelgti
vksm.sangr.bendr.
atskirai prv.
atskirais
bdv.vyr.g.dgs.įn.
atskiri
bdv.vyr.g.dgs.vard.
atskirose
bdv.mot.g.dgs.viet.
atskirti
vksm.bendr.
atskirų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
atskirų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.

atskirus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
atskleidžia
vksm.es.l.3 asm.
atskleisti
vksm.bendr.
atspindi
vksm.es.l.3 asm.
atstatyti
vksm.bendr.
atstovai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
atstovais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
atstovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
atstovo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atstovų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
atstovus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
atstumą
dkt.vyr.g.vns.gal.
atstumas
dkt.vyr.g.vns.vard.
atvažiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
atvažiuoja
vksm.es.l.3 asm.
atvedė
vksm.būt.k.l.3 asm.
atvejai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
atvejais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
atvejis
dkt.vyr.g.vns.vard.
atveju
dkt.vyr.g.vns.įn.
atvejų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
atvykę
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
dgs.vard.
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
atvyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
atvyksta
vksm.es.l.3 asm.
atvykti
vksm.bendr.
atvirai prv.
atviras
bdv.vyr.g.vns.vard.
atvirkščiai prv.
atžvilgiu
dkt.vyr.g.vns.įn.
audimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
audiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
audinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
audinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
audinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
audra
dkt.mot.g.vns.vard.
audros
dkt.mot.g.vns.kilm.
audrų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
auga
vksm.es.l.3 asm.
augalai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
augalams
dkt.vyr.g.dgs.naud.

atvykęs
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augalas
augalo
augalų
augalus
augimą
augimas
augimo
augina
auginami

dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dkt.vyr.g.vns.gal.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vksm.es.l.3 asm.
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.
auginti
vksm.bendr.
augo
vksm.būt.k.l.3 asm.
augti
vksm.bendr.
augtų
vksm.tar.n.3 asm.
auką
dkt.mot.g.vns.gal.
auklėjimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
auklėjimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
auklėjimui
dkt.vyr.g.vns.naud.
auklėti
vksm.bendr.
auklėtinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
auklėtoja
dkt.mot.g.vns.vard.
aukomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
aukos
dkt.mot.g.dgs.vard.
aukos
dkt.mot.g.vns.kilm.
auksas
dkt.vyr.g.vns.vard.
aukso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
auksu
dkt.vyr.g.vns.įn.
aukščiau prl.
aukščiau
prv.aukšt.l.
aukščiausiąją
bdv.įvardž.aukšč.l.mot.g.
vns.gal.
aukščiausioji
bdv.įvardž.aukšč.l.mot.g.
vns.vard.
aukščiausios
bdv.aukšč.l.mot.g.vns.kilm.
aukščiausiosios bdv.įvardž.aukšč.l.mot.g.
vns.kilm.
aukščio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aukšta
bdv.mot.g.vns.vard.
aukštą
bdv.vyr.g.vns.gal.
aukštą
dkt.vyr.g.vns.gal.
aukštai prv.
aukštas
bdv.vyr.g.vns.vard.
aukštąsias
bdv.įvardž.mot.g.dgs.gal.
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aukšte
dkt.vyr.g.vns.viet.
aukšti
bdv.vyr.g.dgs.vard.
aukštį
dkt.vyr.g.vns.gal.
aukštyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
aukštyn prv.
aukštis
dkt.vyr.g.vns.vard.
aukšto
bdv.vyr.g.vns.kilm.
aukšto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
aukštos
bdv.mot.g.vns.kilm.
aukštų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
aukštų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
aukų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
ausį
dkt.mot.g.vns.gal.
ausis
dkt.mot.g.dgs.gal.
austrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
aušra
dkt.mot.g.vns.vard.
aušros
dkt.mot.g.vns.kilm.
autobusą
dkt.vyr.g.vns.gal.
autobusai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
autobusas
dkt.vyr.g.vns.vard.
autobusų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
automašinų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
automobilį
dkt.vyr.g.vns.gal.
automobiliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
automobilio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
automobilis
dkt.vyr.g.vns.vard.
automobilių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
automobilius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
autorė
dkt.mot.g.vns.vard.
autoriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
autoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
autoritetą
dkt.vyr.g.vns.gal.
autorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
autorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
avalynės
dkt.mot.g.vns.kilm.
aviacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
aviečių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
avių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
avižų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
azoto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ąžuolas
dkt.vyr.g.vns.vard.

B
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bado
badu
dkt.vyr.g.vns.įn.
baigdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
baigę
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
baigė
vksm.būt.k.l.3 asm.
baigęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
baigėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
baigia
vksm.es.l.3 asm.
baigiant
vksm.pad.es.l.
baigiantis
vksm.sangr.pad.es.l.
baigiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
baigiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
baigimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
baigsis
vksm.sangr.būs.l.3 asm.
baigta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
baigtas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

baigti
vksm.bendr.
baigtis
vksm.sangr.bendr.
baigus
vksm.pad.būt.k.l.
baimė
dkt.mot.g.vns.vard.
baimės
dkt.mot.g.vns.kilm.
baisi
bdv.mot.g.vns.vard.
baisiai prv.
baisu
bdv.bev.g.
baisus
bdv.vyr.g.vns.vard.
bajorų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
bakterijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
balandis
dkt.vyr.g.vns.vard.
balandžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
baldų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
baleto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
balsą
dkt.vyr.g.vns.gal.
balsai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
balsas
dkt.vyr.g.vns.vard.
balsavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
balse
dkt.vyr.g.vns.viet.
balso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
balsu
dkt.vyr.g.vns.įn.
balsų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
balta
bdv.mot.g.vns.įn.

balta
bdv.mot.g.vns.vard.
baltą
bdv.vyr.g.vns.gal.
baltarusių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
baltas
bdv.vyr.g.vns.vard.
balti
bdv.vyr.g.dgs.vard.
baltymų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
balto
bdv.vyr.g.vns.kilm.
baltos
bdv.mot.g.dgs.vard.
baltos
bdv.mot.g.vns.kilm.
baltų (baltai – tokios tautos ir gentys)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

baltųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
bandė
vksm.būt.k.l.3 asm.
bandymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
bandymai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bandymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
bandymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bandymų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
banditai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bando
vksm.es.l.3 asm.
bandoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
banga
dkt.mot.g.vns.vard.
bangos
dkt.mot.g.dgs.vard.
bangų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
banką
dkt.vyr.g.vns.gal.
bankai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bankas
dkt.vyr.g.vns.vard.
banke
dkt.vyr.g.vns.viet.
banko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bankų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
baruose (baras – kokio nors veikimo sritis)
dkt.vyr.g.dgs.viet.

baruose (baras – toks nedidelis restoranas)
dkt.vyr.g.dgs.viet.

batai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bataliono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
batų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
batus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
bausmę
dkt.mot.g.vns.gal.
bausmė
dkt.mot.g.vns.vard.
bazę
dkt.mot.g.vns.gal.
bazė
dkt.mot.g.vns.vard.
bazės
dkt.mot.g.vns.kilm.
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dkt.mot.g.vns.vard.
bažnyčia
bažnyčią
dkt.mot.g.vns.gal.
bažnyčiai
dkt.mot.g.vns.naud.
bažnyčioje
dkt.mot.g.vns.viet.
bažnyčios
dkt.mot.g.vns.kilm.
bažnyčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
be dll.
be prl.
be abejo įterp.
be abejonės įterp.
bėda
dkt.mot.g.vns.vard.
bėdą
dkt.mot.g.vns.gal.
bedarbių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
bėdos
dkt.mot.g.vns.kilm.
bedugnę
dkt.mot.g.vns.gal.
be galo prv.
bėga
vksm.es.l.3 asm.
bėgioja
vksm.es.l.3 asm.
bėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
bėgti
vksm.bendr.
bei jng.
beje dll.
bėk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
bekonų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
belieka
vksm.es.l.3 asm.
beliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
bemaž prv.
bendra
bdv.mot.g.vns.vard.
bendrą
bdv.mot.g.vns.gal.
bendrą
bdv.vyr.g.vns.gal.
bendrabučio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bendradarbiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bendradarbiavimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
bendradarbiavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bendrai prv.
bendras
bdv.vyr.g.vns.vard.
bendrauti
vksm.bendr.
bendravimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
bendrijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
bendro
bdv.vyr.g.vns.kilm.
bendroji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
bendrojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
bendros
bdv.mot.g.vns.kilm.
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bendrosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
bendrovė
dkt.mot.g.vns.vard.
bendrovės
dkt.mot.g.dgs.vard.
bendrovės
dkt.mot.g.vns.kilm.
bendrovių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
bendruomenės
dkt.mot.g.vns.kilm.
bene dll.
bent dll.
benzino
dkt.vyr.g.vns.kilm.
be paliovos prv.
berniuką
dkt.vyr.g.vns.gal.
berniukai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
berniukams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
berniukas
dkt.vyr.g.vns.vard.
berniukų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
beržo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
beržų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
bet dll.
bet jng.
betgi jng.
bet kur prv.
beveik prv.
bibliotekoje
dkt.mot.g.vns.viet.
bibliotekos
dkt.mot.g.vns.kilm.
bičių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
bijau
vksm.es.l.vns.1 asm.
bijo
vksm.es.l.3 asm.
bijojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
bijoti
vksm.bendr.
byla
dkt.mot.g.vns.vard.
bylą
dkt.mot.g.vns.gal.
bylas
dkt.mot.g.dgs.gal.
bilietai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bilietus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
byloje
dkt.mot.g.vns.viet.
bylos
dkt.mot.g.vns.kilm.
birželio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bitės
dkt.mot.g.dgs.vard.
biudžeto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
biurą
dkt.vyr.g.vns.gal.
biuras
dkt.vyr.g.vns.vard.
biuro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bloga
bdv.bev.g.

blogai prv.
blogi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
blogiau
prv.aukšt.l.
blogio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
blogo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
branduolinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
branduolio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
brangi
bdv.mot.g.vns.vard.
brangiai prv.
brangioji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
brangus
bdv.vyr.g.vns.vard.
brangūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
brėžinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
brigada
dkt.mot.g.vns.vard.
brigadininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
brigados
dkt.mot.g.vns.kilm.
brigadų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
britų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
brolį
dkt.vyr.g.vns.gal.
broliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
brolio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
brolis
dkt.vyr.g.vns.vard.
broliu
dkt.vyr.g.vns.įn.
brolių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
broliui
dkt.vyr.g.vns.naud.
bruožai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bruožų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
būčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
būdą
dkt.vyr.g.vns.gal.
būdai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
būdais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
būdama
vksm.pusd.mot.g.vns.
būdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
būdami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
būdas
dkt.vyr.g.vns.vard.
būdavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
budelių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
budi
vksm.es.l.3 asm.
būdinga
bdv.bev.g.
būdingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
būdo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
būdu
dkt.vyr.g.vns.įn.
būdų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

būdus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
buities
dkt.mot.g.vns.kilm.
buitinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
būk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
būkite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
būklę
dkt.mot.g.vns.gal.
būklė
dkt.mot.g.vns.vard.
būklės
dkt.mot.g.vns.kilm.
bulgarų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
bulves
dkt.mot.g.dgs.gal.
bulvės
dkt.mot.g.dgs.vard.
bulvių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
būna
vksm.es.l.3 asm.
būrelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
būrį
dkt.vyr.g.vns.gal.
būriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
būrio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
būrys
dkt.vyr.g.vns.vard.
būrius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
burną
dkt.mot.g.vns.gal.
burnos
dkt.mot.g.vns.kilm.
buržuazijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
buržuazinė
bdv.mot.g.vns.vard.
buržuazinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
bus
vksm.būs.l.3 asm.
būsi
vksm.būs.l.vns.2 asm.
būsime
vksm.būs.l.dgs.1 asm.
būsiu
vksm.būs.l.vns.1 asm.
būt
vksm.bendr.
butą
dkt.vyr.g.vns.gal.
būta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
butas
dkt.vyr.g.vns.vard.
bute
dkt.vyr.g.vns.viet.
butelį (butelis – toks stiklinis indas)
dkt.vyr.g.vns.gal.

būtent jng.
būti
vksm.bendr.
būtina
bdv.bev.g.
būtina
bdv.mot.g.vns.vard.
būtinai prv.
būtinas
bdv.vyr.g.vns.vard.
buto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
butų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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būtų
būtum
būtume
butus
buvai
buvau
buvę
buvęs
buvo
buvome
buvusi

vksm.tar.n.3 asm.
vksm.tar.n.vns.2 asm.
vksm.tar.n.dgs.1 asm.
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vksm.būt.k.l.vns.2 asm.
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
vksm.būt.k.l.3 asm.
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.
vns.vard.
buvusio
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.kilm.
buvusios
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.
vns.kilm.
buvusių
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
dgs.kilm.

C
dkt.vyr.g.vns.kilm.
carizmo
caro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
cechas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ceche
dkt.vyr.g.vns.viet.
cecho
dkt.vyr.g.vns.kilm.
cechų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
celiuliozės
dkt.mot.g.vns.kilm.
cemento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
centimetrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
centnerių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
centrą
dkt.vyr.g.vns.gal.
centras
dkt.vyr.g.vns.vard.
centre
dkt.vyr.g.vns.viet.
centrinė
bdv.mot.g.vns.vard.
centrinėje
bdv.mot.g.vns.viet.
centrinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
centro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
centų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
cha išt.
charakterį
dkt.vyr.g.vns.gal.
charakterio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
chemijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
choras
dkt.vyr.g.vns.vard.
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choro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ciklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
citrinos
dkt.mot.g.vns.kilm.
civilinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
civilizacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
cukraus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
cukrinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
Č
čekų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
čempionatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
čempionate
dkt.vyr.g.vns.viet.
čempionato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
čempionų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
čia dll.
čia jng.
čia prv.
čionai prv.
čiupo
vksm.būt.k.l.3 asm.
D
dabar prv.
dabartinę
bdv.mot.g.vns.gal.
dabartinė
bdv.mot.g.vns.vard.
dabartinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
dabartinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
dabartiniu
bdv.vyr.g.vns.įn.
daigus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
daiktą
dkt.vyr.g.vns.gal.
daiktai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
daiktas
dkt.vyr.g.vns.vard.
daikto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
daiktų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
daiktus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dailės
dkt.mot.g.vns.kilm.
dailiai prv.
dailininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dailininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
dailininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
daina
dkt.mot.g.vns.vard.
dainą
dkt.mot.g.vns.gal.

dkt.mot.g.dgs.gal.
dainas
dainavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dainavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dainininkė
dkt.mot.g.vns.vard.
dainos
dkt.mot.g.dgs.vard.
dainos
dkt.mot.g.vns.kilm.
dainų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dainuoja
vksm.es.l.3 asm.
dainuoti
vksm.bendr.
dairėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
daktarą
dkt.vyr.g.vns.gal.
daktaras
dkt.vyr.g.vns.vard.
daktaro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dalį
dkt.mot.g.vns.gal.
dalies
dkt.mot.g.vns.kilm.
dalyje
dkt.mot.g.vns.viet.
dalyką
dkt.vyr.g.vns.gal.
dalykai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dalykas
dkt.vyr.g.vns.vard.
dalyko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dalykų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dalykus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dalimi
dkt.mot.g.vns.įn.
dalimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
dalis
dkt.mot.g.dgs.gal.
dalis
dkt.mot.g.vns.vard.
dalys
dkt.mot.g.dgs.vard.
dalyse
dkt.mot.g.dgs.viet.
dalių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dalyvauja
vksm.es.l.3 asm.
dalyvaujant
vksm.pad.es.l.
dalyvaus
vksm.būs.l.3 asm.
dalyvauti
vksm.bendr.
dalyvavimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
dalyvavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
dalyvavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dalyviai (dalyvis – kas dalyvauja)
dkt.vyr.g.dgs.vard.

dalyviams (dalyvis – kas dalyvauja)
dkt.vyr.g.dgs.naud.

dalyvis (dalyvis – kas dalyvauja)
dkt.vyr.g.vns.vard.

dalyvių (dalyvis – kas dalyvauja)

dalyvius (dalyvis – kas dalyvauja)
dkt.vyr.g.dgs.gal.

dama
dkt.mot.g.vns.vard.
dangaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dangų
dkt.vyr.g.vns.gal.
danguje
dkt.vyr.g.vns.viet.
dangus
dkt.vyr.g.vns.vard.
dantimis
dkt.vyr.g.dgs.įn.
dantis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dantys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dantų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dar prv.
darai
vksm.es.l.vns.2 asm.
darant
vksm.pad.es.l.
darau
vksm.es.l.vns.1 asm.
darbą
dkt.vyr.g.vns.gal.
darbai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
darbais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
darbams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
darbas
dkt.vyr.g.vns.vard.
darbdaviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
darbe
dkt.vyr.g.vns.viet.
darbininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
darbininkais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
darbininkams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
darbininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
darbininko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
darbininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
darbininkus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
darbo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
darbu
dkt.vyr.g.vns.įn.
darbų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
darbui
dkt.vyr.g.vns.naud.
darbuojasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
darbuotojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
darbuotojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
darbuotojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
darbuotojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
darbuotojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
darbus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
darė
vksm.būt.k.l.3 asm.
darėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
dargi prv.

dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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vksm.liep.n.vns.2 asm.
daryk
daryti
vksm.bendr.
daro
vksm.es.l.3 asm.
daroma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
daroma
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.

daromi vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs. vard.
darosi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
darželyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
darželio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
darželis
dkt.vyr.g.vns.vard.
daržininkystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
daržoves
dkt.mot.g.dgs.gal.
daržovės
dkt.mot.g.dgs.vard.
daržovių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
daug prv.
daugelį
dkt.vyr.g.vns.gal.
daugelyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
daugelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
daugelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
daugeliu
dkt.vyr.g.vns.įn.
daugeliui
dkt.vyr.g.vns.naud.
daugiau
prv.aukšt.l.
daugiausia
modal.
daugiausia
prv.aukšč.l.
daugybe
dkt.mot.g.vns.įn.
daugybę
dkt.mot.g.vns.gal.
daugybė
dkt.mot.g.vns.vard.
daugybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
daug ką įv. gal.
daug kas įv. vard.
daug ko įv. kilm.
dauguma
dkt.mot.g.vns.vard.
daugumą (dauguma – daugybė)
dkt.mot.g.vns.gal.

daugumos
dkt.mot.g.vns.kilm.
davė
vksm.būt.k.l.3 asm.
davęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
dažai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dažais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
dažnai prv.
dažniau
prv.aukšt.l.
dažniausiai
prv.aukšč.l.
18

dažnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
debesų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
deda
vksm.es.l.3 asm.
dedamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
dedasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
dėde
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
dėdė
dkt.vyr.g.vns.vard.
dėdės
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dega
vksm.es.l.3 asm.
degalų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
degė
vksm.būt.k.l.3 asm.
degtinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
deguonies
dkt.vyr.g.vns.kilm.
deja jst.
dėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dėkinga
bdv.mot.g.vns.vard.
dėkingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
dėkingumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
deklaraciją
dkt.mot.g.vns.gal.
dėkoju
vksm.es.l.vns.1 asm.
dėkui jst.
dėl prl.
delčia
dkt.mot.g.vns.vard.
delegacija
dkt.mot.g.vns.vard.
delegacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
delegatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dėmesį
dkt.vyr.g.vns.gal.
dėmesio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dėmesys
dkt.vyr.g.vns.vard.
demokratiją
dkt.mot.g.vns.gal.
demokratijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
demokratų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
departamentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
departamento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
deputatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
deputatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
deputatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
deputatus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dera (derėti – tikti)
vksm.es.l.3 asm.
deramai prv.
derėtų (derėti – tikti)
vksm.tar.n.3 asm.
derybas
dkt.mot.g.dgs.gal.
derybos
dkt.mot.g.dgs.vard.

dkt.mot.g.dgs.kilm.
derybų
derinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
derliaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
derlių
dkt.vyr.g.vns.gal.
derlius
dkt.vyr.g.vns.vard.
dėstė
vksm.būt.k.l.3 asm.
dėsto
vksm.es.l.3 asm.
dešimt sktv.kiek.
dešimtį
sktv.kiek.mot.g.vns.gal.
dešimties
sktv.kiek.mot.g.vns.kilm.
dešimtis
sktv.kiek.mot.g.dgs.gal.
dešimtys
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
dešimtmečio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dešimtmetį
dkt.vyr.g.vns.gal.
dešinę
dkt.mot.g.vns.gal.
dešinėje
dkt.mot.g.vns.viet.
dešinėn
dkt.mot.g.vns.viet.
dešinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
dešros
dkt.mot.g.vns.kilm.
detales
dkt.mot.g.dgs.gal.
detalės
dkt.mot.g.dgs.vard.
detalių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dėti
vksm.bendr.
devyni
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
devynias
sktv.kiek.mot.g.dgs.gal.
devyniasdešimt
sktv.kiek.
devintojo sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.kilm.
dėžę
dkt.mot.g.vns.gal.
dėžė
dkt.mot.g.vns.vard.
didėja
vksm.es.l.3 asm.
didėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
didele
bdv.mot.g.vns.įn.
didelę
bdv.mot.g.vns.gal.
didelė
bdv.mot.g.vns.vard.
dideles
bdv.mot.g.dgs.gal.
didelės
bdv.mot.g.dgs.vard.
didelės
bdv.mot.g.vns.kilm.
dideli
bdv.vyr.g.dgs.vard.
didelį
bdv.vyr.g.vns.gal.
didelio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
didelis
bdv.vyr.g.vns.vard.
dideliu
bdv.vyr.g.vns.įn.
didelių
bdv.mot.g.dgs.kilm.

didelių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
didelius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
didesnę
bdv.aukšt.l.mot.g.vns.gal.
didesnė
bdv.aukšt.l.mot.g.vns.vard.
didesnės
bdv.aukšt.l.mot.g.dgs.vard.
didesnės
bdv.aukšt.l.mot.g.vns.kilm.
didesni
bdv.aukšt.l.vyr.g.dgs.vard.
didesnį
bdv.aukšt.l.vyr.g.vns.gal.
didesnio
bdv.aukšt.l.vyr.g.vns.kilm.
didesnis
bdv.aukšt.l.vyr.g.vns.vard.
didesnius
bdv.aukšt.l.vyr.g.dgs.gal.
dydį
dkt.vyr.g.vns.gal.
didįjį
bdv.įvardž.vyr.g.vns.gal.
didina
vksm.es.l.3 asm.
didingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
didinti
vksm.bendr.
didis
bdv.vyr.g.vns.vard.
dydis
dkt.vyr.g.vns.vard.
didysis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
didumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
didvyrio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
didvyris
dkt.vyr.g.vns.vard.
didžiai prv.
didžiąją
bdv.įvardž.mot.g.vns.gal.
didžiajame
bdv.įvardž.vyr.g.vns.viet.
didžiausia
bdv.aukšč.l.mot.g.vns.vard.
didžiausią
bdv.aukšč.l.mot.g.vns.gal.
didžiausią
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.gal.
didžiausias
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.vard.
didžiausiu
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.įn.
didžiausių
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.kilm.
dydžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
didžioji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
didžiojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
didžiojoje
bdv.įvardž.mot.g.vns.viet.
didžiosios
bdv.įvardž.mot.g.dgs.vard.
didžiosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
didžiule
bdv.mot.g.vns.įn.
didžiulę
bdv.mot.g.vns.gal.
didžiulė
bdv.mot.g.vns.vard.
didžiulį
bdv.vyr.g.vns.gal.
didžiuliai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
didžiulis
bdv.vyr.g.vns.vard.
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bdv.vyr.g.dgs.gal.
didžiulius
didžiuojasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
diena
dkt.mot.g.vns.įn.
diena
dkt.mot.g.vns.vard.
dieną
dkt.mot.g.vns.gal.
dienai
dkt.mot.g.vns.naud.
dienas
dkt.mot.g.dgs.gal.
dieninis
bdv.vyr.g.vns.vard.
dienomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
dienos
dkt.mot.g.dgs.vard.
dienos
dkt.mot.g.vns.kilm.
dienų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
Dievą
dkt.vyr.g.vns.gal.
dievai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
Dievas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Dieve
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
Dievo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Dievu
dkt.vyr.g.vns.įn.
dievų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Dievui
dkt.vyr.g.vns.naud.
dykai prv.
dingo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dingsta
vksm.es.l.3 asm.
diplomą
dkt.vyr.g.vns.gal.
dirba
vksm.es.l.3 asm.
dirbame
vksm.es.l.dgs.1 asm.
dirbant
vksm.pad.es.l.
dirbau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
dirbinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dirbinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dirbo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dirbs
vksm.būs.l.3 asm.
dirbti
vksm.bendr.
dirbtuvių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
direktoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
direktoriui
dkt.vyr.g.vns.naud.
direktoriumi
dkt.vyr.g.vns.įn.
direktorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
dirva
dkt.mot.g.vns.vard.
dirvą
dkt.mot.g.vns.gal.
dirvoje
dkt.mot.g.vns.viet.
dirvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
dirvų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
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dobilų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dokumentai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dokumentais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
dokumentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
dokumentinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
dokumentų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dokumentus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dolerio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dolerių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
domėjosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
domėtis
vksm.sangr.bendr.
domina
vksm.es.l.3 asm.
domisi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
dovana
dkt.mot.g.vns.vard.
dovaną
dkt.mot.g.vns.gal.
dovanas
dkt.mot.g.dgs.gal.
dovanos
dkt.mot.g.dgs.vard.
dovanų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
drabužiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
drabužių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
drabužius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dramos
dkt.mot.g.vns.kilm.
drąsiai prv.
drąsos
dkt.mot.g.vns.kilm.
draudimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
draudžiama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
draugą
dkt.vyr.g.vns.gal.
draugai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
draugais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
draugams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
draugas
dkt.vyr.g.vns.vard.
drauge
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
drauge prv.
draugė (bičiulė)
dkt.mot.g.vns.vard.
draugę (draugė – bičiulė)
dkt.mot.g.vns.gal.

draugija
dkt.mot.g.vns.vard.
draugiją
dkt.mot.g.vns.gal.
draugijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
draugijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
draugystę
dkt.mot.g.vns.gal.
draugystė
dkt.mot.g.vns.vard.
draugystės
dkt.mot.g.vns.kilm.

draugiškai prv.
draugo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
draugu
dkt.vyr.g.vns.įn.
draugų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
draugui
dkt.vyr.g.vns.naud.
draugus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
drausmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
drebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
drėgmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
drobės
dkt.mot.g.vns.kilm.
druska
dkt.mot.g.vns.vard.
druskos
dkt.mot.g.vns.kilm.
du
sktv.kiek.vyr.g.dvs.gal.
du
sktv.kiek.vyr.g.dvs.vard.
dugne
dkt.vyr.g.vns.viet.
dugno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dujos
dkt.mot.g.dgs.vard.
dujų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dukra
dkt.mot.g.vns.vard.
duktė
dkt.mot.g.vns.vard.
dukterį
dkt.mot.g.vns.gal.
dukters
dkt.mot.g.vns.kilm.
dulkių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dūmai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dūmų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
duobę
dkt.mot.g.vns.gal.
duobės
dkt.mot.g.vns.kilm.
duoda
vksm.es.l.3 asm.
duodama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
duodamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
duodami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
duodu
vksm.es.l.vns.1 asm.
duok
vksm.liep.n.vns.2 asm.
duokite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
duomenimis
dkt.vyr.g.dgs.įn.
duomenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
duomenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
duomenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
duona
dkt.mot.g.vns.vard.
duoną
dkt.mot.g.vns.gal.
duonos
dkt.mot.g.vns.kilm.
duos
vksm.būs.l.3 asm.
duosiu
vksm.būs.l.vns.1 asm.

duotas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
duoti
vksm.bendr.
duris
dkt.mot.g.dgs.gal.
durys
dkt.mot.g.dgs.vard.
duryse
dkt.mot.g.dgs.viet.
durpių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
durų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dvarą
dkt.vyr.g.vns.gal.
dvare
dkt.vyr.g.vns.viet.
dvarininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dvaro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dvarų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dvasia
dkt.mot.g.vns.įn.
dvasia
dkt.mot.g.vns.vard.
dvasią
dkt.mot.g.vns.gal.
dvasinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
dvasios
dkt.mot.g.vns.kilm.
dveji
sktv.vyr.g.dgs.vard.
dvejų
sktv.vyr.g.dgs.kilm.
dvejus
sktv.vyr.g.dgs.gal.
dvelkia
vksm.es.l.3 asm.
dvi
sktv.kiek.mot.g.dvs.gal.
dvi
sktv.kiek.mot.g.dvs.vard.
dvidešimt sktv.kiek.
dvidešimties
sktv.kiek.mot.g.vns.kilm.
dviejų
sktv.kiek.mot.g.dvs.kilm.
dviejų
sktv.kiek.vyr.g.dvs.kilm.
dviem
sktv.kiek.mot.g.dvs.įn.
dviem
sktv.kiek.mot.g.dvs.naud.
dviem
sktv.kiek.vyr.g.dvs.įn.
dviem
sktv.kiek.vyr.g.dvs.naud.
dviese prv.
dvigubai prv.
dvylika
sktv.kiek.vard.
dviračių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
džiaugėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
džiaugiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
džiaugiuosi
vksm.sangr.es.l.vns.1 asm.
džiaugsmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
džiaugsmas
dkt.vyr.g.vns.vard.
džiaugsmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
džiaugsmu
dkt.vyr.g.vns.įn.
džiaugtis
vksm.sangr.bendr.
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džiazo

dkt.vyr.g.vns.kilm.

E, Ė
ėda
vksm.es.l.3 asm.
egzempliorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
egzistuoja
vksm.es.l.3 asm.
ei jst.
eidama
vksm.pusd.mot.g.vns.
eidamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
eidami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
eigos
dkt.mot.g.vns.kilm.
eik
vksm.liep.n.vns.2 asm.
eilę
dkt.mot.g.vns.gal.
eilė
dkt.mot.g.vns.vard.
eilėje
dkt.mot.g.vns.viet.
eilėraščio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
eilėraščių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
eilėraštis
dkt.vyr.g.vns.vard.
eilės
dkt.mot.g.vns.kilm.
eiles (eilė)
dkt.mot.g.dgs.gal.
eilės (eilė)
dkt.mot.g.dgs.vard.
eilės (eilėraštis)
dkt.mot.g.dgs.vard.
eilinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
eilių (eilė)
dkt.mot.g.dgs.kilm.
eilučių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
eina
vksm.es.l.3 asm.
einam
vksm.es.l.dgs.1 asm.
einant
vksm.pad.es.l.
einąs
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.vard.
eini
vksm.es.l.vns.2 asm.
einu
vksm.es.l.vns.1 asm.
eis
vksm.būs.l.3 asm.
eisiu
vksm.būs.l.vns.1 asm.
eismo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
eiti
vksm.bendr.
ėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
ėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
ekologijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
ekonomika
dkt.mot.g.vns.vard.
ekonomiką
dkt.mot.g.vns.gal.
ekonomikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
ekonominė
bdv.mot.g.vns.vard.
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ekonominės
bdv.mot.g.vns.kilm.
ekonominio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
ekonominis
bdv.vyr.g.vns.vard.
ekonominius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
eksportas
dkt.vyr.g.vns.vard.
eksporto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
elektrinė
bdv.mot.g.vns.vard.
elektrinė
dkt.mot.g.vns.vard.
elektriniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
elektrinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
elektrinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
elektros
dkt.mot.g.vns.kilm.
elementai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
elementas
dkt.vyr.g.vns.vard.
elementų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
elementus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
elgesį
dkt.vyr.g.vns.gal.
elgesio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
elgesys
dkt.vyr.g.vns.vard.
elgiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
elgtis
vksm.sangr.bendr.
ėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
ėmėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
ėmiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
energetikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
energija
dkt.mot.g.vns.įn.
energija
dkt.mot.g.vns.vard.
energiją
dkt.mot.g.vns.gal.
energijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
energingai
prv.
epochos
dkt.mot.g.vns.kilm.
erdvę
dkt.mot.g.vns.gal.
erdvėje
dkt.mot.g.vns.viet.
esą dll.
esą
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
esama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
esame
vksm.es.l.dgs.1 asm.
esančiame vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.viet.
esančios
vksm.dlv.veik.es.l.mot.g.dgs.vard.
esančių
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.kilm.
esančius
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.gal.
esant
vksm.pad.es.l.
esanti
vksm.dlv.veik.es.l.mot.g.vns.vard.

vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.vard.
esantis
esantys
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
esąs
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.vard.
esate
vksm.es.l.dgs.2 asm.
esi
vksm.es.l.vns.2 asm.
esmę
dkt.mot.g.vns.gal.
esmė
dkt.mot.g.vns.vard.
esmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
esti
vksm.es.l.3 asm.
esu
vksm.es.l.vns.1 asm.
ežerą
dkt.vyr.g.vns.gal.
ežere
dkt.vyr.g.vns.viet.
ežero
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ežerų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

F
fabrikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
fabrikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
fabrike
dkt.vyr.g.vns.viet.
fabriko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
faksas
dkt.vyr.g.vns.vard.
faktą
dkt.vyr.g.vns.gal.
faktai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
faktas
dkt.vyr.g.vns.vard.
faktiškai
prv.
faktų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
faktus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
fakulteto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
fašistinė
bdv.mot.g.vns.vard.
fašistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
fašizmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
federacinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
fermoje
dkt.mot.g.vns.viet.
fermos
dkt.mot.g.vns.kilm.
festivalyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
festivalio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
figūra
dkt.mot.g.vns.vard.
figūrą
dkt.mot.g.vns.gal.
filialo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
filmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
filmai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
filmas
dkt.vyr.g.vns.vard.

filme
dkt.vyr.g.vns.viet.
filmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
filmų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
filmus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
filosofas
dkt.vyr.g.vns.vard.
filosofija
dkt.mot.g.vns.vard.
filosofijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
finansų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
firma
dkt.mot.g.vns.vard.
firmos
dkt.mot.g.dgs.vard.
firmos
dkt.mot.g.vns.kilm.
firmų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
fizikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
fizinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
fondas
dkt.vyr.g.vns.vard.
fondo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
fondų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
fondus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
fone
dkt.vyr.g.vns.viet.
forma
dkt.mot.g.vns.įn.
forma
dkt.mot.g.vns.vard.
formą
dkt.mot.g.vns.gal.
formaliai prv.
formas
dkt.mot.g.dgs.gal.
formomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
formos
dkt.mot.g.dgs.vard.
formos
dkt.mot.g.vns.kilm.
formų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
formulę
dkt.mot.g.vns.gal.
fosforo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
fotoaparatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
fotografijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
frontą
dkt.vyr.g.vns.gal.
fronte
dkt.vyr.g.vns.viet.
fronto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
funkcijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
funkcijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
futbolas
dkt.vyr.g.vns.vard.
futbolo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
G
gabalėlį

dkt.vyr.g.vns.gal.
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dkt.vyr.g.dgs.įn.
gabalėliais
gaila prv.
gaisras
dkt.vyr.g.vns.vard.
gal dll.
galą
dkt.vyr.g.vns.gal.
galas
dkt.vyr.g.vns.vard.
galbūt dll.
gale
dkt.vyr.g.vns.viet.
galėčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
galėdavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
galėjai
vksm.būt.k.l.vns.2 asm.
galėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
galėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
galėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
galėjome
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
galerijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
galės
vksm.būs.l.3 asm.
galėtų
vksm.tar.n.3 asm.
galėtum
vksm.tar.n.vns.2 asm.
galėtume
vksm.tar.n.dgs.1 asm.
gali
vksm.es.l.3 asm.
gali
vksm.es.l.vns.2 asm.
galia
dkt.mot.g.vns.vard.
galią
dkt.mot.g.vns.gal.
galiausiai
prv.
galima
bdv.bev.g.
galimas
bdv.vyr.g.vns.vard.
galime
vksm.es.l.dgs.1 asm.
galimybę
dkt.mot.g.vns.gal.
galimybė
dkt.mot.g.vns.vard.
galimybes
dkt.mot.g.dgs.gal.
galimybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
galimybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
galimybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
galimų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
galinga
bdv.mot.g.vns.vard.
galingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
galioja
vksm.es.l.3 asm.
galios
dkt.mot.g.vns.kilm.
galite
vksm.es.l.dgs.2 asm.
galiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
galo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
galop prv.
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galų (galas – baigiamoji dalis)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

galutinai
prv.
galva
dkt.mot.g.vns.įn.
galva
dkt.mot.g.vns.vard.
galvą
dkt.mot.g.vns.gal.
galvas
dkt.mot.g.dgs.gal.
galvijų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
galvijus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
galvoja
vksm.es.l.3 asm.
galvojau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
galvoje
dkt.mot.g.vns.viet.
galvojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
galvoju
vksm.es.l.vns.1 asm.
galvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
galvoti
vksm.bendr.
galvų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
galvutės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gama
dkt.mot.g.vns.vard.
gamyba
dkt.mot.g.vns.vard.
gamybą
dkt.mot.g.vns.gal.
gamybai
dkt.mot.g.vns.naud.
gamybinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
gamybinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
gamybinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
gamybinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
gamyboje
dkt.mot.g.vns.viet.
gamybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
gamykla
dkt.mot.g.vns.vard.
gamyklą
dkt.mot.g.vns.gal.
gamykloje
dkt.mot.g.vns.viet.
gamyklos
dkt.mot.g.dgs.vard.
gamyklos
dkt.mot.g.vns.kilm.
gamyklose
dkt.mot.g.dgs.viet.
gamyklų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gamina
vksm.es.l.3 asm.
gaminami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
gaminiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
gaminių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gaminius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
gaminti
vksm.bendr.
gamta
dkt.mot.g.vns.vard.
gamtą
dkt.mot.g.vns.gal.

dkt.mot.g.vns.viet.
gamtoje
gamtos
dkt.mot.g.vns.kilm.
gan prv.
gana prv.
gandai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ganyklų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
garantija
dkt.mot.g.vns.vard.
garažo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
garbę
dkt.mot.g.vns.gal.
garbė
dkt.mot.g.vns.vard.
garbei
dkt.mot.g.vns.naud.
garbės
dkt.mot.g.vns.kilm.
garbingai prv.
garo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
garsą
dkt.vyr.g.vns.gal.
garsai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
garsas
dkt.vyr.g.vns.vard.
garsi
bdv.mot.g.vns.vard.
garsiai prv.
garso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
garsų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
garsus
bdv.vyr.g.vns.vard.
garsus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
gatve
dkt.mot.g.vns.įn.
gatvę
dkt.mot.g.vns.gal.
gatvė
dkt.mot.g.vns.vard.
gatvėje
dkt.mot.g.vns.viet.
gatvėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
gatves
dkt.mot.g.dgs.gal.
gatvės
dkt.mot.g.dgs.vard.
gatvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gatvėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
gatvių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gaudavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
gaudyti
vksm.bendr.
gauna
vksm.es.l.3 asm.
gaunama vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
gaunamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
gauname
vksm.es.l.dgs.1 asm.
gaunami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
gaus (gauti)
vksm.būs.l.3 asm.
gausi (gauti)
vksm.būs.l.vns.2 asm.
gausiai prv.

gausybė
dkt.mot.g.vns.vard.
gausime (gauti)
vksm.būs.l.dgs.1 asm.
gausu
bdv.bev.g.
gauta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
gautas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
gauti
vksm.bendr.
gautų
vksm.tar.n.3 asm.
gavau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
gavę
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
gavęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
gavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
gavome
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
gavus
vksm.pad.būt.k.l.
gėda
dkt.mot.g.vns.vard.
gedulo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gegužės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gelbėjimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gelbėtojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
gėlėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
gėles
dkt.mot.g.dgs.gal.
gėlės
dkt.mot.g.dgs.vard.
geležies
dkt.mot.g.vns.kilm.
geležinkelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
geležinkelių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gėlių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gelmių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
generalinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
generalinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
generolas
dkt.vyr.g.vns.vard.
generolo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gera
bdv.bev.g.
gera
bdv.mot.g.vns.įn.
gera
bdv.mot.g.vns.vard.
gerą
bdv.mot.g.vns.gal.
gerą
bdv.vyr.g.vns.gal.
gerai prv.
gerais
bdv.vyr.g.dgs.įn.
geras
bdv.vyr.g.vns.vard.
gerasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
gerbiamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
gėrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
geresnės
bdv.aukšt.l.mot.g.vns.kilm.
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bdv.vyr.g.dgs.vard.
geri
geria
vksm.es.l.3 asm.
geriau
prv.aukšt.l.
geriausi
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.vard.
geriausia
bdv.aukšč.l.bev.g.
geriausia
bdv.aukšč.l.mot.g.vns.vard.
geriausiai
prv.aukšč.l.
geriausias
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.vard.
geriausiu
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.įn.
geriausių
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.kilm.
geriausius
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.gal.
gėrimų (gėrimas – kas geriama)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

gerinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gerinti
vksm.bendr.
gerklę
dkt.mot.g.vns.gal.
gerklės
dkt.mot.g.vns.kilm.
germanų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gero
bdv.vyr.g.vns.kilm.
gerokai prv.
geros
bdv.mot.g.dgs.vard.
geros
bdv.mot.g.vns.kilm.
gerosios
bdv.įvardž.mot.g.dgs.vard.
gerovės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gerti
vksm.bendr.
geru
bdv.vyr.g.vns.įn.
gerų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
gerų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
gerus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
gi dll.
gydymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
gydymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gydymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gydyti
vksm.bendr.
gydytoją
dkt.vyr.g.vns.gal.
gydytojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
gydytojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gydytojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gydytoju
dkt.vyr.g.vns.įn.
gydytojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gieda
vksm.es.l.3 asm.
giliai
prv.
giliau
prv.aukšt.l.
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gilumoje
dkt.mot.g.vns.viet.
gilus
bdv.vyr.g.vns.vard.
gimdymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gimė
vksm.būt.k.l.3 asm.
gimęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
gimimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
giminė
dkt.mot.g.vns.vard.
giminės
dkt.mot.g.dgs.vard.
giminės
dkt.mot.g.vns.kilm.
giminių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gimnazijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
gimsta
vksm.es.l.3 asm.
gina
vksm.es.l.3 asm.
ginčai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ginčas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gynė
vksm.būt.k.l.3 asm.
gynėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gynybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
gynimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ginklą
dkt.vyr.g.vns.gal.
ginklai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ginklas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ginklavimosi
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
ginklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ginklų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ginkluotųjų
bdv.įvardž.mot.g.dgs.kilm.
ginklus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
ginti (saugoti)
vksm.bendr.
girdėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
girdėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
girdėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
girdėti
vksm.bendr.
girdi
vksm.es.l.3 asm.
girdi
vksm.es.l.vns.2 asm.
girdžiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
giria
dkt.mot.g.vns.vard.
giria
vksm.es.l.3 asm.
girios
dkt.mot.g.vns.kilm.
girių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
girtas
bdv.vyr.g.vns.vard.
gyva
bdv.mot.g.vns.vard.
gyvą
bdv.vyr.g.vns.gal.
gyvai prv.

bdv.vyr.g.vns.vard.
gyvas
gyvena
vksm.es.l.3 asm.
gyvename
vksm.es.l.dgs.1 asm.
gyvenamojo
vksm.įvardž.dlv.neveik.es.l.
vyr.g.vns.kilm.
vksm.įvardž.dlv.neveik.es.l.
vyr.g.dgs.kilm.
gyvenančių
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.kilm.
gyvenantys vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
gyvenau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
gyvenimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
gyvenimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gyvenime
dkt.vyr.g.vns.viet.
gyvenimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gyvenimu
dkt.vyr.g.vns.įn.
gyvenimui
dkt.vyr.g.vns.naud.
gyveno
vksm.būt.k.l.3 asm.
gyventi
vksm.bendr.
gyventojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
gyventojais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
gyventojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
gyventojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gyventojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gyventojui
dkt.vyr.g.vns.naud.
gyventojus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
gyvenu
vksm.es.l.vns.1 asm.
gyvenvietėje
dkt.mot.g.vns.viet.
gyvenvietės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gyvi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
gyvybę
dkt.mot.g.vns.gal.
gyvybei
dkt.mot.g.vns.naud.
gyvybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gyvos
bdv.mot.g.dgs.vard.
gyvos
bdv.mot.g.vns.kilm.
gyvuliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
gyvuliams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
gyvulininkystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
gyvulys
dkt.vyr.g.vns.vard.
gyvulių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gyvulius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
gyvūnų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
glaudžiai
prv.
globos
dkt.mot.g.vns.kilm.

gyvenamųjų

glūdi
vksm.es.l.3 asm.
godžiai prv.
grafas
dkt.vyr.g.vns.vard.
grafo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
graikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
gramų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
grasina
vksm.es.l.3 asm.
grasino
vksm.būt.k.l.3 asm.
gražaus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
graži
bdv.mot.g.vns.vard.
gražią
bdv.mot.g.vns.gal.
gražiai prv.
grąžinti
vksm.bendr.
gražios
bdv.mot.g.dgs.vard.
gražios
bdv.mot.g.vns.kilm.
gražių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
gražių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
gražius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
gražu
bdv.bev.g.
gražų
bdv.vyr.g.vns.gal.
gražus
bdv.vyr.g.vns.vard.
gražūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
greičiau
prv.aukšt.l.
greičiausiai
modal.
greičiausiai
prv.aukšč.l.
greičio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
greičiu
dkt.vyr.g.vns.įn.
greit prv.
greitai prv.
greitį
dkt.vyr.g.vns.gal.
greitis
dkt.vyr.g.vns.vard.
gresia
vksm.es.l.3 asm.
greta prl.
greta prv.
gretas
dkt.mot.g.dgs.gal.
gretose
dkt.mot.g.dgs.viet.
grybai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
grybų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
griebėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
grietinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
griežtai
prv.
grynai prv.
grynas
bdv.vyr.g.vns.vard.
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dkt.mot.g.dgs.gal.
grindis
grindų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gryno
bdv.vyr.g.vns.kilm.
grįš
vksm.būs.l.3 asm.
griuvo
vksm.būt.k.l.3 asm.
grįžau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
grįžęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
grįžo
vksm.būt.k.l.3 asm.
grįžta
vksm.es.l.3 asm.
grįžti
vksm.bendr.
grįžus
vksm.pad.būt.k.l.
groja
vksm.es.l.3 asm.
grožį
dkt.vyr.g.vns.gal.
grožio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
grožis
dkt.vyr.g.vns.vard.
grūdai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
grūdinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
grūdų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
grūdus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
gruodžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
grupę
dkt.mot.g.vns.gal.
grupė
dkt.mot.g.vns.vard.
grupei
dkt.mot.g.vns.naud.
grupėje
dkt.mot.g.vns.viet.
grupes
dkt.mot.g.dgs.gal.
grupės
dkt.mot.g.dgs.vard.
grupės
dkt.mot.g.vns.kilm.
grupių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gulėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
gulėti
vksm.bendr.
guli
vksm.es.l.3 asm.
gūžtelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.

H
hektaro
hektarų
herojus
higienos
I, Į, Y
į
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prl.

dkt.vyr.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.kilm.

idėja
dkt.mot.g.vns.vard.
idėją
dkt.mot.g.vns.gal.
idėjų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
įdėmiai prv.
įdėti
vksm.bendr.
įdiegti
vksm.bendr.
įdomi
bdv.mot.g.vns.vard.
įdomių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
įdomu
bdv.bev.g.
įdomus
bdv.vyr.g.vns.vard.
įdomūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
įeina
vksm.es.l.3 asm.
įėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
ieškau
vksm.es.l.vns.1 asm.
ieško
vksm.es.l.3 asm.
ieškodamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
ieškodami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
ieškojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
ieškoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
ieškoti
vksm.bendr.
įgalina
vksm.es.l.3 asm.
įgauna
vksm.es.l.3 asm.
įgyja
vksm.es.l.3 asm.
įgijo
vksm.būt.k.l.3 asm.
įgyvendinant
vksm.pad.es.l.
įgyvendinimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
įgyvendinti
vksm.bendr.
įgūdžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įgula
dkt.mot.g.vns.vard.
įgulos
dkt.mot.g.vns.kilm.
iki prl.
iki šiol
prv.
įkūrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
įkurta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
įkurti
vksm.bendr.
ilga
bdv.mot.g.vns.vard.
ilgą
bdv.vyr.g.vns.gal.
ilgai prv.
ilgainiui
prv.
ilgam
bdv.vyr.g.vns.naud.

įkurtas

bdv.vyr.g.vns.vard.
ilgas
ilgi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
ilgį (ilgis – toks matmuo) dkt.vyr.g.vns.gal.
ilgiau
prv.aukšt.l.
ilgio (ilgis – toks matmuo)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

ilgis (toks matmuo)
dkt.vyr.g.vns.vard.
ilgo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
ilgos
bdv.mot.g.dgs.vard.
ilgumas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ilgus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
ilsisi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
ima
vksm.es.l.3 asm.
imama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
imamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
įmanoma
bdv.bev.g.
imant
vksm.pad.es.l.
imasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
imk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
įmonė
dkt.mot.g.vns.vard.
įmonėje
dkt.mot.g.vns.viet.
įmonėms
dkt.mot.g.dgs.naud.
įmonės
dkt.mot.g.dgs.vard.
įmonės
dkt.mot.g.vns.kilm.
įmonėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
įmonių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
imperatoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
imperatorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
imperializmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
imperijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
importo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ims
vksm.būs.l.3 asm.
imti
vksm.bendr.
imtis
vksm.sangr.bendr.
indėlį
dkt.vyr.g.vns.gal.
individuali
bdv.mot.g.vns.vard.
indų (indas – tokia dedamoji priemonė valgiui)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

indų (indas – tokios tautybės žmogus)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

indus (indas – tokia dedamoji priemonė valgiui)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.gal.

informacija
informaciją

informacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
informacinė
bdv.mot.g.vns.vard.
iniciatyva
dkt.mot.g.vns.įn.
iniciatyvą
dkt.mot.g.vns.gal.
iniciatyvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
inspekcijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
inspektorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
institutą
dkt.vyr.g.vns.gal.
institutas
dkt.vyr.g.vns.vard.
institute
dkt.vyr.g.vns.viet.
instituto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
instrumentai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
instrumentų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
inteligentijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
interesų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
interesus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
interviu
dkt.nkt.
inžinieriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
inžinierius
dkt.vyr.g.vns.vard.
ypač prv.
ypatinga
bdv.mot.g.vns.vard.
ypatingai prv.
ypatingo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
įpilti
vksm.bendr.
įprasta
bdv.bev.g.
ir dll.
ir jng.
yra
vksm.es.l.3 asm.
įrankiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
įrankis
dkt.vyr.g.vns.vard.
įrankių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įrankius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
įrašas
dkt.vyr.g.vns.vard.
įrašė
vksm.būt.k.l.3 asm.
įregistruoti
vksm.bendr.
įrengimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
įrengimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įrengimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
įrenginių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įrengta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
įrengti
vksm.bendr.
irgi prv.
įrodė
vksm.būt.k.l.3 asm.
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vksm.liep.n.dgs.2 asm.
įrodykite
įrodymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
įrodyti
vksm.bendr.
įsakas
dkt.vyr.g.vns.vard.
įsakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
įsakymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
įsigijo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
įsigyti
vksm.sangr.bendr.
įsikūrė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
įsikūręs
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.

įsipareigojimus
dkt.sangr.vyr.g.dgs.gal.
įsisavinti
vksm.sangr.bendr.
įsiterpė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
įsitikinę
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
dgs.vard.
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
įsitikino
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
įsitikinti
vksm.sangr.bendr.
įsitikinusi
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.
vns.vard.
įsivaizduoti
vksm.sangr.bendr.
įsiveržė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
įskaitant
vksm.pad.es.l.
įsmeigė
vksm.būt.k.l.3 asm.
ispanų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įspūdį
dkt.vyr.g.vns.gal.
įspūdis
dkt.vyr.g.vns.vard.
įspūdžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
įstaiga
dkt.mot.g.vns.vard.
įstaigą
dkt.mot.g.vns.gal.
įstaigoje
dkt.mot.g.vns.viet.
įstaigoms
dkt.mot.g.dgs.naud.
įstaigos
dkt.mot.g.dgs.vard.
įstaigos
dkt.mot.g.vns.kilm.
įstaigose
dkt.mot.g.dgs.viet.
įstaigų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
įstatymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
įstatymai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
įstatymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
įstatymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
įstatymų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

įsitikinęs

30

įstatymus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
įsteigta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
įsteigtas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
įsteigti
vksm.bendr.
įstojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
istorija
dkt.mot.g.vns.vard.
istoriją
dkt.mot.g.vns.gal.
istorijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
istorijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
istorikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
istorinė
bdv.mot.g.vns.vard.
istorinį
bdv.vyr.g.vns.gal.
istorinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
iš prl.
išaiškinti
vksm.bendr.
iš anksto prv.
išauginti
vksm.bendr.
išaugo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išbėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išbuvo
vksm.būt.k.l.3 asm.
iš dalies prv.
išdavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
išdidžiai
prv.
išduoti
vksm.bendr.
išeidavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
išeina
vksm.es.l.3 asm.
išeis
vksm.būs.l.3 asm.
išeiti
vksm.bendr.
išeities
dkt.mot.g.vns.kilm.
išeitis
dkt.mot.g.vns.vard.
išėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
išėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
išėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išėjus
vksm.pad.būt.k.l.
išgelbėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išgelbėti
vksm.bendr.
išgėrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
išgerti
vksm.bendr.
išgirdęs (išgirsti)
vksm.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.

išgirdo (išgirsti)
vksm.būt.k.l.3 asm.
išgirsti
vksm.bendr.
išgyventi
vksm.bendr.

prv.
išilgai
iškart prv.
iškėlė
vksm.būt.k.l.3 asm.
iškelia
vksm.es.l.3 asm.
iškelta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
iškeltą
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.gal.
iškelti
vksm.bendr.
iškyla
vksm.es.l.3 asm.
iškilmingai
prv.
iškilmingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
iškilmių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
iškilo
vksm.būt.k.l.3 asm.
iškovojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išlaidas
dkt.mot.g.dgs.gal.
išlaidoms
dkt.mot.g.dgs.naud.
išlaidos
dkt.mot.g.dgs.vard.
išlaidų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
išlaikyti
vksm.bendr.
išleido
vksm.būt.k.l.3 asm.
išleistas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
išleisti
vksm.bendr.
išleisti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.dgs.vard.
iš lėto prv.
išlieka
vksm.es.l.3 asm.
išliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
išlindo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išlipo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išminties
dkt.mot.g.vns.kilm.
išmokė
vksm.būt.k.l.3 asm.
išmoko
vksm.būt.k.l.3 asm.
išmoksta
vksm.es.l.3 asm.
išmokti
vksm.bendr.
išmušė
vksm.būt.k.l.3 asm.
išnagrinėti
vksm.bendr.
išnaudoja
vksm.es.l.3 asm.
išnaudoti
vksm.bendr.
išnyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
išorės
dkt.mot.g.vns.kilm.
iš paskos prv.
išplaukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
išplėsti
vksm.bendr.
iš pradžių prv.
išraiška
dkt.mot.g.vns.vard.

išreikšta

vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
išreikšti
vksm.bendr.
išrinko
vksm.būt.k.l.3 asm.
išrinkta vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
išrinktas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
išsamiai
prv.
išsaugoti
vksm.bendr.
išsiaiškinti
vksm.sangr.bendr.
išsigandęs
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
išsigando
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
išsyk prv.
išsilavinimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
išsiskiria
vksm.sangr.es.l.3 asm.
išsitiesė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
išsitraukė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
išsivadavimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
išskyrus
vksm.pad.būt.k.l.
išspręskite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
išspręsti
vksm.bendr.
ištarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
išteklių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
išteklius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
išties
prv.
ištiesė
vksm.būt.k.l.3 asm.
iš tiesų
prv.
ištikima
bdv.mot.g.vns.vard.
ištikimas
bdv.vyr.g.vns.vard.
ištiko
vksm.būt.k.l.3 asm.
iš tikro prv.
iš tikrųjų prv.
ištirti
vksm.bendr.
ištisus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
iš tolo prv.
ištraukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
ištvermės
dkt.mot.g.vns.kilm.
išvada
dkt.mot.g.vns.vard.
išvadą
dkt.mot.g.vns.gal.
išvadas
dkt.mot.g.dgs.gal.
išvados
dkt.mot.g.dgs.vard.
išvaizda
dkt.mot.g.vns.vard.
išvaizdos
dkt.mot.g.vns.kilm.
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dkt.mot.g.dgs.viet.
išvakarėse
išvalyti
vksm.bendr.
išvažiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išvažiuoti
vksm.bendr.
išvengti
vksm.bendr.
išvesti
vksm.bendr.
išvežta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
išvydęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
išvydo
vksm.būt.k.l.3 asm.
išvien prv.
išvyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
išvykti
vksm.bendr.
iš viso prv.
it dll.
įtaka
dkt.mot.g.vns.vard.
įtaką
dkt.mot.g.vns.gal.
įtakos
dkt.mot.g.vns.kilm.
italų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įtampa
dkt.mot.g.vns.vard.
įtampos
dkt.mot.g.vns.kilm.
įteikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
įtempimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
įtikinti
vksm.bendr.
itin prv.
įtvirtinti
vksm.bendr.
įvairaus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
įvairiai prv.
įvairiais
bdv.vyr.g.dgs.įn.
įvairias
bdv.mot.g.dgs.gal.
įvairiausi
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.vard.
įvairiausių
bdv.aukšč.l.mot.g.dgs.kilm.
įvairiausių
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.kilm.
įvairiomis
bdv.mot.g.dgs.įn.
įvairios
bdv.mot.g.dgs.vard.
įvairiose
bdv.mot.g.dgs.viet.
įvairių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
įvairių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
įvairiuose
bdv.vyr.g.dgs.viet.
įvairius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
įvairūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
įveikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
įveikti
vksm.bendr.
įvertino
vksm.būt.k.l.3 asm.
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įvertinti
vksm.bendr.
įvesti
vksm.bendr.
įvykdė
vksm.būt.k.l.3 asm.
įvykdytas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
įvykdyti
vksm.bendr.
įvykį
dkt.vyr.g.vns.gal.
įvykiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
įvykio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
įvykis
dkt.vyr.g.vns.vard.
įvykių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
įvykius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
įvyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
įvyks
vksm.būs.l.3 asm.
įvyksta
vksm.es.l.3 asm.
iždo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
J
ja
įv.mot.g.vns.įn.
ją
įv.mot.g.vns.gal.
jai
įv.mot.g.vns.naud.
jais
įv.vyr.g.dgs.įn.
jam
įv.vyr.g.vns.naud.
jame
įv.vyr.g.vns.viet.
japonų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
jas
įv.mot.g.dgs.gal.
jau dll.
jau prv.
jaučia
vksm.es.l.3 asm.
jaučiamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
jaučiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
jaučiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
jaučiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
jaudina
vksm.es.l.3 asm.
jauna
bdv.mot.g.vns.vard.
jauną
bdv.vyr.g.vns.gal.
jaunas
bdv.vyr.g.vns.vard.
jaunasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
jaunesnė
bdv.aukšt.l.mot.g.vns.vard.
jaunesnysis bdv.įvardž.aukšt.l.vyr.g.vns.vard.
jauni
bdv.vyr.g.dgs.vard.
jaunieji
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.vard.
jaunimą
dkt.vyr.g.vns.gal.

dkt.vyr.g.vns.vard.
jaunimas
jaunimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
jaunimui
dkt.vyr.g.vns.naud.
jaunystę
dkt.mot.g.vns.gal.
jaunystė
dkt.mot.g.vns.vard.
jaunystėje
dkt.mot.g.vns.viet.
jaunystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
jaunių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
jaunoji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
jaunojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
jaunų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
jaunų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
jaunųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
jaunuoliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
jaunuolio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
jaunuolis
dkt.vyr.g.vns.vard.
jaunuolių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
jaunus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
jausmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
jausmai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
jausmas
dkt.vyr.g.vns.vard.
jausmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
jausmų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
jausmus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
jausti
vksm.bendr.
jautė
vksm.būt.k.l.3 asm.
jautėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
javų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
javus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
jėga
dkt.mot.g.vns.įn.
jėga
dkt.mot.g.vns.vard.
jėgą
dkt.mot.g.vns.gal.
jėgas
dkt.mot.g.dgs.gal.
jėgomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
jėgoms
dkt.mot.g.dgs.naud.
jėgos
dkt.mot.g.dgs.vard.
jėgos
dkt.mot.g.vns.kilm.
jėgų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
jei jng.
jeigu
jng.
jėzuitų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ji
įv.mot.g.vns.vard.
jį
įv.vyr.g.vns.gal.

jie
įv.vyr.g.dgs.vard.
jiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
jinai
įv.įvardž.mot.g.vns.vard.
jis
įv.vyr.g.vns.vard.
jisai
įv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
jo
įv.vyr.g.vns.kilm.
jog jng.
joje
įv.mot.g.vns.viet.
jokia
įv.mot.g.vns.vard.
jokio
įv.vyr.g.vns.kilm.
jokios
įv.mot.g.vns.kilm.
jokiu
įv.vyr.g.vns.įn.
jokių
įv.mot.g.dgs.kilm.
jokių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
joks
įv.vyr.g.vns.vard.
jomis
įv.mot.g.dgs.įn.
joms
įv.mot.g.dgs.naud.
jos
įv.mot.g.dgs.vard.
jos
įv.mot.g.vns.kilm.
jose
įv.mot.g.dgs.viet.
jų
įv.mot.g.dgs.kilm.
jų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
juda
vksm.es.l.3 asm.
judėjimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
judėjimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
judėjimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
judesius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
juk dll.
jumis
įv.dgs.įn.
jums
įv.dgs.naud.
junginių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
jungtinės
bdv.mot.g.dgs.vard.
jungtinėse
bdv.mot.g.dgs.viet.
jungtinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
juo dll.
juo
įv.vyr.g.vns.įn.
juo jng.
juo prv.
juoda
bdv.mot.g.vns.vard.
juodai prv.
juodas
bdv.vyr.g.vns.vard.
juodi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
juodo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
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bdv.mot.g.dgs.vard.
juodos
juodu
įv.vyr.g.dvs.vard.
juokai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
juokais prv.
juokas
dkt.vyr.g.vns.vard.
juokiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
juokinga
bdv.bev.g.
juoko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
juoktis
vksm.sangr.bendr.
juos
įv.vyr.g.dgs.gal.
juose
įv.vyr.g.dgs.viet.
juosta
dkt.mot.g.vns.vard.
juostą
dkt.mot.g.vns.gal.
juostoje
dkt.mot.g.vns.viet.
juostos
dkt.mot.g.vns.kilm.
jūra
dkt.mot.g.vns.vard.
jūrą
dkt.mot.g.vns.gal.
jūreiviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
jūroje
dkt.mot.g.vns.viet.
jūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
jūrų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
jus
įv.dgs.gal.
jūs
įv.dgs.vard.
jūsų
įv.dgs.kilm.

K
ką įv.gal.
kabinetą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kabinetas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kabinete
dkt.vyr.g.vns.viet.
kabineto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kablelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kad dll.
kad jng.
kada prv.
kadaise prv.
kadangi jng.
kada nors prv.
kadrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kai dll.
kai jng.
kai ką
įv.gal.
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kai kada prv.
kai kas
įv.vard.
kai kur prv.
kai kuriais
įv.vyr.g.dgs.įn.
kai kurias
įv.mot.g.dgs.gal.
kai kurie
įv.vyr.g.dgs.vard.
kai kuriems
įv.vyr.g.dgs.naud.
kai kurios
įv.mot.g.dgs.vard.
kai kuriose
įv.mot.g.dgs.viet.
kai kurių
įv.mot.g.dgs.kilm.
kai kurių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
kai kuriuos
įv.vyr.g.dgs.gal.
kai kuriuose
įv.vyr.g.dgs.viet.
kailį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kaimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kaimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kaimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kaime
dkt.vyr.g.vns.viet.
kaimynai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kaimynams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
kaimynas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kaimynų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kaimynus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kaimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kaimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kaimuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
kaimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kaina
dkt.mot.g.vns.įn.
kaina
dkt.mot.g.vns.vard.
kainą
dkt.mot.g.vns.gal.
kainas
dkt.mot.g.dgs.gal.
kainavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kainomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
kainos
dkt.mot.g.dgs.vard.
kainos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kainų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kainuoja
vksm.es.l.3 asm.
kaip dll.
kaip jng.
kaip prv.
kaipgi dll.
kaip ir dll.
kaip kad jng.

kaip nors prv.
kairę
dkt.mot.g.vns.gal.
kairėje
dkt.mot.g.vns.viet.
kairės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kairiojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
kaklą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kaklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kaktą
dkt.mot.g.vns.gal.
kaktos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kalba
dkt.mot.g.vns.įn.
kalba
dkt.mot.g.vns.vard.
kalba
vksm.es.l.3 asm.
kalbą
dkt.mot.g.vns.gal.
kalbai
dkt.mot.g.vns.naud.
kalbama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
kalbant
vksm.pad.es.l.
kalbas
dkt.mot.g.dgs.gal.
kalbasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
kalbėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
kalbėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
kalbėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kalbėjosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
kalbėta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
kalbėti
vksm.bendr.
kalbėtis
vksm.sangr.bendr.
kalbi
vksm.es.l.vns.2 asm.
kalboje
dkt.mot.g.vns.viet.
kalbomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
kalbos
dkt.mot.g.dgs.vard.
kalbos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kalbu
vksm.es.l.vns.1 asm.
kalbų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kalcio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kalėjime
dkt.vyr.g.vns.viet.
kalėjimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kalendorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
kaliniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kalinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kalio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kalną
dkt.vyr.g.vns.gal.
kalnelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kalno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kalnų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

kalnuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
kalnus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kalta
bdv.mot.g.vns.vard.
kaltas
bdv.vyr.g.vns.vard.
kaltę
dkt.mot.g.vns.gal.
kaltės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kaltina
vksm.es.l.3 asm.
kaltinti
vksm.bendr.
kalvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kam
įv.naud.
kam prv.
kambarį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kambaryje
dkt.vyr.g.vns.viet.
kambario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kambarys
dkt.vyr.g.vns.vard.
kambarių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kambarius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kame prv.
kampą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kampas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kampe
dkt.vyr.g.vns.viet.
kampelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kampo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kamuolį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kanalizacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kanalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kančių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kandidatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kandidatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kandidato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kandidatu
dkt.vyr.g.vns.įn.
kandidatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kandidatus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
ką nors įv.gal.
kantriai prv.
kantrybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kapines
dkt.mot.g.dgs.gal.
kapinės
dkt.mot.g.dgs.vard.
kapinėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
kapinių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kapitalas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kapitalistinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
kapitalistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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dkt.vyr.g.vns.kilm.
kapitalizmo
kapitalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kapitonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kapitono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kapo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kapų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
karą
dkt.vyr.g.vns.gal.
karai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
karaliaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
karalienė
dkt.mot.g.vns.vard.
karalystė
dkt.mot.g.vns.vard.
karalystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
karalių
dkt.vyr.g.vns.gal.
karaliui
dkt.vyr.g.vns.naud.
karaliumi
dkt.vyr.g.vns.įn.
karalius
dkt.vyr.g.vns.vard.
karas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kardinolas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kare
dkt.vyr.g.vns.viet.
kareiviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kareivis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kareivių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kariai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kariauti
vksm.bendr.
karinę
bdv.mot.g.vns.gal.
karinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
kariniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
karininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
karininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
karininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
karinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
karinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
karinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
kario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
karys
dkt.vyr.g.vns.vard.
karių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kariuomenę
dkt.mot.g.vns.gal.
kariuomenė
dkt.mot.g.vns.vard.
kariuomenei
dkt.mot.g.vns.naud.
kariuomenėje
dkt.mot.g.vns.viet.
kariuomenės
dkt.mot.g.vns.kilm.
karjerą
dkt.mot.g.vns.gal.
karo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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karštą
bdv.mot.g.vns.gal.
karštą
bdv.vyr.g.vns.gal.
karštai prv.
karšto
bdv.vyr.g.vns.kilm.
karta
dkt.mot.g.vns.vard.
kartą (kartas)
dkt.vyr.g.vns.gal.
kartais prv.
kartas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kartkartėmis prv.
karto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kartojama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
kartojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kartos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kartu prv.
kartų (karta)
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kartų (kartas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kartus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
karui
dkt.vyr.g.vns.naud.
karūna
dkt.mot.g.vns.vard.
karvė
dkt.mot.g.vns.vard.
karves
dkt.mot.g.dgs.gal.
karvės
dkt.mot.g.dgs.vard.
karvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
karvių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kas
įv.vard.
kasa (tokia dėžė pinigams)
dkt.mot.g.vns.vard.

kasdien prv.
kas kita
įv.vard.
kas nors
įv.vard.
kasmet prv.
katalikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
katalikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
katedra
dkt.mot.g.vns.vard.
katedros
dkt.mot.g.vns.kilm.
kategorijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
ką tik prv.
katinas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kaulai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kaulų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kauniečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kauniečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kautynes
dkt.mot.g.dgs.gal.

dkt.mot.g.vns.vard.
kavinė
kavinėje
dkt.mot.g.vns.viet.
kavos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kažin
dll.
kažką
įv.gal.
kažkada prv.
kažkaip prv.
kažkas
įv.vard.
kažkieno
įv.kilm.
kažko
įv.kilm.
kažkodėl
prv.
kažkokį
įv.vyr.g.vns.gal.
kažkokia
įv.mot.g.vns.vard.
kažkokią
įv.mot.g.vns.gal.
kažkokiu
įv.vyr.g.vns.įn.
kažkoks
įv.vyr.g.vns.vard.
kažkuo
įv.įn.
kažkur prv.
kėdės
dkt.mot.g.vns.kilm.
keičia
vksm.es.l.3 asm.
keičiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
keista
bdv.bev.g.
keistai
prv.
keisti
vksm.bendr.
keistis
vksm.sangr.bendr.
kėlė
vksm.būt.k.l.3 asm.
keleiviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
keleivis
dkt.vyr.g.vns.vard.
keleivių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
keletą
įv.gal.
keletas
įv.vard.
keleto
įv.kilm.
keli
įv.vyr.g.dgs.vard.
kelia
vksm.es.l.3 asm.
kelią
dkt.vyr.g.vns.gal.
keliai (kelias)
dkt.vyr.g.dgs.vard.
keliais
įv.vyr.g.dgs.įn.
keliais (kelias)
dkt.vyr.g.dgs.įn.
kelias
dkt.vyr.g.vns.vard.
kelias
įv.mot.g.dgs.gal.
keliasdešimt
įv.
keliauja
vksm.es.l.3 asm.
keliauti
vksm.bendr.

kelyje (kelias)
dkt.vyr.g.vns.viet.
kelio (kelias)
dkt.vyr.g.vns.kilm.
keliolika
įv.mot.g.vard.
kelionę
dkt.mot.g.vns.gal.
kelionė
dkt.mot.g.vns.vard.
kelionei
dkt.mot.g.vns.naud.
kelionėn
dkt.mot.g.vns.viet.
kelionės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kelionių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kelios
įv.mot.g.dgs.vard.
kelis
įv.vyr.g.dgs.gal.
kelių
įv.mot.g.dgs.kilm.
kelių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
keliu (kelias)
dkt.vyr.g.vns.įn.
kelių (kelias)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kelių (kelis)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kelius (kelias)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kelnėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
kelnės
dkt.mot.g.dgs.vard.
kelti
vksm.bendr.
keltis
vksm.sangr.bendr.
kenčia
vksm.es.l.3 asm.
kenkia
vksm.es.l.3 asm.
kepti
vksm.bendr.
kepurę
dkt.mot.g.vns.gal.
ketina
vksm.es.l.3 asm.
ketino
vksm.būt.k.l.3 asm.
keturi
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
keturias
sktv.kiek.mot.g.dgs.gal.
keturiasdešimt
sktv.kiek.
keturiolika
sktv.kiek.vard.
keturios
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
keturis
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
keturių
sktv.kiek.mot.g.dgs.kilm.
keturių
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
ketverių
sktv.vyr.g.dgs.kilm.
ketverius
sktv.vyr.g.dgs.gal.
ketvirtadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
ketvirtadienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ketvirtį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kiaules
dkt.mot.g.dgs.gal.
kiaulės
dkt.mot.g.dgs.vard.
kiaulių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
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dkt.vyr.g.vns.gal.
kiaušinį
kiaušiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kiaušinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kiaušinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kiaušinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kiek
dll.
kiek
prv.
kiekį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kiekio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kiekis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kiekviena
įv.mot.g.vns.vard.
kiekvieną
įv.mot.g.vns.gal.
kiekvieną
įv.vyr.g.vns.gal.
kiekvienai
įv.mot.g.vns.naud.
kiekvienais
įv.vyr.g.dgs.įn.
kiekvienam
įv.vyr.g.vns.naud.
kiekviename
įv.vyr.g.vns.viet.
kiekvienas
įv.vyr.g.vns.vard.
kiekvieno
įv.vyr.g.vns.kilm.
kiekvienoje
įv.mot.g.vns.viet.
kiekvienos
įv.mot.g.vns.kilm.
kiekvienu
įv.vyr.g.vns.įn.
kiemą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kiemas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kieme
dkt.vyr.g.vns.viet.
kiemo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kieno
įv.kilm.
kietai
prv.
kyla
vksm.es.l.3 asm.
kilęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
kilimo (kilimas – toks veiksmas)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

kilmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kilo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kilogramų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kilometrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kilti
vksm.bendr.
kinas (tokia meno šaka) dkt.vyr.g.vns.vard.
kino (kinas – tokia meno šaka)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

kinta
vksm.es.l.3 asm.
kinų (kinas – tokios tautos žmogus)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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kišenę
dkt.mot.g.vns.gal.
kišenes
dkt.mot.g.dgs.gal.
kišenės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kita
įv.bev.g.
kita
įv.mot.g.vns.įn.
kita
įv.mot.g.vns.vard.
kitą
įv.mot.g.vns.gal.
kitą
įv.vyr.g.vns.gal.
kitados prv.
kitai
įv.mot.g.vns.naud.
kitaip prv.
kitais
įv.vyr.g.dgs.įn.
kitam
įv.vyr.g.vns.naud.
kitame
įv.vyr.g.vns.viet.
kitas
įv.mot.g.dgs.gal.
kitas
įv.vyr.g.vns.vard.
kiti
įv.vyr.g.dgs.vard.
kitiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
kitko
įv.vns.kilm.
kito
įv.vyr.g.vns.kilm.
kitoje
įv.mot.g.vns.viet.
kitokio
įv.vyr.g.vns.kilm.
kitokių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
kitoks
įv.vyr.g.vns.vard.
kitomis
įv.mot.g.dgs.įn.
kitoms
įv.mot.g.dgs.naud.
kitos
įv.mot.g.dgs.vard.
kitos
įv.mot.g.vns.kilm.
kitose
įv.mot.g.dgs.viet.
kitu
įv.vyr.g.vns.įn.
kitų
įv.mot.g.dgs.kilm.
kitų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
kituose
įv.vyr.g.dgs.viet.
kitur prv.
kitus
įv.vyr.g.dgs.gal.
klaida
dkt.mot.g.vns.vard.
klaidą
dkt.mot.g.vns.gal.
klaidas
dkt.mot.g.dgs.gal.
klaidos
dkt.mot.g.dgs.vard.
klaidų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
klaipėdiečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
klasę
dkt.mot.g.vns.gal.
klasė
dkt.mot.g.vns.vard.

dkt.mot.g.vns.naud.
klasei
klasėje
dkt.mot.g.vns.viet.
klasės
dkt.mot.g.vns.kilm.
klasėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
klasių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
klausė (klausti)
vksm.būt.k.l.3 asm.
klausėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
klausia
vksm.es.l.3 asm.
klausyk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
klausimą (klausimas – toks uždavinys,
problema)

dkt.vyr.g.vns.gal.

klausimai (klausimas – toks uždavinys,
problema) dkt.vyr.g.dgs.vard.

klausimais (klausimas – toks uždavinys,
problema)

dkt.vyr.g.dgs.įn.

klausimas (toks uždavinys, problema)
dkt.vyr.g.vns.vard.

klausimo (klausimas – toks uždavinys,
problema)

dkt.vyr.g.vns.kilm.

klausimu (klausimas – toks uždavinys,
problema)

dkt.vyr.g.vns.įn.

klausimų (klausimas – toks uždavinys,
problema) dkt.vyr.g.dgs.kilm.

klausimus (klausimas – toks uždavinys,
problema)

dkt.vyr.g.dgs.gal.

klausinėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
klausyti
vksm.bendr.
klausytis
vksm.sangr.bendr.
klausytojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
klausiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
klauso
vksm.es.l.3 asm.
klebonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
klimatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
klimato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kliūčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kliūtis
dkt.mot.g.dgs.gal.
klubą (klubas – tokia įstaiga)
dkt.vyr.g.vns.gal.

klubas (tokia įstaiga)
dkt.vyr.g.vns.vard.
klube (klubas – tokia įstaiga)
dkt.vyr.g.vns.viet.

klubo (klubas – tokia įstaiga)
knyga

dkt.vyr.g.vns.kilm.
dkt.mot.g.vns.vard.

knygą
dkt.mot.g.vns.gal.
knygas
dkt.mot.g.dgs.gal.
knygoje
dkt.mot.g.vns.viet.
knygos
dkt.mot.g.dgs.vard.
knygos
dkt.mot.g.vns.kilm.
knygų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
ko dll.
ko įv.kilm.
ko prv.
kodekso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kodėl prv.
koja
dkt.mot.g.vns.įn.
koja
dkt.mot.g.vns.vard.
koją
dkt.mot.g.vns.gal.
kojas
dkt.mot.g.dgs.gal.
kojines
dkt.mot.g.dgs.gal.
kojom
dkt.mot.g.dgs.įn.
kojomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
kojos
dkt.mot.g.dgs.vard.
kojos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kojų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kokį
įv.vyr.g.vns.gal.
kokia
įv.mot.g.vns.įn.
kokia
įv.mot.g.vns.vard.
kokią
įv.mot.g.vns.gal.
kokiais
įv.vyr.g.dgs.įn.
kokią nors
įv.mot.g.vns.gal.
kokias
įv.mot.g.dgs.gal.
kokybę
dkt.mot.g.vns.gal.
kokybė
dkt.mot.g.vns.vard.
kokybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kokie
įv.vyr.g.dgs.vard.
kokį nors
įv.vyr.g.vns.gal.
kokio
įv.vyr.g.vns.kilm.
kokios
įv.mot.g.dgs.vard.
kokios
įv.mot.g.vns.kilm.
kokios nors
įv.mot.g.vns.kilm.
kokiu
įv.vyr.g.vns.įn.
kokių
įv.mot.g.dgs.kilm.
kokių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
kokius
įv.vyr.g.dgs.gal.
koks
įv.vyr.g.vns.vard.
koks nors
įv.vyr.g.vns.vard.
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kol prv.
kolegų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kolekcija
dkt.mot.g.vns.vard.
kolektyvai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kolektyvas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kolektyve
dkt.vyr.g.vns.viet.
kolektyvinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
kolektyvo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kolektyvų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kolektyvui
dkt.vyr.g.vns.naud.
kolektyvuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
kol kas prv.
kolonijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
kolonijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
komanda
dkt.mot.g.vns.vard.
komandą
dkt.mot.g.vns.gal.
komandos
dkt.mot.g.dgs.vard.
komandos
dkt.mot.g.vns.kilm.
komandų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
komedija
dkt.mot.g.vns.vard.
komisija
dkt.mot.g.vns.vard.
komisiją
dkt.mot.g.vns.gal.
komisijai
dkt.mot.g.vns.naud.
komisijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
komisijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
komisijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
komitetą
dkt.vyr.g.vns.gal.
komitetai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
komitetas
dkt.vyr.g.vns.vard.
komitete
dkt.vyr.g.vns.viet.
komiteto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
komitetui
dkt.vyr.g.vns.naud.
kompanijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kompleksas
dkt.vyr.g.vns.vard.
komplekso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kompozitoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kompozitorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kompozitorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
komunalinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
koncentracija
dkt.mot.g.vns.vard.
koncentracijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
koncertą
dkt.vyr.g.vns.gal.
koncertai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
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koncertas
dkt.vyr.g.vns.vard.
koncertavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
koncerto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
koncertų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kone prv.
konferencija
dkt.mot.g.vns.vard.
konferenciją
dkt.mot.g.vns.gal.
konferencijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
konferencijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kongresas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kongrese
dkt.vyr.g.vns.viet.
kongreso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
konkrečiai
prv.
konkrečių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
konkrečius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
konkursą
dkt.vyr.g.vns.gal.
konkursas
dkt.vyr.g.vns.vard.
konkurse
dkt.vyr.g.vns.viet.
konkurso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
konkursų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ko nors įv.kilm.
konstitucija
dkt.mot.g.vns.vard.
konstitucijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
konstrukcijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kontorą
dkt.mot.g.vns.gal.
kontrolės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kontroliuoti
vksm.bendr.
kooperatyvas
dkt.vyr.g.vns.vard.
koordinačių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kopūstų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
korespondentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
korpusas
dkt.vyr.g.vns.vard.
korteles
dkt.mot.g.dgs.gal.
kortelių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kosminis
bdv.vyr.g.vns.vard.
kosmoso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
košės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kova
dkt.mot.g.vns.vard.
kovą
dkt.mot.g.vns.gal.
kovai
dkt.mot.g.vns.naud.
kovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kovėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
kovo
dkt.vyr.g.vns.kilm.

dkt.mot.g.vns.viet.
kovoj
kovoja
vksm.es.l.3 asm.
kovoje
dkt.mot.g.vns.viet.
kovojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kovos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kovoti
vksm.bendr.
kovotojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kovų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
krantą
dkt.vyr.g.vns.gal.
krante
dkt.vyr.g.vns.viet.
kranto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
krantų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kraštą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kraštai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kraštas
dkt.vyr.g.vns.vard.
krašte
dkt.vyr.g.vns.viet.
krašto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kraštų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kraštui
dkt.vyr.g.vns.naud.
kraštuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
kraštus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kraują
dkt.vyr.g.vns.gal.
kraujagyslių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kraujas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kraujo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
krauju
dkt.vyr.g.vns.įn.
kredito (kreditas – paskola)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

kreipėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
kreipiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
kreipimąsi
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
kreiptis
vksm.sangr.bendr.
krenta
vksm.es.l.3 asm.
krepšinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
krepšinis
dkt.vyr.g.vns.vard.
krikščionybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
krikščionių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
krinta
vksm.es.l.3 asm.
kryptį
dkt.mot.g.vns.gal.
krypties
dkt.mot.g.vns.kilm.
kryptimi
dkt.mot.g.vns.įn.
kryptimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
kryptis
dkt.mot.g.vns.vard.

kritikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kritikavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kritikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
krito
vksm.būt.k.l.3 asm.
krizė
dkt.mot.g.vns.vard.
krizės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kryžiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kryžių
dkt.vyr.g.vns.gal.
kryžiuočių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
krovinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
krovinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
krūmų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
krūmus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kruopščiai prv.
krūptelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
krūtinę
dkt.mot.g.vns.gal.
krūtinė
dkt.mot.g.vns.vard.
krūtinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
kūdikį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kūdikio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kūdikis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kūgio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kukurūzų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kulto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kultūra
dkt.mot.g.vns.įn.
kultūra
dkt.mot.g.vns.vard.
kultūrą
dkt.mot.g.vns.gal.
kultūrai
dkt.mot.g.vns.naud.
kultūrinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
kultūrinius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
kultūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
kultūrų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kumščiu
dkt.vyr.g.vns.įn.
kūną
dkt.vyr.g.vns.gal.
kūnas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kūne
dkt.vyr.g.vns.viet.
kunigai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kunigaikščiui
dkt.vyr.g.vns.naud.
kunigaikštis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kunigas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kunigo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kunigu
dkt.vyr.g.vns.įn.
kunigų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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dkt.vyr.g.vns.kilm.
kūno
kūnu
dkt.vyr.g.vns.įn.
kūnų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kuo dll.
kuo įv.įn.
kuo jng.
kuomet prv.
kuo nors įv.įn.
kuopa
dkt.mot.g.vns.vard.
kuopos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kur dll.
kur prv.
kurčias
bdv.vyr.g.vns.vard.
kūrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
kūrėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kūrėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kūrėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kurgi prv.
kuri
įv.mot.g.vns.vard.
kurį
įv.vyr.g.vns.gal.
kuria
įv.mot.g.vns.įn.
kuria
vksm.es.l.3 asm.
kurią
įv.mot.g.vns.gal.
kuriai
įv.mot.g.vns.naud.
kuriais
įv.vyr.g.dgs.įn.
kuriam
įv.vyr.g.vns.naud.
kuriame
įv.vyr.g.vns.viet.
kurias
įv.mot.g.dgs.gal.
kūryba
dkt.mot.g.vns.įn.
kūryba
dkt.mot.g.vns.vard.
kūrybinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
kūrybinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
kūrybiškai prv.
kūrybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
kurie
įv.vyr.g.dgs.vard.
kuriems
įv.vyr.g.dgs.naud.
kūrimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kūrinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
kūriniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kūrinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kūrinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
kūrinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kūriniuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
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kūrinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kurį nors
įv.vyr.g.vns.gal.
kurio
įv.vyr.g.vns.kilm.
kurioje
įv.mot.g.vns.viet.
kuriomis
įv.mot.g.dgs.įn.
kurioms
įv.mot.g.dgs.naud.
kurios
įv.mot.g.dgs.vard.
kurios
įv.mot.g.vns.kilm.
kuriose
įv.mot.g.dgs.viet.
kuris
įv.vyr.g.vns.vard.
kurių
įv.mot.g.dgs.kilm.
kurių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
kuriuo
įv.vyr.g.vns.įn.
kuriuos
įv.vyr.g.dgs.gal.
kuriuose
įv.vyr.g.dgs.viet.
kur nors prv.
kuro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kurorte
dkt.vyr.g.vns.viet.
kurorto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kursą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kursai (toks trumpas mokymas)
dkt.vyr.g.dgs.vard.

kursas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kurso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kursų (kursai – toks trumpas mokymas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

kursus (kursai – toks trumpas mokymas)
dkt.vyr.g.dgs.gal.

kurti
vksm.bendr.
kvailas
bdv.vyr.g.vns.vard.
kvailys
dkt.vyr.g.vns.vard.
kvapą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kvapas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kvapo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kvėpavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kvepia
vksm.es.l.3 asm.
kvėpuoti
vksm.bendr.
kviečia
vksm.es.l.3 asm.
kviečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kviečiami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
kviečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kvietė
vksm.būt.k.l.3 asm.
kvietimu
dkt.vyr.g.vns.įn.

L
labai prv.
labanakt jst.
labas
bdv.vyr.g.vns.vard.
labas jst.
labiau
prv.aukšt.l.
labiausiai
prv.aukšč.l.
laboratorijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
laida
dkt.mot.g.vns.vard.
laidos
dkt.mot.g.vns.kilm.
laidų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
laiką
dkt.vyr.g.vns.gal.
laikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
laikais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
laikams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
laikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
laikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
laikėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
laikinai
prv.
laikinosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
laikyti
vksm.bendr.
laikytis
vksm.sangr.bendr.
laiko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
laiko
vksm.es.l.3 asm.
laikoma vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
laikomas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
laikomi vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
laikomos vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.dgs.vard.
laikosi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
laikotarpį
dkt.vyr.g.vns.gal.
laikotarpio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
laikotarpis
dkt.vyr.g.vns.vard.
laikotarpiu
dkt.vyr.g.vns.įn.
laikraščiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
laikraščio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
laikraščių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
laikraščius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
laikraštį
dkt.vyr.g.vns.gal.
laikraštyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
laikraštis
dkt.vyr.g.vns.vard.
laikrodį
dkt.vyr.g.vns.gal.
laikrodis
dkt.vyr.g.vns.vard.

laiku
dkt.vyr.g.vns.įn.
laiku prv.
laikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
laikui
dkt.vyr.g.vns.naud.
laikus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
laimę
dkt.mot.g.vns.gal.
laimė
dkt.mot.g.vns.vard.
laimei
dkt.mot.g.vns.naud.
laimėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
laimės
dkt.mot.g.vns.kilm.
laimėti
vksm.bendr.
laimi
vksm.es.l.3 asm.
laiminga
bdv.mot.g.vns.vard.
laimingai
prv.
laimingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
laimingi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
laipsnį
dkt.vyr.g.vns.gal.
laipsnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
laipsnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
laipsnių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
laiptais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
laiptų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
laisva
bdv.mot.g.vns.vard.
laisvai prv.
laisvalaikio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
laisvas
bdv.vyr.g.vns.vard.
laisvę
dkt.mot.g.vns.gal.
laisvė
dkt.mot.g.vns.vard.
laisvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
laisvo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
laišką
dkt.vyr.g.vns.gal.
laiškai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
laiškas
dkt.vyr.g.vns.vard.
laiške
dkt.vyr.g.vns.viet.
laiško
dkt.vyr.g.vns.kilm.
laiškų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
laiškus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
laivą
dkt.vyr.g.vns.gal.
laivai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
laivams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
laivas
dkt.vyr.g.vns.vard.
laive
dkt.vyr.g.vns.viet.
laivyno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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dkt.vyr.g.vns.kilm.
laivo
laivų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lakūnai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
lakūnas
dkt.vyr.g.vns.vard.
langą
dkt.vyr.g.vns.gal.
langai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
langas
dkt.vyr.g.vns.vard.
lango
dkt.vyr.g.vns.kilm.
langų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
langus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
lankėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
lankyti
vksm.bendr.
lankytojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lanko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lanko
vksm.es.l.3 asm.
lapą
dkt.vyr.g.vns.gal.
lapai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
lapais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
lapė
dkt.mot.g.vns.vard.
lapelį
dkt.vyr.g.vns.gal.
lapeliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
lapelių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lapelius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
lapkričio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lapo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lapų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lapus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
lašas
dkt.vyr.g.vns.vard.
lašinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
latviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
latvių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lauk prv.
lauką
dkt.vyr.g.vns.gal.
laukai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
laukan prv.
laukas
dkt.vyr.g.vns.vard.
lauke
dkt.vyr.g.vns.viet.
lauke prv.
laukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
laukia
vksm.es.l.3 asm.
laukiniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
laukininkystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
lauko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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laukti
vksm.bendr.
laukų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
laukuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
laukus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
laužo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lavinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lavoną
dkt.vyr.g.vns.gal.
lavonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
lazda
dkt.mot.g.vns.įn.
lazdą
dkt.mot.g.vns.gal.
ledai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ledo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
leidykla
dkt.mot.g.vns.vard.
leidimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
leido
vksm.būt.k.l.3 asm.
leidosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
leidžia
vksm.es.l.3 asm.
leidžiama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
leidžiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
leis
vksm.būs.l.3 asm.
leiskite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
leista
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
leisti
vksm.bendr.
lėkė
vksm.būt.k.l.3 asm.
lėktuvą
dkt.vyr.g.vns.gal.
lėktuvai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
lėktuvas
dkt.vyr.g.vns.vard.
lėktuvo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lėktuvu
dkt.vyr.g.vns.įn.
lemia
vksm.es.l.3 asm.
lemta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
lengva
bdv.bev.g.
lengvai prv.
lengvas
bdv.vyr.g.vns.vard.
lengviau
prv.aukšt.l.
lengvosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
lenkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
lenktyniavimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
lenktyniavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
lenktyniavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lenktynių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
lenkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lentelė
dkt.mot.g.vns.vard.

dkt.mot.g.vns.viet.
lentelėje
lentelės
dkt.mot.g.vns.kilm.
lentos
dkt.mot.g.vns.kilm.
lėšas
dkt.mot.g.dgs.gal.
lėšomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
lėšos
dkt.mot.g.dgs.vard.
lėšų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
lėtai prv.
liaudį
dkt.mot.g.vns.gal.
liaudies
dkt.mot.g.vns.kilm.
liaudis
dkt.mot.g.vns.vard.
liaudžiai
dkt.mot.g.vns.naud.
lydėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
lyderis
dkt.vyr.g.vns.vard.
liečia
vksm.es.l.3 asm.
lieka
vksm.es.l.3 asm.
liekanas
dkt.mot.g.dgs.gal.
liekanų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
liepė
vksm.būt.k.l.3 asm.
liepia
vksm.es.l.3 asm.
liepos
dkt.mot.g.vns.kilm.
liepsna
dkt.mot.g.vns.vard.
lietaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lietų
dkt.vyr.g.vns.gal.
lietus
dkt.vyr.g.vns.vard.
lietuviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
lietuviams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
lietuvis
dkt.vyr.g.vns.vard.
lietuviškai
prv.
lietuviškos
bdv.mot.g.vns.kilm.
lietuviškų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
lietuvių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lietuvius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
liežuvį
dkt.vyr.g.vns.gal.
liežuvis
dkt.vyr.g.vns.vard.
lyg dll.
lyg jng.
liga
dkt.mot.g.vns.įn.
liga
dkt.mot.g.vns.vard.
ligą
dkt.mot.g.vns.gal.
ligi prl.
lygi
bdv.mot.g.vns.vard.
lygį
dkt.vyr.g.vns.gal.

lygiai prv.
lygio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
lygis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ligi šiol
prv.
ligoniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ligoniams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
ligoninę
dkt.mot.g.vns.gal.
ligoninėje
dkt.mot.g.vns.viet.
ligoninės
dkt.mot.g.vns.kilm.
ligonio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ligonis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ligonių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ligonius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
ligos
dkt.mot.g.dgs.vard.
ligos
dkt.mot.g.vns.kilm.
lygos
dkt.mot.g.vns.kilm.
lig šiol
prv.
lygtį
dkt.mot.g.vns.gal.
lygties
dkt.mot.g.vns.kilm.
lygtis
dkt.mot.g.dgs.gal.
ligų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
lygus
bdv.vyr.g.vns.vard.
lygūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
likę
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
likęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
likimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
likimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
likimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
liko
vksm.būt.k.l.3 asm.
liks
vksm.būs.l.3 asm.
likti
vksm.bendr.
liktų
vksm.tar.n.3 asm.
likusi
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.vns.vard.
likviduoti
vksm.bendr.
linai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
linija
dkt.mot.g.vns.vard.
liniją
dkt.mot.g.vns.gal.
linijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
linijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
linijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
link prl.
linkę
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
linkėjimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
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vksm.es.l.vns.1 asm.
linkiu
linksma
bdv.bev.g.
linksma
bdv.mot.g.vns.vard.
linksmai
prv.
linksmi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
linktelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
linų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
linus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
literatūra
dkt.mot.g.vns.vard.
literatūrą
dkt.mot.g.vns.gal.
literatūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
lyties (lytis – tokia giminė)
dkt.mot.g.vns.kilm.

litrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
litų (litas – toks piniginis vienetas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

litus (litas – toks piniginis vienetas)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vksm.es.l.3 asm.
bdv.bev.g.
prv.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.vns.gal.
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dkt.mot.g.vns.gal.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.mot.g.dgs.gal.
dkt.mot.g.dgs.vard.
dkt.mot.g.dgs.kilm.

liūdesio
liudija
liūdna
liūdnai
liūtas
liūto
lizdą
lizdus
logika
lokys
lotynų
lovą
lovoje
lovos
lūpas
lūpos
lūpų
M
mačiau
mados
maistą
maistas
maisto
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maistu
dkt.vyr.g.vns.įn.
maistui
dkt.vyr.g.vns.naud.
maišus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
maitinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
majoras
dkt.vyr.g.vns.vard.
malda
dkt.mot.g.vns.vard.
maldos
dkt.mot.g.vns.kilm.
malonės
dkt.mot.g.vns.kilm.
maloniai
prv.
malonu
bdv.bev.g.
malonumą
dkt.vyr.g.vns.gal.
malonumų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
malonus
bdv.vyr.g.vns.vard.
mama
dkt.mot.g.vns.šauksm.
mama
dkt.mot.g.vns.vard.
mamą
dkt.mot.g.vns.gal.
mamos
dkt.mot.g.vns.kilm.
man
įv.vns.naud.
manai
vksm.es.l.vns.2 asm.
manau
vksm.es.l.vns.1 asm.
mandagiai prv.
mane
įv.vns.gal.
manė
vksm.būt.k.l.3 asm.
manęs
įv.vns.kilm.
maniau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
manim
įv.vns.įn.
manimi
įv.vns.įn.
manymu
dkt.vyr.g.vns.įn.
manyti
vksm.bendr.
mankšta
dkt.mot.g.vns.vard.
mano
įv.asm.vns.kilm.
mano
vksm.es.l.3 asm.
manoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
manote
vksm.es.l.dgs.2 asm.
marių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
markių (markė – toks piniginis vienetas)
dkt.mot.g.dgs.kilm.

vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.vns.gal.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.kilm.

masę
dkt.mot.g.vns.gal.
masė
dkt.mot.g.vns.vard.
masės
dkt.mot.g.vns.kilm.
masių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mąstymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mąstyti
vksm.bendr.

dkt.vyr.g.vns.kilm.
masto
mastu
dkt.vyr.g.vns.įn.
mašina
dkt.mot.g.vns.įn.
mašina
dkt.mot.g.vns.vard.
mašiną
dkt.mot.g.vns.gal.
mašinas
dkt.mot.g.dgs.gal.
mašinėlė
dkt.mot.g.vns.vard.
mašinos
dkt.mot.g.dgs.vard.
mašinos
dkt.mot.g.vns.kilm.
mašinų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mat dll.
matai
vksm.es.l.vns.2 asm.
matau
vksm.es.l.vns.1 asm.
matę
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
matė
vksm.būt.k.l.3 asm.
matematika
dkt.mot.g.vns.vard.
matematikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
matėme
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
materialinę
bdv.mot.g.vns.gal.
matęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
matėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
matyt įterp.
matyti
vksm.bendr.
mato
vksm.es.l.3 asm.
matome
vksm.es.l.dgs.1 asm.
matosi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
matote
vksm.es.l.dgs.2 asm.
maža
bdv.bev.g.
maža
bdv.mot.g.vns.vard.
mažą
bdv.mot.g.vns.gal.
mažą
bdv.vyr.g.vns.gal.
mažai prv.
mažas
bdv.vyr.g.vns.vard.
mažasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
maždaug prv.
mažėja
vksm.es.l.3 asm.
mažesnis
bdv.aukšt.l.vyr.g.vns.vard.
maži
bdv.vyr.g.dgs.vard.
mažiau
prv.aukšt.l.
mažiausiai
prv.aukšč.l.
mažiausias
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.vard.
mažina
vksm.es.l.3 asm.
mažinti
vksm.bendr.

mažytis
bdv.vyr.g.vns.vard.
mažo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
mažoji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
mažojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
mažojoje
bdv.įvardž.mot.g.vns.viet.
mažos
bdv.mot.g.dgs.vard.
mažų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
mažus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
medaliais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
medaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
medį
dkt.vyr.g.vns.gal.
medicinos
dkt.mot.g.vns.kilm.
medienos
dkt.mot.g.vns.kilm.
medikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
medikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
medis
dkt.vyr.g.vns.vard.
medvilnės
dkt.mot.g.vns.kilm.
medžiaga
dkt.mot.g.vns.įn.
medžiaga
dkt.mot.g.vns.vard.
medžiagą
dkt.mot.g.vns.gal.
medžiagas
dkt.mot.g.dgs.gal.
medžiagomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
medžiagos
dkt.mot.g.dgs.vard.
medžiagos
dkt.mot.g.vns.kilm.
medžiagų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
medžiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
medžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
medžioklės
dkt.mot.g.vns.kilm.
medžioti
vksm.bendr.
medžiotojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
medžiotojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
medžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
medžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
mėgėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mėgėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mėgina
vksm.es.l.3 asm.
mėgino
vksm.būt.k.l.3 asm.
mėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
mėgsta
vksm.es.l.3 asm.
mėgstu
vksm.es.l.vns.1 asm.
meile
dkt.mot.g.vns.įn.
meilę
dkt.mot.g.vns.gal.
meilė
dkt.mot.g.vns.vard.
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dkt.mot.g.vns.kilm.
meilės
meiliai
prv.
meistrai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
meistras
dkt.vyr.g.vns.vard.
meistriškumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
meistrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mėlynos
bdv.mot.g.dgs.vard.
melodija
dkt.mot.g.vns.vard.
melodiją
dkt.mot.g.vns.gal.
melstis
vksm.sangr.bendr.
melžėjos
dkt.mot.g.dgs.vard.
meną
dkt.vyr.g.vns.gal.
menas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mėnesį
dkt.vyr.g.vns.gal.
mėnesiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mėnesiais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
mėnesio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mėnesių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mėnesius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
menininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
menininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
menininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
meninis
bdv.vyr.g.vns.vard.
menkai prv.
menkas
bdv.vyr.g.vns.vard.
meno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mėnulio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mėnulis
dkt.vyr.g.vns.vard.
mėnuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
meras
dkt.vyr.g.vns.vard.
mergaičių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mergaitę
dkt.mot.g.vns.gal.
mergaitė
dkt.mot.g.vns.vard.
mergaites
dkt.mot.g.dgs.gal.
mergaitės
dkt.mot.g.dgs.vard.
mergaitės
dkt.mot.g.vns.kilm.
mergina
dkt.mot.g.vns.vard.
merginą
dkt.mot.g.vns.gal.
merginos
dkt.mot.g.dgs.vard.
merginos
dkt.mot.g.vns.kilm.
merginų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mes
įv.dgs.vard.
mėsą
dkt.mot.g.vns.gal.
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mėsos
dkt.mot.g.vns.kilm.
mesti
vksm.bendr.
meška
dkt.mot.g.vns.vard.
mėšlo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
meta
vksm.es.l.3 asm.
metą
dkt.vyr.g.vns.gal.
metai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
metais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
metalas
dkt.vyr.g.vns.vard.
metalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
metalų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
metams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
metas
dkt.vyr.g.vns.vard.
metė
vksm.būt.k.l.3 asm.
metinėms
dkt.mot.g.dgs.naud.
metinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
metinių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
meto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
metodai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
metodas
dkt.vyr.g.vns.vard.
metodu
dkt.vyr.g.vns.įn.
metodus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
metrų (metras – toks ilgio vienetas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

metu
dkt.vyr.g.vns.įn.
metų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
metus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
miega
vksm.es.l.3 asm.
miegas
dkt.vyr.g.vns.vard.
miego
dkt.vyr.g.vns.kilm.
miegojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
miegoti
vksm.bendr.
miela
bdv.mot.g.vns.vard.
mielai
prv.
mielas
bdv.vyr.g.vns.vard.
miestą
dkt.vyr.g.vns.gal.
miestai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
miestas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mieste
dkt.vyr.g.vns.viet.
miestelyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
miestelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
miestelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
miestiečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

dkt.vyr.g.vns.kilm.
miesto
miestų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
miestuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
miestus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
miežių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mylėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
mylėti
vksm.bendr.
myli
vksm.es.l.3 asm.
milijonai
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
milijono
sktv.kiek.vyr.g.vns.kilm.
milijonų
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
milijonus
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
myliu
vksm.es.l.vns.1 asm.
mylių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
miltai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
miltų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
miltus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
minčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mineralinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
minėto vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.kilm.
minėtų
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.dgs.kilm.
mini
vksm.es.l.3 asm.
minia
dkt.mot.g.vns.vard.
minios
dkt.mot.g.vns.kilm.
ministerija
dkt.mot.g.vns.vard.
ministerijoj
dkt.mot.g.vns.viet.
ministerijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
ministerijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
ministrai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ministras
dkt.vyr.g.vns.vard.
ministro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ministrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mintį
dkt.mot.g.vns.gal.
minties
dkt.mot.g.vns.kilm.
mintimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
mintis
dkt.mot.g.dgs.gal.
mintis
dkt.mot.g.vns.vard.
mintys
dkt.mot.g.dgs.vard.
mintyse
dkt.mot.g.dgs.viet.
minučių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
minutę
dkt.mot.g.vns.gal.
minutes
dkt.mot.g.dgs.gal.
minutės
dkt.mot.g.dgs.vard.

minutės
dkt.mot.g.vns.kilm.
mirė
vksm.būt.k.l.3 asm.
miršta
vksm.es.l.3 asm.
mirti
vksm.bendr.
mirtį
dkt.mot.g.vns.gal.
mirties
dkt.mot.g.vns.kilm.
mirtimi
dkt.mot.g.vns.įn.
mirtis
dkt.mot.g.vns.vard.
mirus
vksm.pad.būt.k.l.
mirusiųjų
vksm.įvardž.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.dgs.kilm.

mišinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
mišinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
mišių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mišką
dkt.vyr.g.vns.gal.
miškai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
miškais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
miškas
dkt.vyr.g.vns.vard.
miške
dkt.vyr.g.vns.viet.
miško
dkt.vyr.g.vns.kilm.
miškų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
miškuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
miškus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
mitingas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mitinge
dkt.vyr.g.vns.viet.
modelį
dkt.vyr.g.vns.gal.
modelių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
moka (mokėti – duoti pinigus)
vksm.es.l.3 asm.

moka (mokėti – sugebėti, išmanyti)
vksm.es.l.3 asm.

mokama (mokėti – duoti pinigus)
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.

mokė
vksm.būt.k.l.3 asm.
mokėjimo (mokėjimas – toks atsiskaitymas)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

mokėjo (mokėti – duoti pinigus)
vksm.būt.k.l.3 asm.

mokėjo (mokėti – sugebėti,išmanyti)
vksm.būt.k.l.3 asm.

mokesčiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mokesčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mokesčių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mokėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
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dkt.vyr.g.vns.gal.
mokestį
mokestis
dkt.vyr.g.vns.vard.
mokėti (duoti pinigus)
vksm.bendr.
mokėti (sugebėti,išmanyti)
vksm.bendr.
mokykla
dkt.mot.g.vns.vard.
mokyklą
dkt.mot.g.vns.gal.
mokyklai
dkt.mot.g.vns.naud.
mokyklas
dkt.mot.g.dgs.gal.
mokykloje
dkt.mot.g.vns.viet.
mokykloms
dkt.mot.g.dgs.naud.
mokyklos
dkt.mot.g.dgs.vard.
mokyklos
dkt.mot.g.vns.kilm.
mokyklose
dkt.mot.g.dgs.viet.
mokyklų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
mokymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mokymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mokymosi
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
mokiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mokiniams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
mokinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
mokinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mokiniui
dkt.vyr.g.vns.naud.
mokinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
mokyti
vksm.bendr.
mokytis
vksm.sangr.bendr.
mokytoja
dkt.mot.g.vns.vard.
mokytoją
dkt.vyr.g.vns.gal.
mokytojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mokytojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
mokytojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mokytojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mokytojos
dkt.mot.g.vns.kilm.
mokytojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mokytojui
dkt.vyr.g.vns.naud.
mokytojus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
moko
vksm.es.l.3 asm.
mokosi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
mokslą
dkt.vyr.g.vns.gal.
mokslas
dkt.vyr.g.vns.vard.
moksleiviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
moksleiviams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
moksleivių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mokslinė
bdv.mot.g.vns.vard.
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moksliniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
mokslininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mokslininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mokslininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mokslinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
mokslinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
mokslo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mokslų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
mokslui
dkt.vyr.g.vns.naud.
mokslus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
moku (mokėti – sugebėti,išmanyti)
vksm.es.l.vns.1 asm.

molio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
momentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
momento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
momentu
dkt.vyr.g.vns.įn.
montavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
morkos
dkt.mot.g.dgs.vard.
morkų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
moterį
dkt.mot.g.vns.gal.
moteriai
dkt.mot.g.vns.naud.
moterims
dkt.mot.g.dgs.naud.
moteris
dkt.mot.g.dgs.gal.
moteris
dkt.mot.g.vns.vard.
moterys
dkt.mot.g.dgs.vard.
moteriškė
dkt.mot.g.vns.vard.
moters
dkt.mot.g.vns.kilm.
moterų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
motina
dkt.mot.g.vns.įn.
motina
dkt.mot.g.vns.vard.
motiną
dkt.mot.g.vns.gal.
motinai
dkt.mot.g.vns.naud.
motinos
dkt.mot.g.dgs.vard.
motinos
dkt.mot.g.vns.kilm.
motinų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
motyvai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mudu
įv.vyr.g.dvs.vard.
muitinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
mumis
įv.dgs.įn.
mums
įv.dgs.naud.
mūro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mus
įv.dgs.gal.
mūsų
įv.dgs.kilm.

dkt.vyr.g.dgs.kilm.
musulmonų
muša
vksm.es.l.3 asm.
mūšį
dkt.vyr.g.vns.gal.
mūšio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
mūšis
dkt.vyr.g.vns.vard.
mūšiuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
muziejaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
muziejuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
muziejus
dkt.vyr.g.vns.vard.
muzika
dkt.mot.g.vns.vard.
muziką
dkt.mot.g.vns.gal.
muzikantai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
muzikantų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
muzikos
dkt.mot.g.vns.kilm.

N
na dll.
na jst.
nacijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
nacionalinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
nacionalinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
nafta
dkt.mot.g.vns.vard.
naftos
dkt.mot.g.vns.kilm.
naftotiekio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nagi jst.
nagrinėti
vksm.bendr.
nagus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
naikinti
vksm.bendr.
naktį
dkt.mot.g.vns.gal.
nakties
dkt.mot.g.vns.kilm.
naktimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
naktis
dkt.mot.g.vns.vard.
naktys
dkt.mot.g.dgs.vard.
namą
dkt.vyr.g.vns.gal.
namai (namai)
dkt.vyr.g.dgs.vard.
namas
dkt.vyr.g.vns.vard.
name
dkt.vyr.g.vns.viet.
namelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
namie prv.
namo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
namo prv.
namų (namai)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

namų (namas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
namuose (namai)
dkt.vyr.g.dgs.viet.
namuose (namas)
dkt.vyr.g.dgs.viet.
namus (namai)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
namus (namas)
dkt.vyr.g.dgs.gal
narę
dkt.mot.g.vns.gal.
narė
dkt.mot.g.vns.vard.
narį
dkt.vyr.g.vns.gal.
nariai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
nariais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
nariams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
nario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
narys
dkt.vyr.g.vns.vard.
narių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
narius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
narkotikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
našumą
dkt.vyr.g.vns.gal.
našumas
dkt.vyr.g.vns.vard.
našumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
natrio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nauda
dkt.mot.g.vns.vard.
naudą
dkt.mot.g.vns.gal.
naudai
dkt.mot.g.vns.naud.
naudinga
bdv.bev.g.
naudingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
naudojama
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.
naudojami
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.
naudojamos
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
dgs.vard.
naudojant
vksm.pad.es.l.
naudojantis
vksm.sangr.pad.es.l.
naudojasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
naudojimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
naudos
dkt.mot.g.vns.kilm.
naudoti
vksm.bendr.
naudotis
vksm.sangr.bendr.
nauja
bdv.bev.g.
nauja
bdv.mot.g.vns.įn.
nauja
bdv.mot.g.vns.vard.
naują
bdv.mot.g.vns.gal.

naudojamas
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bdv.vyr.g.vns.gal.
naują
naujai prv.
naujais
bdv.vyr.g.dgs.įn.
naująjį
bdv.įvardž.vyr.g.vns.gal.
naujam
bdv.vyr.g.vns.naud.
naujas
bdv.mot.g.dgs.gal.
naujas
bdv.vyr.g.vns.vard.
naujasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
nauji
bdv.vyr.g.dgs.vard.
naujieji
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.vard.
naujiems
bdv.vyr.g.dgs.naud.
naujieną
dkt.mot.g.vns.gal.
naujienos
dkt.mot.g.dgs.vard.
naujienų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
naujo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
naujoji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
naujojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
naujomis
bdv.mot.g.dgs.įn.
naujos
bdv.mot.g.dgs.vard.
naujos
bdv.mot.g.vns.kilm.
naujosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
nauju
bdv.vyr.g.vns.įn.
naujų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
naujų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
naujųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
naujuosius
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.gal.
naujus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
ne dll.
nė dll.
nė jng.
neabejotinai
prv.
neaišku
bdv.bev.g.
neapykanta
dkt.mot.g.vns.vard.
neapykantą
dkt.mot.g.vns.gal.
neatėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
neatitinka
vksm.es.l.3 asm.
neatsakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
neatsitiktinai
prv.
nebe dll.
nebebuvo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nebegalėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nebeliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
nebent jng.
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nebėra
vksm.es.l.3 asm.
nebijo
vksm.es.l.3 asm.
neblogai prv.
nebūčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
nebūna
vksm.es.l.3 asm.
nebus
vksm.būs.l.3 asm.
nebūtų
vksm.tar.n.3 asm.
nebuvau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
nebuvo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nedarbingumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nedaro
vksm.es.l.3 asm.
nedaug prv.
nedavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nedelsiant
prv.
nedidelę
bdv.mot.g.vns.gal.
nedidelė
bdv.mot.g.vns.vard.
nedidelį
bdv.vyr.g.vns.gal.
nedidelis
bdv.vyr.g.vns.vard.
nedrąsiai prv.
neduoda
vksm.es.l.3 asm.
negalėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
negalėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
negalės
vksm.būs.l.3 asm.
negalėtų
vksm.tar.n.3 asm.
negali
vksm.es.l.3 asm.
negali
vksm.es.l.vns.2 asm.
negalima
bdv.bev.g.
negalime
vksm.es.l.dgs.1 asm.
negaliu
vksm.es.l.vns.1 asm.
negana prv.
negauna
vksm.es.l.3 asm.
negerai prv.
negi dll.
negirdėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
negirdėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
negyvas
bdv.vyr.g.vns.vard.
negrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
negu
jng.
nei (kaip, lyg, tartum)
jng.
nei (žymint neigimą)
jng.
neigiamai
prv.
neilgai
prv.
neįmanoma
bdv.bev.g.

prv.
neišvengiamai
nejaugi
dll.
nekantriai
prv.
nelabai prv.
nelaimė
dkt.mot.g.vns.vard.
nelaimės
dkt.mot.g.vns.kilm.
nelaimingų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
nelaimių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
nelauktai
prv.
neleidžia
vksm.es.l.3 asm.
neleis
vksm.būs.l.3 asm.
nelengva
bdv.bev.g.
neliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
nemačiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
nemanau
vksm.es.l.vns.1 asm.
nemano
vksm.es.l.3 asm.
nematė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nematyti
vksm.bendr.
nemato
vksm.es.l.3 asm.
nemaža
bdv.bev.g.
nemažą
bdv.vyr.g.vns.gal.
nemažai
prv.
nemažas
bdv.vyr.g.vns.vard.
nemoka (nemokėti – nesugebėti)
vksm.es.l.3 asm.

nemokamai (veltui)
prv.
nemokėjo (nemokėti – nesugebėti)
vksm.būt.k.l.3 asm.

nenorėčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
nenorėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
nenorėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nenori
vksm.es.l.3 asm.
nenoriu
vksm.es.l.vns.1 asm.
nenoromis
prv.
nenuostabu
bdv.bev.g.
nepaisant prl.
nepakankamai prv.
nepaprastą
bdv.vyr.g.vns.gal.
nepaprastai prv.
nepasakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nepastebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nepatenkintas
bdv.vyr.g.vns.vard.
nepatiko
vksm.būt.k.l.3 asm.

nepatinka
vksm.es.l.3 asm.
nepatogu
bdv.bev.g.
nepavyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
nepriklausomai
prv.
nepriklausomybę
dkt.mot.g.vns.gal.
nepriklausomybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
nepriklausomos
bdv.mot.g.vns.kilm.
nėr
vksm.es.l.3 asm.
nėra
vksm.es.l.3 asm.
nereikalingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
nereikėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nereikėtų
vksm.tar.n.3 asm.
nereikia
vksm.es.l.3 asm.
nereiškia
vksm.es.l.3 asm.
neretai
prv.
nerimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
nerūpi
vksm.es.l.3 asm.
nervų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
nes
jng.
neseniai
prv.
nespėjo (nespėti – nesuskubti)
vksm.būt.k.l.3 asm.

nesu
vksm.es.l.vns.1 asm.
nesugebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nesunku
bdv.bev.g.
nesuprantu
vksm.es.l.vns.1 asm.
nesuprato
vksm.būt.k.l.3 asm.
nesvarbu
bdv.bev.g.
neša
vksm.es.l.3 asm.
nešė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nešiojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nešioti
vksm.bendr.
nešti
vksm.bendr.
net dll.
neteisingai
prv.
neteko
vksm.būt.k.l.3 asm.
netgi dll.
netiesa
dkt.mot.g.vns.vard.
netikėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
netikėtai
prv.
netikėtas
bdv.vyr.g.vns.vard.
netinka
vksm.es.l.3 asm.
netoli
prl.
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prv.
netoli
netoliese
prv.
netrukdo
vksm.es.l.3 asm.
netrukus prv.
neturėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
neturėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
neturėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
neturės
vksm.būs.l.3 asm.
neturėtų
vksm.tar.n.3 asm.
neturi
vksm.es.l.3 asm.
neturi
vksm.es.l.vns.2 asm.
neturiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
neužtenka
vksm.es.l.3 asm.
neveikia
vksm.es.l.3 asm.
neverta
bdv.bev.g.
nė viena
įv.mot.g.vns.vard.
nė vienas
įv.vyr.g.vns.vard.
nė vieno
įv.vyr.g.vns.kilm.
nevienodai prv.
nė vienos
įv.mot.g.vns.kilm.
nežinai
vksm.es.l.vns.2 asm.
nežinau
vksm.es.l.vns.1 asm.
nežinia
prv.
nežino
vksm.es.l.3 asm.
nežinojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
niekad prv.
niekada prv.
niekados prv.
niekaip prv.
niekam
įv.naud.
niekas
įv.vns.vard.
niekieno
įv.kilm.
niekis
dkt.vyr.g.vns.vard.
nieko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nieko
įv.vns.kilm.
niekuo
įv.įn.
niekuomet
prv.
niekur prv.
niekus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
niūriai
prv.
norą
dkt.vyr.g.vns.gal.
noras
dkt.vyr.g.vns.vard.
norėčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
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norėdama
vksm.pusd.mot.g.vns.
norėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
norėdami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
norėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
norėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
norėtų
vksm.tar.n.3 asm.
norėtųsi
vksm.sangr.tar.n.3 asm.
nori
vksm.es.l.3 asm.
nori
vksm.es.l.vns.2 asm.
noriai prv.
norima
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
norime
vksm.es.l.dgs.1 asm.
norint
vksm.pad.es.l.
norisi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
norite
vksm.es.l.dgs.2 asm.
noriu
vksm.es.l.vns.1 asm.
norma
dkt.mot.g.vns.vard.
normaliai prv.
normas
dkt.mot.g.dgs.gal.
normos
dkt.mot.g.dgs.vard.
normų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
noro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nors dll.
nors jng.
noru
dkt.vyr.g.vns.įn.
nosį
dkt.mot.g.vns.gal.
nosies
dkt.mot.g.vns.kilm.
nosis
dkt.mot.g.vns.vard.
nubaudė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nubėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nubraižykite (nubraižyti – padaryti brėžinį)
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
vksm.bendr.
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
nuėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nugalėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nugalėti
vksm.bendr.
nugali
vksm.es.l.3 asm.
nugara
dkt.mot.g.vns.įn.
nugarą
dkt.mot.g.vns.gal.
nugaros
dkt.mot.g.vns.kilm.

nueiti
nuėjau
nuėjęs

vksm.bendr.
nuimti
nukentėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nukreiptas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

nukrito
vksm.būt.k.l.3 asm.
nuleisti
vksm.bendr.
nulemia
vksm.es.l.3 asm.
numatė
vksm.būt.k.l.3 asm.
numatyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
numatyti
vksm.bendr.
numato
vksm.es.l.3 asm.
numatoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
numerį
dkt.vyr.g.vns.gal.
numeryje
dkt.vyr.g.vns.viet.
numeris
dkt.vyr.g.vns.vard.
nūnai prv.
nunešė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nuo prl.
nuodų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
nuolat prv.
nuolatinį
bdv.vyr.g.vns.gal.
nuolatinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
nuolatos prv.
nuomone
dkt.mot.g.vns.įn.
nuomonę
dkt.mot.g.vns.gal.
nuomonė
dkt.mot.g.vns.vard.
nuomonės
dkt.mot.g.vns.kilm.
nuomos
dkt.mot.g.vns.kilm.
nuosavybę
dkt.mot.g.vns.gal.
nuosavybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
nuosekliai
prv.
nuo seno prv.
nuosprendį
dkt.vyr.g.vns.gal.
nuostabiai prv.
nuostabu
bdv.bev.g.
nuostabus
bdv.vyr.g.vns.vard.
nuostatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
nuostoliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
nuostolių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
nuostolius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
nuoširdžiai
prv.
nuotaika
dkt.mot.g.vns.vard.
nuotaiką
dkt.mot.g.vns.gal.

nuotykiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
nuotykių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
nuotrauka
dkt.mot.g.vns.vard.
nuotrauką
dkt.mot.g.vns.gal.
nuotraukoje
dkt.mot.g.vns.viet.
nuotraukos
dkt.mot.g.dgs.vard.
nuotraukose
dkt.mot.g.dgs.viet.
nuotraukų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
nuovados
dkt.mot.g.vns.kilm.
nuovargio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nupirko
vksm.būt.k.l.3 asm.
nupirkti
vksm.bendr.
nurodė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nurodykite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
nurodymų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
nurodyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
nurodyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.

nurodyti
vksm.bendr.
nurodo
vksm.es.l.3 asm.
nurodoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
nusijuokė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
nusikaltėliai
dkt.sangr.vyr.g.dgs.vard.
nusikaltėlių
dkt.sangr.vyr.g.dgs.kilm.
nusikaltimą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
nusikaltimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
nusikaltimų
dkt.sangr.vyr.g.dgs.kilm.
nusikaltimus
dkt.sangr.vyr.g.dgs.gal.
nusileido
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
nusileisti
vksm.sangr.bendr.
nusipelnęs
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.kilm.
nusipirko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
nusipirkti
vksm.sangr.bendr.
nusispjovė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
nusistatymą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
nusišypsojo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
nuskambėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nusprendė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nuspręsta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
nustatė
vksm.būt.k.l.3 asm.

nusipelniusio
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nustatymas
nustatyta
nustatyta

dkt.vyr.g.vns.vard.
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.įn.
nustatyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
nustatytas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
nustatyti
vksm.bendr.
nustatytos
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.kilm.
nustato
vksm.es.l.3 asm.
nustatoma
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.
nustatomas
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.
nustebęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
nustebo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nustebusi
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.
vns.vard.
nustojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nutarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nutarimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
nutarimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
nutarimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nutarimu
dkt.vyr.g.vns.įn.
nutarimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
nutarta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
nuteistas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
nutilo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nutraukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nutraukti
vksm.bendr.
nuvažiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nuvažiuoti
vksm.bendr.
nuvedė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nuvežė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nužudė
vksm.būt.k.l.3 asm.
nužudytas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
nužudyti
vksm.bendr.
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O
o dll.
o jng.
o jst.
objekto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
objektų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
objektus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
obuolį
dkt.vyr.g.vns.gal.
obuoliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
obuolių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
obuolius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
oda
dkt.mot.g.vns.vard.
odą
dkt.mot.g.vns.gal.
odos
dkt.mot.g.vns.kilm.
oficialiai
prv.
oficialiu
bdv.vyr.g.vns.įn.
ogi dll.
oi dll.
oi jst.
okupacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
olandų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
opera
dkt.mot.g.vns.vard.
operacija
dkt.mot.g.vns.vard.
operaciją
dkt.mot.g.vns.gal.
operacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
operacijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
operos
dkt.mot.g.vns.kilm.
operų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
opozicijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
orą
dkt.vyr.g.vns.gal.
oras
dkt.vyr.g.vns.vard.
ordino (ordinas – tokia vienuolių bendruomenė)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

ordino (ordinas – toks apdovanojimo
ženklas)

dkt.vyr.g.vns.kilm.

ordinu (ordinas – toks apdovanojimo
ženklas)

dkt.vyr.g.vns.įn.

ore
dkt.vyr.g.vns.viet.
organai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
organas
dkt.vyr.g.vns.vard.
organinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
organizacija
dkt.mot.g.vns.vard.

dkt.mot.g.vns.gal.
organizaciją
organizacijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
organizacijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
organizacijoms
dkt.mot.g.dgs.naud.
organizacijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
organizacijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
organizacijose
dkt.mot.g.dgs.viet.
organizacijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
organizatorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
organizavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
organizavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
organizavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
organizmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
organizmas
dkt.vyr.g.vns.vard.
organizmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
organizmui
dkt.vyr.g.vns.naud.
organizuoja
vksm.es.l.3 asm.
organizuojant
vksm.pad.es.l.
organizuoti
vksm.bendr.
organų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
organus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
orkestras
dkt.vyr.g.vns.vard.
orkestrui
dkt.vyr.g.vns.naud.
oro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
oru
dkt.vyr.g.vns.įn.
orui
dkt.vyr.g.vns.naud.

P
paaiškėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
paaiškinkite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
paaiškino
vksm.būt.k.l.3 asm.
paaiškinti
vksm.bendr.
pabaiga
dkt.mot.g.vns.vard.
pabaigą
dkt.mot.g.vns.gal.
pabaigoje
dkt.mot.g.vns.viet.
pabaigos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pabėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pabrango
vksm.būt.k.l.3 asm.
pabraukite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
pabrėžė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pabrėžia
vksm.es.l.3 asm.
pabrėžti
vksm.bendr.

pabučiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pačią
įv.mot.g.vns.gal.
pačiam
įv.vyr.g.vns.naud.
pačiame
įv.vyr.g.vns.viet.
pačioje
įv.mot.g.vns.viet.
pačios
įv.mot.g.dgs.vard.
pačios
įv.mot.g.vns.kilm.
pačiu
įv.vyr.g.vns.įn.
pačių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
pačius
įv.vyr.g.dgs.gal.
padarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
padariau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
padarysi
vksm.būs.l.vns.2 asm.
padaryta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
padaryta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
padaryti
vksm.bendr.
padaro
vksm.es.l.3 asm.
padaugėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
padavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
padeda
vksm.es.l.3 asm.
padėjėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
padėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
padėk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
padėkojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
padės
vksm.būs.l.3 asm.
padėti
vksm.bendr.
padėtį
dkt.mot.g.vns.gal.
padėties
dkt.mot.g.vns.kilm.
padėtyje
dkt.mot.g.vns.viet.
padėtimi
dkt.mot.g.vns.įn.
padėtis
dkt.mot.g.vns.vard.
padėtų
vksm.tar.n.3 asm.
padidėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
padidės
vksm.būs.l.3 asm.
padidino
vksm.būt.k.l.3 asm.
padidinti
vksm.bendr.
padirbėti
vksm.bendr.
padovanojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
paduoti
vksm.bendr.
paėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.

padarytas
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pagal prl.
pagalba
dkt.mot.g.vns.įn.
pagalba
dkt.mot.g.vns.vard.
pagalbą
dkt.mot.g.vns.gal.
pagalbos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pagaliau dll.
pagaliau prv.
pagalvojau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
pagalvojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pagalvoti
vksm.bendr.
pagaminti
vksm.bendr.
pagarba
dkt.mot.g.vns.įn.
pagarbą
dkt.mot.g.vns.gal.
pagarbiai prv.
pagarbos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pagauti
vksm.bendr.
pagavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pagerbti
vksm.bendr.
pagerėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pagerinti
vksm.bendr.
pagrindą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pagrindai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pagrindais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
pagrindas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pagrindinę
bdv.mot.g.vns.gal.
pagrindinė
bdv.mot.g.vns.vard.
pagrindines
bdv.mot.g.dgs.gal.
pagrindinės
bdv.mot.g.dgs.vard.
pagrindinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
pagrindinį
bdv.vyr.g.vns.gal.
pagrindiniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
pagrindinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
pagrindinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
pagrindiniu
bdv.vyr.g.vns.įn.
pagrindinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
pagrindinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
pagrindinius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
pagrindo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pagrindu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pagrindų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
paguldė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pailsėti
vksm.bendr.
paimti
vksm.bendr.
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pajamos
dkt.mot.g.dgs.vard.
pajamų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pajėgų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pajūrio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pajutau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
pajuto
vksm.būt.k.l.3 asm.
pakaks
vksm.būs.l.3 asm.
pakanka
vksm.es.l.3 asm.
pakankamai prv.
pakartojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pakartoti
vksm.bendr.
pakeičia
vksm.es.l.3 asm.
pakeisti
vksm.bendr.
pakeitė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pakeitimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pakėlė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pakelia
vksm.es.l.3 asm.
pakeliui
prv.
pakelti
vksm.bendr.
pakilo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pakils
vksm.būs.l.3 asm.
paklausė (paklausti)
vksm.būt.k.l.3 asm.
paklausiau (paklausti)
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
paklaustas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

paklausti
vksm.bendr.
paklusti
vksm.bendr.
pakraštyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
pakviestas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

pakviesti
vksm.bendr.
pakvietė
vksm.būt.k.l.3 asm.
palaidotas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

palaikyti
vksm.bendr.
palaiko
vksm.es.l.3 asm.
palaipsniui
prv.
palauk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
palaukite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
palaukti
vksm.bendr.
palei prl.
paleido
vksm.būt.k.l.3 asm.
paleistas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

vksm.bendr.
paleisti
palengva prv.
palieka
vksm.es.l.3 asm.
palietė
vksm.būt.k.l.3 asm.
palyginti
modal.
palyginti
vksm.bendr.
palyginus
vksm.pad.būt.k.l.
palikęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
paliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
palikti
vksm.bendr.
palingavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
palūkanų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pamačiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
pamačiusi
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.
vns.vard.

pamanė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pamatę vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
pamatė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pamatęs vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
pamatys
vksm.būs.l.3 asm.
pamatysi
vksm.būs.l.vns.2 asm.
pamatysime
vksm.būs.l.dgs.1 asm.
pamatyti
vksm.bendr.
pamažu prv.
paminėti
vksm.bendr.
paminklas
dkt.vyr.g.vns.vard.
paminklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
paminklų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pamiršo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pamiršti
vksm.bendr.
pamoka
dkt.mot.g.vns.vard.
pamoką
dkt.mot.g.vns.gal.
pamokas
dkt.mot.g.dgs.gal.
pamokyti
vksm.bendr.
pamokos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pamokų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
panaikinti
vksm.bendr.
panašaus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
panaši
bdv.mot.g.vns.vard.
panašią
bdv.mot.g.vns.gal.
panašiai prv.
panašios
bdv.mot.g.dgs.vard.
panašių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.

panašius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
panašus
bdv.vyr.g.vns.vard.
panašūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
panaudojant
vksm.pad.es.l.
panaudojimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
panaudojus
vksm.pad.būt.k.l.
panaudoti
vksm.bendr.
panelė
dkt.mot.g.vns.vard.
panorama
dkt.mot.g.vns.vard.
papasakojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
papasakokite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
papasakosiu
vksm.būs.l.vns.1 asm.
papasakoti
vksm.bendr.
papildyti
vksm.bendr.
papildomai prv.
paprasčiausiai
prv.aukšč.l.
paprasta bdv.bev.g.
paprasta
bdv.mot.g.vns.vard.
paprastai modal.
paprastai prv.
paprastas
bdv.vyr.g.vns.vard.
paprastasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
paprasti
bdv.vyr.g.dgs.vard.
paprasto
bdv.vyr.g.vns.kilm.
paprastų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
paprašė
vksm.būt.k.l.3 asm.
paprašiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
papročius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
paprotys
dkt.vyr.g.vns.vard.
papurtė
vksm.būt.k.l.3 asm.
parą
dkt.mot.g.vns.gal.
paragino
vksm.būt.k.l.3 asm.
paragrafas
dkt.vyr.g.vns.vard.
parama
dkt.mot.g.vns.vard.
paramą
dkt.mot.g.vns.gal.
paramos
dkt.mot.g.vns.kilm.
parapijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
parašė
vksm.būt.k.l.3 asm.
parašiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
parašykite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
parašyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
parašyti
vksm.bendr.
pardavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
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dkt.vyr.g.vns.kilm.
pardavimo
pardavinėti
vksm.bendr.
parduoda
vksm.es.l.3 asm.
parduodamas
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.

parduoti
vksm.bendr.
parduotuvę
dkt.mot.g.vns.gal.
parduotuvė
dkt.mot.g.vns.vard.
parduotuvėje
dkt.mot.g.vns.viet.
parduotuvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
pareiga
dkt.mot.g.vns.vard.
pareigą
dkt.mot.g.vns.gal.
pareigas
dkt.mot.g.dgs.gal.
pareigos
dkt.mot.g.dgs.vard.
pareigų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pareigūnai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pareigūnų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pareikalavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pareikšti
vksm.bendr.
pareiškė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pareiškia
vksm.es.l.3 asm.
pareiškimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pareiškime
dkt.vyr.g.vns.viet.
paremti
vksm.bendr.
parengė
vksm.būt.k.l.3 asm.
parengti
vksm.bendr.
parkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
parke
dkt.vyr.g.vns.viet.
parko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
parlamento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
paroda
dkt.mot.g.vns.vard.
parodą
dkt.mot.g.vns.gal.
parodė
vksm.būt.k.l.3 asm.
parodys
vksm.būs.l.3 asm.
parodyti
vksm.bendr.
parodo
vksm.es.l.3 asm.
parodoje
dkt.mot.g.vns.viet.
parodos
dkt.mot.g.vns.kilm.
parodų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
paros
dkt.mot.g.vns.kilm.
partija
dkt.mot.g.vns.vard.
partiją
dkt.mot.g.vns.gal.
partijai
dkt.mot.g.vns.naud.
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partijoje
partijoms
partijos
partijos
partijų
partizanai
partizanų
paruošė
paruošimo
paruoštas

dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.dgs.naud.
dkt.mot.g.dgs.vard.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vksm.būt.k.l.3 asm.
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
vksm.bendr.
dkt.mot.g.dgs.kilm.

paruošti
paruošų
pas prl.
pasak prl.
pasaka
dkt.mot.g.vns.vard.
pasaką
dkt.mot.g.vns.gal.
pasakas
dkt.mot.g.dgs.gal.
pasakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasakęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.

pasakiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
pasakyk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
pasakykite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
pasakys
vksm.būs.l.3 asm.
pasakysiu
vksm.būs.l.vns.1 asm.
pasakyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
pasakyti
vksm.bendr.
pasakius
vksm.pad.būt.k.l.
pasako
vksm.es.l.3 asm.
pasakoja
vksm.es.l.3 asm.
pasakojama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
pasakojimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pasakojimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pasakojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasakos
dkt.mot.g.dgs.vard.
pasakoti
vksm.bendr.
pasakų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pasauly
dkt.vyr.g.vns.viet.
pasaulį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pasaulyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
pasaulinė
bdv.mot.g.vns.vard.
pasaulinės
bdv.mot.g.vns.kilm.

bdv.vyr.g.vns.kilm.
pasaulinio
pasaulinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
pasaulio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pasaulis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pasauliui
dkt.vyr.g.vns.naud.
pasėlių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pasibaigė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasibaigia
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasibaigus
vksm.sangr.pad.būt.k.l.
pasibeldė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasidarė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasidaro
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasidžiaugti
vksm.sangr.bendr.
pasiekė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasiekęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.

pasiekia
vksm.es.l.3 asm.
pasiekti
vksm.bendr.
pasiekusi
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.
vns.vard.
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
pasienio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pasigirdo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasigirsta
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasiimti
vksm.sangr.bendr.
pasijuto
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasikalbėti
vksm.sangr.bendr.
pasikeis
vksm.sangr.būs.l.3 asm.
pasikeisti
vksm.sangr.bendr.
pasikeitė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasiklausyti
vksm.sangr.bendr.
pasileido
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasilieka
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasiliko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasilikti
vksm.sangr.bendr.
pasinaudoti
vksm.sangr.bendr.
pasirašė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasirašyti
vksm.sangr.bendr.
pasireiškė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasireiškia
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasirengęs
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.

pasiėmė
pasiėmęs

pasirinko
pasirinkti
pasiryžę

vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
vksm.sangr.bendr.
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
dgs.vard.
pasiryžimą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
pasirodė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasirodys
vksm.sangr.būs.l.3 asm.
pasirodyti
vksm.sangr.bendr.
pasirodo
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasiruošę
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.dgs.vard.
pasirūpinti
vksm.sangr.bendr.
pasisekė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasiskirstymas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
pasitaikė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasitaiko
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasitarimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
pasitarime
dkt.sangr.vyr.g.vns.viet.
pasitarimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
pasiteiravo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasitenkinimu
dkt.sangr.vyr.g.vns.įn.
pasitikėjimą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
pasitikėjimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
pasitiko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasitikti
vksm.sangr.bendr.
pasitraukė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasiūlė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasiūlymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pasiūlymai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pasiūlymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pasiūlymų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pasiūlymus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pasiūlyti
vksm.bendr.
pasiuntė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasiuntinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
pasiųsti
vksm.bendr.
pasivaikščioti
vksm.sangr.bendr.
pasivijo (pasivyti – vejantis susilyginti)
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasižadėjo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasižymėjo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasižymi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
pasižiūrėjo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasižiūrėti
vksm.sangr.bendr.
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dkt.mot.g.dgs.kilm.
paskaitų
paskatino
vksm.būt.k.l.3 asm.
paskelbė
vksm.būt.k.l.3 asm.
paskelbtas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

paskiau
prv.aukšt.l.
paskyrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
paskirta vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
paskirtas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
paskirtį
dkt.mot.g.vns.gal.
paskirties
dkt.mot.g.vns.kilm.
pasklido
vksm.būt.k.l.3 asm.
paskolų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
paskui prl.
paskui (po to, vėliau)
prv.
paskutinę
bdv.mot.g.vns.gal.
paskutinė
bdv.mot.g.vns.vard.
paskutinėmis
bdv.mot.g.dgs.įn.
paskutinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
paskutinį
bdv.vyr.g.vns.gal.
paskutiniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
paskutiniame
bdv.vyr.g.vns.viet.
paskutinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
paskutinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
paskutiniu
bdv.vyr.g.vns.įn.
paslapčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
paslaptį
dkt.mot.g.vns.gal.
paslaptis
dkt.mot.g.dgs.gal.
paslaptis
dkt.mot.g.vns.vard.
paslaugas
dkt.mot.g.dgs.gal.
paslaugos
dkt.mot.g.dgs.vard.
paslaugų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pasodino
vksm.būt.k.l.3 asm.
paspaudė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasprukti
vksm.bendr.
pastaba
dkt.mot.g.vns.vard.
pastabos
dkt.mot.g.dgs.vard.
pastangas
dkt.mot.g.dgs.gal.
pastangos
dkt.mot.g.dgs.vard.
pastangų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pastaraisiais
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.įn.
pastarasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
pastaruoju
bdv.įvardž.vyr.g.vns.įn.
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pastaruosius
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.gal.
pastatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pastatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pastate
dkt.vyr.g.vns.viet.
pastatė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pastatyta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
pastatyti
vksm.bendr.
pastatyti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
dgs.vard.
pastato
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pastatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pastebėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
pastebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pastebėti
vksm.bendr.
pastebi
vksm.es.l.3 asm.
pasuko
vksm.būt.k.l.3 asm.
pasveikino
vksm.būt.k.l.3 asm.
pašalinti
vksm.bendr.
pašalpa
dkt.mot.g.vns.vard.
pašalpos
dkt.mot.g.dgs.vard.
pašalpų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pašarai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pašarais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
pašarinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
pašaro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pašarų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pašarus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pašoko
vksm.būt.k.l.3 asm.
paštas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pašto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pat dll.
pataisė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pataisyti
vksm.bendr.
patalpas
dkt.mot.g.dgs.gal.
patalpoje
dkt.mot.g.vns.viet.
patalpose
dkt.mot.g.dgs.viet.
patalpų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
patarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pataria
vksm.es.l.3 asm.
patariama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.

pastatytas

dkt.vyr.g.dgs.vard.
patarimai
patarimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pateikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pateikia
vksm.es.l.3 asm.
pateikti
vksm.bendr.
pateikti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
dgs.vard.
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.
pateko
vksm.būt.k.l.3 asm.
patekti
vksm.bendr.
patenka
vksm.es.l.3 asm.
patenkina
vksm.es.l.3 asm.
patenkintas
bdv.vyr.g.vns.vard.
patenkinti
bdv.vyr.g.dgs.vard.
patenkinti
vksm.bendr.
pati
įv.mot.g.vns.vard.
patį
įv.vyr.g.vns.gal.
patiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
paties
įv.vyr.g.vns.kilm.
patikėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
patikėti
vksm.bendr.
patiko
vksm.būt.k.l.3 asm.
patikrinkite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
patikrinti
vksm.bendr.
patylėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
patinka
vksm.es.l.3 asm.
patyrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
patiria
vksm.es.l.3 asm.
patyrimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
patyrimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
patyrimu
dkt.vyr.g.vns.įn.
patirti
vksm.bendr.
patirtį
dkt.mot.g.vns.gal.
patirties
dkt.mot.g.vns.kilm.
patirtimi
dkt.mot.g.vns.įn.
patys
įv.vyr.g.dgs.vard.
patogiau
prv.aukšt.l.
patrankų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
patraukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
patraukti
vksm.bendr.
pats
įv.vyr.g.vns.vard.
patsai
įv.įvardž.vyr.g.vns.vard.

patekau
patekęs

patvirtina
vksm.es.l.3 asm.
patvirtino
vksm.būt.k.l.3 asm.
paukščiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
paukščio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
paukščių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
paukščius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
paukštis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pavadinimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pavadinimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pavadinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pavadinimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pavadino
vksm.būt.k.l.3 asm.
pavadinti
vksm.bendr.
pavaduotoja
dkt.mot.g.vns.vard.
pavaduotojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pavaduotojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pavardę
dkt.mot.g.vns.gal.
pavardė
dkt.mot.g.vns.vard.
pavardės
dkt.mot.g.dgs.vard.
pavardės
dkt.mot.g.vns.kilm.
pavargo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pavasarį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pavasario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pavasaris
dkt.vyr.g.vns.vard.
paveikslą
dkt.vyr.g.vns.gal.
paveikslai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
paveikslas
dkt.vyr.g.vns.vard.
paveiksle
dkt.vyr.g.vns.viet.
paveikslo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
paveikslų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
paveikti
vksm.bendr.
paversti
vksm.bendr.
pavesta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
pavesti
vksm.bendr.
pavidalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pavidalu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pavydas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pavyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
pavyks
vksm.būs.l.3 asm.
paviršiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
paviršių
dkt.vyr.g.vns.gal.
paviršiuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
paviršiumi
dkt.vyr.g.vns.įn.
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dkt.vyr.g.vns.vard.
paviršius
pavyzdį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pavyzdys
dkt.vyr.g.vns.vard.
pavyzdžiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pavyzdžiu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pavyzdžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pavyzdžiui įterp.
pavyzdžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pavojaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pavojinga
bdv.bev.g.
pavojinga
bdv.mot.g.vns.vard.
pavojingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
pavojus
dkt.vyr.g.vns.vard.
pažadėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pažanga
dkt.mot.g.vns.vard.
pažangą
dkt.mot.g.vns.gal.
pažangos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pažeidimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pažeidimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pažymėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pažymėkite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
pažymėta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
pažymėti
vksm.bendr.
pažymėtina
vksm.dlv.reik.bev.g.
pažymi
vksm.es.l.3 asm.
pažinimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pažinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pažino
vksm.būt.k.l.3 asm.
pažinojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pažinti
vksm.bendr.
pažįsta
vksm.es.l.3 asm.
pažįstamas
bdv.vyr.g.vns.vard.
pažįstu
vksm.es.l.vns.1 asm.
pažiūra
dkt.mot.g.vns.vard.
pažiūras
dkt.mot.g.dgs.gal.
pažiūrėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pažiūrėti
vksm.bendr.
pažiūros
dkt.mot.g.dgs.vard.
pažiūrų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pažvelgė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pažvelgti
vksm.bendr.
pečiais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
pečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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pečius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pedagogas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pedagogikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pedagogu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pedagogus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pėdsakai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pėdsakų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pėdsakus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pėdų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
peilį
dkt.vyr.g.vns.gal.
peiliu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pelenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pelną
dkt.vyr.g.vns.gal.
pelnas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pelnė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pelno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
penkeri
sktv.vyr.g.dgs.vard.
penkerių
sktv.vyr.g.dgs.kilm.
penkerius
sktv.vyr.g.dgs.gal.
penki
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
penkias
sktv.kiek.mot.g.dgs.gal.
penkiasdešimt
sktv.kiek.
penkiolika
sktv.kiek.vard.
penkios
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
penkis
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
penkių
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
penktadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
penktadienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pensiją
dkt.mot.g.vns.gal.
per dll.
per prl.
perbėgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
perdavė
vksm.būt.k.l.3 asm.
perdirbimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
perduoti
vksm.bendr.
pereina
vksm.es.l.3 asm.
pereiti
vksm.bendr.
perėjimas (ėjimas per ką nors)
dkt.vyr.g.vns.vard.

perėjo (pereiti)
vksm.būt.k.l.3 asm.
pergalę
dkt.mot.g.vns.gal.
pergalė
dkt.mot.g.vns.vard.
pergalės
dkt.mot.g.vns.kilm.

dkt.mot.g.dgs.kilm.
pergalių
perka
vksm.es.l.3 asm.
permainų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pernai prv.
pernelyg prv.
perrašykite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
persikėlė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
perskaitė
vksm.būt.k.l.3 asm.
perskaitykite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
perskaityti
vksm.bendr.
persų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pertrauka
dkt.mot.g.vns.vard.
pertraukoje
dkt.mot.g.vns.viet.
pertraukos
dkt.mot.g.vns.kilm.
pertvarkyti
vksm.bendr.
pėstininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
petį
dkt.vyr.g.vns.gal.
peties
dkt.vyr.g.vns.kilm.
petražolių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pieną
dkt.vyr.g.vns.gal.
pienas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pieno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pienu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pietų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pietuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
pietus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pievas
dkt.mot.g.dgs.gal.
pievų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
pigiai prv.
pigiau
prv.aukšt.l.
pykčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
piktai prv.
piktas
bdv.vyr.g.vns.vard.
pyktis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pilį
dkt.mot.g.vns.gal.
piliečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
piliečiams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
piliečio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
piliečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pilies
dkt.mot.g.vns.kilm.
pilietis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pylimo (pylimas – tokia supilta žemių juosta)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

pilna
bdv.bev.g.
pilna
bdv.mot.g.vns.vard.
pilnas
bdv.vyr.g.vns.vard.
pilnatis
dkt.mot.g.vns.vard.
pilnos
bdv.mot.g.dgs.vard.
pilvą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pilvo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pinigai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pinigais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
piniginė
bdv.mot.g.vns.vard.
piniginis
bdv.vyr.g.vns.vard.
pinigų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pinigus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pipirų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pypkę
dkt.mot.g.vns.gal.
pyrago
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pirkėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pirklys
dkt.vyr.g.vns.vard.
pirko
vksm.būt.k.l.3 asm.
pirkti
vksm.bendr.
pirma prl.
pirma prv.
pirma
sktv.kelint.bev.g.
pirma
sktv.kelint.mot.g.vns.vard.
pirmą
sktv.kelint.mot.g.vns.gal.
pirmą
sktv.kelint.vyr.g.vns.gal.
pirmadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pirmadienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pirmaisiais
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.dgs.įn.
pirmąją
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.gal.
pirmajame sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.viet.
pirmąjį
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.gal.
pirmame
sktv.kelint.vyr.g.vns.viet.
pirmas
sktv.kelint.vyr.g.vns.vard.
pirmąsias sktv.įvardž.kelint.mot.g.dgs.gal.
pirmasis
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.vard.
pirmiau
prv.aukšt.l.
pirmiausia
bdv.aukšč.l.bev.g.
pirmieji
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.dgs.vard.
pirmyn prv.
pirmininką
dkt.vyr.g.vns.gal.
pirmininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pirmininkė
dkt.mot.g.vns.vard.
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dkt.vyr.g.vns.kilm.
pirmininko
pirmininku
dkt.vyr.g.vns.įn.
pirmininkui
dkt.vyr.g.vns.naud.
pirmo
sktv.kelint.vyr.g.vns.kilm.
pirmoje
sktv.kelint.mot.g.vns.viet.
pirmoji
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.vard.
pirmojo
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.kilm.
pirmos
sktv.kelint.mot.g.vns.kilm.
pirmosios
sktv.įvardž.kelint.mot.g.dgs.vard.
pirmosios sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.kilm.
pirmųjų
sktv.įvardž.kelint.mot.g.dgs.kilm.
pirmųjų
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.dgs.kilm.
pirmuoju
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.įn.
pirmuosius sktv.įvardž.kelint.vyr.g.dgs.gal.
pirštą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pirštai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pirštais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
pirštu
dkt.vyr.g.vns.įn.
pirštų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pirštus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pistoletą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pjesės
dkt.mot.g.dgs.vard.
pjesės
dkt.mot.g.vns.kilm.
plačiaekranis
bdv.vyr.g.vns.vard.
plačiai prv.
plačiau
prv.aukšt.l.
plačios
bdv.mot.g.dgs.vard.
plačiu
bdv.vyr.g.vns.įn.
planą
dkt.vyr.g.vns.gal.
planai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
planas
dkt.vyr.g.vns.vard.
planetos
dkt.mot.g.vns.kilm.
planetų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
plano
dkt.vyr.g.vns.kilm.
planų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
planus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
plataus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
plati
bdv.mot.g.vns.vard.
platų
bdv.vyr.g.vns.gal.
platus
bdv.vyr.g.vns.vard.
plaučių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
plaukai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
plaukais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
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plaukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
plaukia
vksm.es.l.3 asm.
plaukti
vksm.bendr.
plaukų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
plaukus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
plečiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
plentų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
plėsti
vksm.bendr.
plėšikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
plieno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
plius dll.
pločio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
plokštumos
dkt.mot.g.vns.kilm.
plonas
bdv.vyr.g.vns.vard.
plotą
dkt.vyr.g.vns.gal.
plotai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
plotas
dkt.vyr.g.vns.vard.
plotis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ploto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
plotus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pluoštas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pluošto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
po prl.
pobūdį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pobūdžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
poetas
dkt.vyr.g.vns.vard.
poeto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
poetui
dkt.vyr.g.vns.naud.
poeziją
dkt.mot.g.vns.gal.
poezijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
poilsio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pokalbį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pokalbio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pokalbis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pokario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
policija
dkt.mot.g.vns.vard.
policiją
dkt.mot.g.vns.gal.
policijai
dkt.mot.g.vns.naud.
policijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
policininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
policininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
politika
dkt.mot.g.vns.vard.
politiką
dkt.mot.g.vns.gal.

dkt.mot.g.vns.kilm.
politikos
politikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
politinę
bdv.mot.g.vns.gal.
politinė
bdv.mot.g.vns.vard.
politinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
politinį
bdv.vyr.g.vns.gal.
politiniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
politinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
politinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
politiniu
bdv.vyr.g.vns.įn.
politinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
politinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
pomidorų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
poną
dkt.vyr.g.vns.gal.
ponai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ponaitis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ponas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pone
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
ponia
dkt.mot.g.vns.šauksm.
ponia
dkt.mot.g.vns.vard.
ponios
dkt.mot.g.vns.kilm.
pono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ponų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ponui
dkt.vyr.g.vns.naud.
popieriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
popierių
dkt.vyr.g.vns.gal.
popierius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
popiežiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
popiežius
dkt.vyr.g.vns.vard.
populiari
bdv.mot.g.vns.vard.
pora (du daiktai)
dkt.mot.g.vns.vard.
porą (pora – du daiktai) dkt.mot.g.vns.gal.
poreikius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
poros (pora – du daiktai)
dkt.mot.g.dgs.vard.

poros (pora – du daiktai)
dkt.mot.g.vns.kilm.

porų (pora – du daiktai)
dkt.mot.g.dgs.kilm.

posėdį
dkt.vyr.g.vns.gal.
posėdyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
posėdis
dkt.vyr.g.vns.vard.
posėdžiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
postą
dkt.vyr.g.vns.gal.

poveikio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
poveikis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pozicija
dkt.mot.g.vns.vard.
poziciją
dkt.mot.g.vns.gal.
pozicijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
požymiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
požymių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
požiūrį
dkt.vyr.g.vns.gal.
požiūris
dkt.vyr.g.vns.vard.
požiūriu
dkt.vyr.g.vns.įn.
prabilo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pradeda
vksm.es.l.3 asm.
pradedant
vksm.pad.es.l.
pradėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
pradėję
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
pradėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
pradėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
pradėjome
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
pradėjus
vksm.pad.būt.k.l.
pradės
vksm.būs.l.3 asm.
pradėta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
pradėta vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
pradėtas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
pradėti
vksm.bendr.
pradžia
dkt.mot.g.vns.vard.
pradžią
dkt.mot.g.vns.gal.
pradžioje
dkt.mot.g.vns.viet.
pradžios
dkt.mot.g.vns.kilm.
praeina
vksm.es.l.3 asm.
praeitį
dkt.mot.g.vns.gal.
praeities
dkt.mot.g.vns.kilm.
praeityje
dkt.mot.g.vns.viet.
praeivių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
praėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
praėjus
vksm.pad.būt.k.l.
praėjusį
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.gal.
praėjusią
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.vns.gal.
praėjusiais
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.įn.
praėjusių vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.kilm.
pragyvenimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
prakaitas
dkt.vyr.g.vns.vard.
praktika
dkt.mot.g.vns.vard.
praktikoje
dkt.mot.g.vns.viet.
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dkt.mot.g.vns.kilm.
praktikos
praktiškai prv.
praleido
vksm.būt.k.l.3 asm.
praleidžia
vksm.es.l.3 asm.
praleisti
vksm.bendr.
pralenkė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pramonę
dkt.mot.g.vns.gal.
pramonė
dkt.mot.g.vns.vard.
pramonei
dkt.mot.g.vns.naud.
pramonėje
dkt.mot.g.vns.viet.
pramonės
dkt.mot.g.vns.kilm.
pranašas
dkt.vyr.g.vns.vard.
prancūzai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
prancūzų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
praneša
vksm.es.l.3 asm.
pranešama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
pranešė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pranešimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pranešimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pranešimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pranešime
dkt.vyr.g.vns.viet.
pranešimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pranešimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pranešimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
pranešta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
pranešti
vksm.bendr.
prarado
vksm.būt.k.l.3 asm.
prarasti
vksm.bendr.
prasideda
vksm.sangr.es.l.3 asm.
prasidėjo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
prasidėjus
vksm.sangr.pad.būt.k.l.
prasidės
vksm.sangr.būs.l.3 asm.
prasme
dkt.mot.g.vns.įn.
prasmę
dkt.mot.g.vns.gal.
prasmė
dkt.mot.g.vns.vard.
prasmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
prastai prv.
prašau
vksm.es.l.vns.1 asm.
prašė
vksm.būt.k.l.3 asm.
prašydamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
prašymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
prašymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
prašyti
vksm.bendr.
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prašo
vksm.es.l.3 asm.
prašom jst.
pratimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pratimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pratimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
prekes
dkt.mot.g.dgs.gal.
prekės
dkt.mot.g.dgs.vard.
prekiauti
vksm.bendr.
prekyba
dkt.mot.g.vns.vard.
prekybą
dkt.mot.g.vns.gal.
prekybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
prekių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
premija
dkt.mot.g.vns.vard.
premijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
premijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
premijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
premjera
dkt.mot.g.vns.vard.
premjeras
dkt.vyr.g.vns.vard.
prezidentą
dkt.vyr.g.vns.gal.
prezidentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
prezidento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
prezidentu
dkt.vyr.g.vns.įn.
prezidentui
dkt.vyr.g.vns.naud.
prezidiumas
dkt.vyr.g.vns.vard.
prezidiumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
prideda
vksm.es.l.3 asm.
pridedama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
pridėti
vksm.bendr.
pridūrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pridurti
vksm.bendr.
prie prl.
priedas
dkt.vyr.g.vns.vard.
prieina
vksm.es.l.3 asm.
prieiti
vksm.bendr.
priėjęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
priėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
priekį
dkt.vyr.g.vns.gal.
priekyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
priėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
priėmimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
priemonė
dkt.mot.g.vns.vard.
priemonėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
priemones
dkt.mot.g.dgs.gal.

dkt.mot.g.dgs.vard.
priemonės
priemonių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
prieš prl.
prieš prv.
priešą
dkt.vyr.g.vns.gal.
priešai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
priešais prl.
priešais prv.
priešakyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
priešas
dkt.vyr.g.vns.vard.
priešingai
prv.
priešingu
bdv.vyr.g.vns.įn.
priešintis
vksm.sangr.bendr.
priešo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
priešų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
priešui
dkt.vyr.g.vns.naud.
prietaisų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
priežasčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
priežasties
dkt.mot.g.vns.kilm.
priežastimi
dkt.mot.g.vns.įn.
priežastis
dkt.mot.g.dgs.gal.
priežastis
dkt.mot.g.vns.vard.
priežastys
dkt.mot.g.dgs.vard.
priežiūra
dkt.mot.g.vns.vard.
priežiūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
prigimties
dkt.mot.g.vns.kilm.
priima
vksm.es.l.3 asm.
priimami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
priimta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
priimta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
priimtas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
priimti
vksm.bendr.
priklausė
vksm.būt.k.l.3 asm.
priklausys
vksm.būs.l.3 asm.
priklauso
vksm.es.l.3 asm.
priklausomai prv.
primena
vksm.es.l.3 asm.
priminė
vksm.būt.k.l.3 asm.
priminti (paminėti)
vksm.bendr.
princas
dkt.vyr.g.vns.vard.
princesė
dkt.mot.g.vns.vard.
principas
dkt.vyr.g.vns.vard.
principo
dkt.vyr.g.vns.kilm.

principus
pripažino
pripažintas

dkt.vyr.g.dgs.gal.
vksm.būt.k.l.3 asm.
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
pripažinti
vksm.bendr.
pripažįsta
vksm.es.l.3 asm.
prireikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
prisidėjo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
prisidėti
vksm.sangr.bendr.
prisimena
vksm.sangr.es.l.3 asm.
prisimenate
vksm.sangr.es.l.dgs.2 asm.
prisimenu
vksm.sangr.es.l.vns.1 asm.
prisiminė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
prisiminiau vksm.sangr.būt.k.l.vns.1 asm.
prisiminimai
dkt.sangr.vyr.g.dgs.vard.
prisiminti (atsiminti)
vksm.sangr.bendr.
prisipažino
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
prisipažinti
vksm.sangr.bendr.
priskirti
vksm.bendr.
pristatė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pritarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pritaria
vksm.es.l.3 asm.
privalo
vksm.es.l.3 asm.
privalome
vksm.es.l.dgs.1 asm.
privatizavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
priverčia
vksm.es.l.3 asm.
priversta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
priverstas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
priversti
vksm.bendr.
priversti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
dgs.vard.
privertė
vksm.būt.k.l.3 asm.
prižiūri
vksm.es.l.3 asm.
pro prl.
problema
dkt.mot.g.vns.vard.
problemą
dkt.mot.g.vns.gal.
problemas
dkt.mot.g.dgs.gal.
problemomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
problemos
dkt.mot.g.dgs.vard.
problemos
dkt.mot.g.vns.kilm.
problemų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
procentai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
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dkt.vyr.g.dgs.įn.
procentais
procentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
procento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
procentų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
procentus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
procesą
dkt.vyr.g.vns.gal.
procesai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
procesas
dkt.vyr.g.vns.vard.
proceso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
procesų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
procesus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
produkcija
dkt.mot.g.vns.vard.
produkciją
dkt.mot.g.vns.gal.
produkcijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
produktai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
produktais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
produktas
dkt.vyr.g.vns.vard.
produktų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
produktus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
profesija
dkt.mot.g.vns.vard.
profesiją
dkt.mot.g.vns.gal.
profesinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
profesinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
profesoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
profesoriui
dkt.vyr.g.vns.naud.
profesorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
profsąjungos
dkt.mot.g.vns.kilm.
profsąjungų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
proga
dkt.mot.g.vns.įn.
proga
dkt.mot.g.vns.vard.
progos
dkt.mot.g.vns.kilm.
programa
dkt.mot.g.vns.vard.
programą
dkt.mot.g.vns.gal.
programoje
dkt.mot.g.vns.viet.
programos
dkt.mot.g.vns.kilm.
projektą
dkt.vyr.g.vns.gal.
projektas
dkt.vyr.g.vns.vard.
projektavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
projekto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
projektų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
projektus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
prokuratūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
prokuroras
dkt.vyr.g.vns.vard.
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prokuroro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
propagandos
dkt.mot.g.vns.kilm.
proporcingai prv.
prospektas
dkt.vyr.g.vns.vard.
protą
dkt.vyr.g.vns.gal.
protas
dkt.vyr.g.vns.vard.
protingai prv.
proto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
provincijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
publika
dkt.mot.g.vns.vard.
pučia
vksm.es.l.3 asm.
pučiamųjų
vksm.įvardž.dlv.neveik.es.l.
vyr.g.dgs.kilm.

puiki
bdv.mot.g.vns.vard.
puikią
bdv.mot.g.vns.gal.
puikiai
prv.
puikiausiai
prv.aukšč.l.
puikių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
puiku
bdv.bev.g.
puikus
bdv.vyr.g.vns.vard.
puikūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
pulkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pulkininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pulko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pulti
vksm.bendr.
punktą
dkt.vyr.g.vns.gal.
punktai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
punktas
dkt.vyr.g.vns.vard.
punkto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
punktus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
puola
vksm.es.l.3 asm.
puolė
vksm.būt.k.l.3 asm.
puolimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
puošia
vksm.es.l.3 asm.
pusantro
sktv.vyr.g.vns.kilm.
puse
dkt.mot.g.vns.įn.
pusę
dkt.mot.g.vns.gal.
pusė
dkt.mot.g.vns.vard.
pusei
dkt.mot.g.vns.naud.
pusėje
dkt.mot.g.vns.viet.
pusėn
dkt.mot.g.vns.viet.
puses
dkt.mot.g.dgs.gal.
pusės
dkt.mot.g.dgs.vard.

dkt.mot.g.vns.kilm.
pusės
pusiau prv.
pusiausvyros
dkt.mot.g.vns.kilm.
pusių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
puslapių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pušys
dkt.mot.g.dgs.vard.
pušų
dkt.mot.g.dgs.kilm.

R
radau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
radiją
dkt.vyr.g.vns.gal.
radijas
dkt.vyr.g.vns.vard.
radijo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rado
vksm.būt.k.l.3 asm.
radome
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
ragelį
dkt.vyr.g.vns.gal.
ragino
vksm.būt.k.l.3 asm.
raida
dkt.mot.g.vns.vard.
raidą
dkt.mot.g.vns.gal.
raidėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
raides
dkt.mot.g.dgs.gal.
raidės
dkt.mot.g.dgs.vard.
raidos
dkt.mot.g.vns.kilm.
raidžių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
raitelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
raitelių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rajoną
dkt.vyr.g.vns.gal.
rajonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
rajone
dkt.vyr.g.vns.viet.
rajono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rajonų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rajonuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
rajonus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
raktus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
rami
bdv.mot.g.vns.vard.
ramiai prv.
ramybėje
dkt.mot.g.vns.viet.
ramybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
ramu
bdv.bev.g.
ramus
bdv.vyr.g.vns.vard.
randa
vksm.es.l.3 asm.
randame
vksm.es.l.dgs.1 asm.

ranka
dkt.mot.g.vns.įn.
ranka
dkt.mot.g.vns.vard.
ranką
dkt.mot.g.vns.gal.
rankas
dkt.mot.g.dgs.gal.
rankoje
dkt.mot.g.vns.viet.
rankom
dkt.mot.g.dgs.įn.
rankomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
rankos
dkt.mot.g.dgs.vard.
rankos
dkt.mot.g.vns.kilm.
rankose
dkt.mot.g.dgs.viet.
rankų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
ras
vksm.būs.l.3 asm.
rasa
dkt.mot.g.vns.vard.
rasi
vksm.būs.l.vns.2 asm.
raskite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
rasta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
rastas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
rasti
vksm.bendr.
rašau
vksm.es.l.vns.1 asm.
rašė
vksm.būt.k.l.3 asm.
rašyti
vksm.bendr.
rašytojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
rašytojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
rašytojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rašytojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rašo
vksm.es.l.3 asm.
rašoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
rašomas
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.

raštą
dkt.vyr.g.vns.gal.
raštai (kūriniai)
dkt.vyr.g.dgs.vard.
raštas
dkt.vyr.g.vns.vard.
rašto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
raštu
dkt.vyr.g.vns.įn.
raštų (raštai – kūriniai) dkt.vyr.g.dgs.kilm.
raštų (raštas – kas parašyta, tekstas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

raštus (raštas – kas parašyta, tekstas)
dkt.vyr.g.dgs.gal.

ratą
dkt.vyr.g.vns.gal.
ratas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ratu
dkt.vyr.g.vns.įn.
raudona
bdv.mot.g.vns.vard.
raudoną
bdv.mot.g.vns.gal.
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bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
raudonoji
raudonojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
raudonos
bdv.mot.g.dgs.vard.
raudonosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
raudonu
bdv.vyr.g.vns.įn.
raumenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
raumenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
reaguoja
vksm.es.l.3 asm.
reakcija
dkt.mot.g.vns.vard.
reakcijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
reakcijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
realiai
prv.
realizavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
realizuoti
vksm.bendr.
rečiau
prv.aukšt.l.
redakcija
dkt.mot.g.vns.vard.
redakciją
dkt.mot.g.vns.gal.
redakcijai
dkt.mot.g.vns.naud.
redakcijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
redaktorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
reformos
dkt.mot.g.vns.kilm.
regis
modal.
registracijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
reikalą
dkt.vyr.g.vns.gal.
reikalai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
reikalais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
reikalams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
reikalas
dkt.vyr.g.vns.vard.
reikalauja
vksm.es.l.3 asm.
reikalaujama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
reikalauti
vksm.bendr.
reikalavimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
reikalavimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
reikalavimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
reikalavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
reikalinga
bdv.bev.g.
reikalinga
bdv.mot.g.vns.vard.
reikalingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
reikalingi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
reikalingos
bdv.mot.g.dgs.vard.
reikalingų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
reikalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
reikalu
dkt.vyr.g.vns.įn.
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reikalų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
reikalui
dkt.vyr.g.vns.naud.
reikalus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
reikėdavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
reikėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
reikės
vksm.būs.l.3 asm.
reikėtų
vksm.tar.n.3 asm.
reikia
vksm.es.l.3 asm.
reikiamo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
reikiant
vksm.pad.es.l.
reikšmę
dkt.mot.g.vns.gal.
reikšmė
dkt.mot.g.vns.vard.
reikšmes
dkt.mot.g.dgs.gal.
reikšmės
dkt.mot.g.dgs.vard.
reikšmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
reikšmių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
reikšti
vksm.bendr.
reiktų
vksm.tar.n.3 asm.
reiškė
vksm.būt.k.l.3 asm.
reiškia
vksm.es.l.3 asm.
reiškinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
reiškiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
reiškinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
reiškinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
reiškinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
reiškinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
reklama
dkt.mot.g.vns.vard.
reklaminį
bdv.vyr.g.vns.gal.
reklamos
dkt.mot.g.vns.kilm.
rekordą
dkt.vyr.g.vns.gal.
religija
dkt.mot.g.vns.vard.
religijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
remdamasi
vksm.sangr.pusd.mot.g.vns.
remdamasis
vksm.sangr.pusd.vyr.g.vns.
remia
vksm.es.l.3 asm.
remiantis
vksm.sangr.pad.es.l.
remiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
remontas
dkt.vyr.g.vns.vard.
remonto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
remti
vksm.bendr.
rengia
vksm.es.l.3 asm.
rengiami
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.

vksm.sangr.es.l.3 asm.
rengiasi
renginius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
rengti
vksm.bendr.
renka
vksm.es.l.3 asm.
respublika
dkt.mot.g.vns.vard.
respubliką
dkt.mot.g.vns.gal.
respublikinė
bdv.mot.g.vns.vard.
respublikinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
respublikinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
respublikoje
dkt.mot.g.vns.viet.
respublikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
respublikų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
retai prv.
retas
bdv.vyr.g.vns.vard.
retkarčiais prv.
revoliucija
dkt.mot.g.vns.vard.
revoliuciją
dkt.mot.g.vns.gal.
revoliucijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
revoliucinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
rezultatai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
rezultatas
dkt.vyr.g.vns.vard.
rezultatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rezultatus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
režimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
režisieriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
režisierius
dkt.vyr.g.vns.vard.
ribą
dkt.mot.g.vns.gal.
ribas
dkt.mot.g.dgs.gal.
ribos
dkt.mot.g.vns.kilm.
ribose
dkt.mot.g.dgs.viet.
ribų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
riebalų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rieda
vksm.es.l.3 asm.
riešutų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rikiuotėn
dkt.mot.g.vns.viet.
rikiuotės
dkt.mot.g.vns.kilm.
rimtai prv.
rimtas
bdv.vyr.g.vns.vard.
rimtų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
rinka
dkt.mot.g.vns.vard.
rinką
dkt.mot.g.vns.gal.
rinkėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rinkimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.

rinkimams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
rinkimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rinkimuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
rinkimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
rinkinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
rinko
vksm.būt.k.l.3 asm.
rinkoje
dkt.mot.g.vns.viet.
rinkos
dkt.mot.g.vns.kilm.
rinkti
vksm.bendr.
rinktinė
dkt.mot.g.vns.vard.
rinktinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
rinktis
vksm.sangr.bendr.
ryšiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ryšio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ryšys
dkt.vyr.g.vns.vard.
ryšių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ryšium prv.
ryšius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
ryškiai prv.
ryt prv.
rytą
dkt.vyr.g.vns.gal.
rytais (rytas – dienos pradžia)
dkt.vyr.g.
dgs.įn.

rytas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ryte
dkt.vyr.g.vns.viet.
riteris
dkt.vyr.g.vns.vard.
ryto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rytoj prv.
rytojaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rytų (rytai – pasaulio šalis)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

rytui
dkt.vyr.g.vns.naud.
rytuose (rytai – pasaulio šalis)
dkt.vyr.g.dgs.viet.

rytus (rytai – pasaulio šalis)
dkt.vyr.g.dgs.gal.

ryžosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
ryžtingai
prv.
rodė
vksm.būt.k.l.3 asm.
rodėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
rodydamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
rodikliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
rodiklius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
rodyti
vksm.bendr.
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vksm.es.l.3 asm.
rodo
rodos modal.
rojus
dkt.vyr.g.vns.vard.
romaną
dkt.vyr.g.vns.gal.
romanas
dkt.vyr.g.vns.vard.
romano
dkt.vyr.g.vns.kilm.
romėnų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rudenį
dkt.vyr.g.vns.gal.
rudens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ruduo
dkt.vyr.g.vns.vard.
rugiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
rugių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rugpjūčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rugsėjo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
rūgščių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
rūgšties
dkt.mot.g.vns.kilm.
rūgštimi
dkt.mot.g.vns.įn.
rūgštis
dkt.mot.g.vns.vard.
rūkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
rūkyti
vksm.bendr.
rūmai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
rūmų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rūmuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
rūmus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
rungtynes
dkt.mot.g.dgs.gal.
rungtynės
dkt.mot.g.dgs.vard.
rungtynių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
runkelių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ruošia
vksm.es.l.3 asm.
ruošiant
vksm.pad.es.l.
ruošiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
ruošti
vksm.bendr.
ruoštis
vksm.sangr.bendr.
ruože
dkt.vyr.g.vns.viet.
ruožtu
dkt.vyr.g.vns.įn.
rūpėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
rūpesčių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
rūpestingai prv.
rūpi
vksm.es.l.3 asm.
rūpinasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
rūpinosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
rūpintis
vksm.sangr.bendr.
rūsyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
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rusiškai
rusų
rūšies
rūšis
rūšys
rūšių

prv.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.dgs.vard.
dkt.mot.g.dgs.kilm.

S
sąjunga
dkt.mot.g.vns.vard.
sąjungą
dkt.mot.g.vns.gal.
sąjungai
dkt.mot.g.vns.naud.
sąjunginės
bdv.mot.g.vns.kilm.
sąjungininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sąjunginių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
sąjungoje
dkt.mot.g.vns.viet.
sąjungos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sąjungų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sakai
vksm.es.l.vns.2 asm.
sakant
vksm.pad.es.l.
sakau
vksm.es.l.vns.1 asm.
sakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sakiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
sakydavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
sakyk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
sakykime
modal.
sakinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
sakiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sakinyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
sakinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sakinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
sakinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sakinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sakyti
vksm.bendr.
sako
vksm.es.l.3 asm.
sakoma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
salą
dkt.mot.g.vns.gal.
salę
dkt.mot.g.vns.gal.
salė
dkt.mot.g.vns.vard.
salėje
dkt.mot.g.vns.viet.
salės
dkt.mot.g.vns.kilm.
sąlyga
dkt.mot.g.vns.vard.
sąlygą
dkt.mot.g.vns.gal.

dkt.mot.g.dgs.gal.
sąlygas
sąlygomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
sąlygoms
dkt.mot.g.dgs.naud.
sąlygos
dkt.mot.g.dgs.vard.
sąlygų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
saloje
dkt.mot.g.vns.viet.
salos
dkt.mot.g.vns.kilm.
salų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sąmonę
dkt.mot.g.vns.gal.
sąmonės
dkt.mot.g.vns.kilm.
sąmoningai
prv.
sandėlių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sandėlius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
santykiai (bendravimas)
dkt.vyr.g.dgs.vard.

santykiai (santykis)
dkt.vyr.g.dgs.vard.
santykių (santykiai)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
santykių (santykis)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
santykiuose (santykis)
dkt.vyr.g.dgs.viet.
santykius (santykiai)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
santykius (santykis)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
santuoka
dkt.mot.g.vns.vard.
santuokos
dkt.mot.g.vns.kilm.
santvarkos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sapnai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sapnas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sąrašą
dkt.vyr.g.vns.gal.
sąraše
dkt.vyr.g.vns.viet.
sąrašus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sargas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sargybiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sargybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sąskaitą
dkt.mot.g.vns.gal.
sau
įv.naud.
saugo
vksm.es.l.3 asm.
saugojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
saugoti
vksm.bendr.
saugumą
dkt.vyr.g.vns.gal.
saugumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
saulę
dkt.mot.g.vns.gal.
saulė
dkt.mot.g.vns.vard.
saulei
dkt.mot.g.vns.naud.
saulėje
dkt.mot.g.vns.viet.

saulės
dkt.mot.g.vns.kilm.
saulutė
dkt.mot.g.vns.vard.
sausio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sausumos
dkt.mot.g.vns.kilm.
savaičių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
savaime prv.
savaip prv.
savaitę
dkt.mot.g.vns.gal.
savaitė
dkt.mot.g.vns.vard.
savaitei
dkt.mot.g.vns.naud.
savaites
dkt.mot.g.dgs.gal.
savaitės
dkt.mot.g.vns.kilm.
savaitgalį
dkt.vyr.g.vns.gal.
savanorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
savarankiškai prv.
save įv.gal.
savęs įv.kilm.
savybėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
savybes
dkt.mot.g.dgs.gal.
savybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
savybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
savyje įv.viet.
savikainą
dkt.mot.g.vns.gal.
savikainos
dkt.mot.g.vns.kilm.
savim įv.įn.
savimi įv.įn.
savininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
savininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
savininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
savitarpio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
savivaldybė
dkt.mot.g.vns.vard.
savivaldybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
savivaldybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
savivaldybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
saviveiklos
dkt.mot.g.vns.kilm.
savo
įv.sangr.kilm.
sąvoka
dkt.mot.g.vns.vard.
savotiškas
bdv.vyr.g.vns.vard.
savų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
sąžine
dkt.mot.g.vns.įn.
sąžinė
dkt.mot.g.vns.vard.
sąžiningai
prv.
scena
dkt.mot.g.vns.vard.
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dkt.mot.g.vns.gal.
sceną
scenoje
dkt.mot.g.vns.viet.
scenos
dkt.mot.g.vns.kilm.
schema
dkt.mot.g.vns.vard.
schemą
dkt.mot.g.vns.gal.
sėdasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
sėdėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sėdėti
vksm.bendr.
sėdi
vksm.es.l.3 asm.
sėdo
vksm.būt.k.l.3 asm.
seimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
seime
dkt.vyr.g.vns.viet.
seimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sėją
dkt.mot.g.vns.gal.
sėjos
dkt.mot.g.vns.kilm.
seka
vksm.es.l.3 asm.
sekasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
sekė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sekėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
sėkla
dkt.mot.g.vns.vard.
sėklas
dkt.mot.g.dgs.gal.
sėklos
dkt.mot.g.dgs.vard.
sėklos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sėklų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sekmadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
sekmadienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
sėkmę
dkt.mot.g.vns.gal.
sėkmė
dkt.mot.g.vns.vard.
sėkmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
sėkmingai
prv.
sekretorė
dkt.mot.g.vns.vard.
sekretoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sekretorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
sekti
vksm.bendr.
sekundžių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sena
bdv.mot.g.vns.vard.
seną
bdv.mot.g.vns.gal.
seną
bdv.vyr.g.vns.gal.
senai prv.
senamiesčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
senamiestyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
senas
bdv.vyr.g.vns.vard.
senasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
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senatvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
senė
dkt.mot.g.vns.vard.
senelė
dkt.mot.g.vns.vard.
senelės
dkt.mot.g.vns.kilm.
senelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
senelių (seneliai)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
seni
bdv.vyr.g.dgs.vard.
seniai
prv.
seniau
prv.aukšt.l.
seniausių
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.kilm.
senieji
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.vard.
senio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
senis
dkt.vyr.g.vns.vard.
seno
bdv.vyr.g.vns.kilm.
senoji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
senojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
senos
bdv.mot.g.vns.kilm.
senosios
bdv.įvardž.mot.g.vns.kilm.
senovėje
dkt.mot.g.vns.viet.
senovės
dkt.mot.g.vns.kilm.
senų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
senųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
senukas
dkt.vyr.g.vns.vard.
senus
bdv.vyr.g.dgs.gal.
senutė
dkt.mot.g.vns.vard.
septyni
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
septyniasdešimt
sktv.kiek.
septynios
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
serbų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
serga
vksm.es.l.3 asm.
sergant
vksm.pad.es.l.
serialas
dkt.vyr.g.vns.vard.
serija
dkt.mot.g.vns.vard.
serijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
serijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
seserį
dkt.mot.g.vns.gal.
seserys
dkt.mot.g.dgs.vard.
sesijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sesuo
dkt.mot.g.vns.vard.
sėti
vksm.bendr.
sezoną
dkt.vyr.g.vns.gal.
sezono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
siauras
bdv.vyr.g.vns.vard.

dkt.vyr.g.vns.kilm.
sidabro
sieja
vksm.es.l.3 asm.
siekdami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
siekė
vksm.būt.k.l.3 asm.
siekia
vksm.es.l.3 asm.
siekiama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
siekiant
vksm.pad.es.l.
sieks
vksm.būs.l.3 asm.
siekti
vksm.bendr.
siela
dkt.mot.g.vns.įn.
siela
dkt.mot.g.vns.vard.
sielą
dkt.mot.g.vns.gal.
sielos
dkt.mot.g.vns.kilm.
siena
dkt.mot.g.vns.vard.
sieną
dkt.mot.g.vns.gal.
sienas
dkt.mot.g.dgs.gal.
sienos
dkt.mot.g.dgs.vard.
sienos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sienų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sieros
dkt.mot.g.vns.kilm.
signalas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sykį
dkt.vyr.g.vns.gal.
silpna
bdv.mot.g.vns.vard.
silpnai prv.
silpnas
bdv.vyr.g.vns.vard.
simbolis
dkt.vyr.g.vns.vard.
sistema
dkt.mot.g.vns.vard.
sistemą
dkt.mot.g.vns.gal.
sistemas
dkt.mot.g.dgs.gal.
sistemingai
prv.
sistemoje
dkt.mot.g.vns.viet.
sistemos
dkt.mot.g.dgs.vard.
sistemos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sistemų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
situacija
dkt.mot.g.vns.vard.
situaciją
dkt.mot.g.vns.gal.
siūlai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
siūlė
vksm.būt.k.l.3 asm.
siūlo
vksm.es.l.3 asm.
siūloma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
siūlų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
siunčia
vksm.es.l.3 asm.
siųsti
vksm.bendr.

skaičiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
skaičiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skaičiavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skaičių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
skaičių
dkt.vyr.g.vns.gal.
skaičiuojant
vksm.pad.es.l.
skaičius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
skaičius
dkt.vyr.g.vns.vard.
skaitė
vksm.būt.k.l.3 asm.
skaityti
vksm.bendr.
skaitytojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
skaitytojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
skaitytojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
skaito
vksm.es.l.3 asm.
skamba
vksm.es.l.3 asm.
skambėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
skambės
vksm.būs.l.3 asm.
skambina
vksm.es.l.3 asm.
skambino
vksm.būt.k.l.3 asm.
skambinti
vksm.bendr.
skatina
vksm.es.l.3 asm.
skatinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skatino
vksm.būt.k.l.3 asm.
skauda
vksm.es.l.3 asm.
skaudu
bdv.bev.g.
skaudžiai
prv.
skausmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
skausmas
dkt.vyr.g.vns.vard.
skausmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skautų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
skelbia
vksm.es.l.3 asm.
skelbimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
skersai
prv.
skersmens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skersmuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
skylę
dkt.mot.g.vns.gal.
skyrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
skiria
vksm.es.l.3 asm.
skyriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
skiriama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
skiriamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
skiriami
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
skiriamos
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
dgs.vard.
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vksm.sangr.es.l.3 asm.
skiriasi
skyriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skyrių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
skyrių
dkt.vyr.g.vns.gal.
skyriui
dkt.vyr.g.vns.naud.
skyriuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
skyriuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
skyrius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
skyrius
dkt.vyr.g.vns.vard.
skirstomi
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.

skirta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
skirta
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
skirtas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
skirti
vksm.bendr.
skirti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.dgs.vard.
skirtingi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
skirtis
vksm.sangr.bendr.
skirtos vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.dgs.vard.
skirtumas
dkt.vyr.g.vns.vard.
skirtumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skystis
dkt.vyr.g.vns.vard.
sklido
vksm.būt.k.l.3 asm.
sklinda
vksm.es.l.3 asm.
skolą
dkt.mot.g.vns.gal.
skolas
dkt.mot.g.dgs.gal.
skolos
dkt.mot.g.dgs.vard.
skolų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
skonį
dkt.vyr.g.vns.gal.
skonis
dkt.vyr.g.vns.vard.
skrandžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skrenda
vksm.es.l.3 asm.
skristi
vksm.bendr.
skuba
vksm.es.l.3 asm.
skubėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
skubiai prv.
skulptorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
slavų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
slegia
vksm.es.l.3 asm.
slėgimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
slenka
vksm.es.l.3 asm.
slenksčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
slinko
vksm.būt.k.l.3 asm.
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slypi
vksm.es.l.3 asm.
sluoksniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sluoksnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
sluoksniu
dkt.vyr.g.vns.įn.
sluoksnių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
smagu
bdv.bev.g.
smarkiai prv.
smarkiau
prv.aukšt.l.
smarkus
bdv.vyr.g.vns.vard.
smegenys
dkt.mot.g.dgs.vard.
smegenų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
smėlį
dkt.vyr.g.vns.gal.
smėlio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
smėlis
dkt.vyr.g.vns.vard.
smėliu
dkt.vyr.g.vns.įn.
smūgiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
smūgis
dkt.vyr.g.vns.vard.
smuikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
smuiko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
smulkiai
prv.
smulkūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
smurto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sniegą
dkt.vyr.g.vns.gal.
sniegas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sniego
dkt.vyr.g.vns.kilm.
socialdemokratų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
socialinę
bdv.mot.g.vns.gal.
socialinė
bdv.mot.g.vns.vard.
socialinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
socialinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
socialinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
socialistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sodą
dkt.vyr.g.vns.gal.
sode
dkt.vyr.g.vns.viet.
sodyba
dkt.mot.g.vns.vard.
sodybą
dkt.mot.g.vns.gal.
sodybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sodininkystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
sodinti
vksm.bendr.
sodo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sodų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
soduose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
sofos
dkt.mot.g.vns.kilm.

dkt.mot.g.vns.vard.
sostinė
sostinėje
dkt.mot.g.vns.viet.
sostinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
sovietų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
spalio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
spalva
dkt.mot.g.vns.įn.
spalva
dkt.mot.g.vns.vard.
spalvą
dkt.mot.g.vns.gal.
spalvos
dkt.mot.g.dgs.vard.
spalvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
spalvotas
bdv.vyr.g.vns.vard.
spalvų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sparčiai prv.
sparčiau
prv.aukšt.l.
sparnai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sparnus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
spauda
dkt.mot.g.vns.vard.
spaudai
dkt.mot.g.vns.naud.
spaudė
vksm.būt.k.l.3 asm.
spaudoje
dkt.mot.g.vns.viet.
spaudos
dkt.mot.g.vns.kilm.
spaudžia
vksm.es.l.3 asm.
spaustuvė
dkt.mot.g.vns.vard.
specialaus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
speciali
bdv.mot.g.vns.vard.
specialiai
prv.
specialybę
dkt.mot.g.vns.gal.
specialybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
specialybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
specialistai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
specialistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
specialistus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
specialus
bdv.vyr.g.vns.vard.
spėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
spektaklį
dkt.vyr.g.vns.gal.
spektaklio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
spektaklis
dkt.vyr.g.vns.vard.
spektaklius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
spinduliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
spindulys
dkt.vyr.g.vns.vard.
spindulių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sportas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sportininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.

sportininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sportininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sporto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sprando
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sprendimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
sprendimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sprendimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sprendimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sprendžia
vksm.es.l.3 asm.
sprendžiami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.

sprendžiant
vksm.pad.es.l.
spręsti
vksm.bendr.
sprogimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
srautas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sričių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
srity
dkt.mot.g.vns.viet.
sritį
dkt.mot.g.vns.gal.
srities
dkt.mot.g.vns.kilm.
srityje
dkt.mot.g.vns.viet.
sritis
dkt.mot.g.vns.vard.
srityse
dkt.mot.g.dgs.viet.
sriubą
dkt.mot.g.vns.gal.
srovę
dkt.mot.g.vns.gal.
srovė
dkt.mot.g.vns.vard.
srovės
dkt.mot.g.vns.kilm.
stabtelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
stačiai prv.
stadione
dkt.vyr.g.vns.viet.
staiga prv.
staigiai
prv.
staklių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
stalą
dkt.vyr.g.vns.gal.
stalas
dkt.vyr.g.vns.vard.
staliuko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stambios
bdv.mot.g.dgs.vard.
stambių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
statant
vksm.pad.es.l.
statyba
dkt.mot.g.vns.vard.
statybą
dkt.mot.g.vns.gal.
statybai
dkt.mot.g.vns.naud.
statybininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
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dkt.vyr.g.dgs.kilm.
statybininkų
statybinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
statyboje
dkt.mot.g.vns.viet.
statybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
statistikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
statyti
vksm.bendr.
stato
vksm.es.l.3 asm.
statomi
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
stažas
dkt.vyr.g.vns.vard.
stebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
stebėjosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
stebėti
vksm.bendr.
stebi
vksm.es.l.3 asm.
stebisi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
stebuklas
dkt.vyr.g.vns.vard.
stebuklų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
stengdamasis
vksm.sangr.pusd.vyr.g.vns.
stengėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
stengiamasi
vksm.sangr.dlv.neveik.es.l.
bev.g.

stengiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
stengiuosi
vksm.sangr.es.l.vns.1 asm.
stengtis
vksm.sangr.bendr.
styga
dkt.mot.g.vns.vard.
stiklą
dkt.vyr.g.vns.gal.
stiklinę
dkt.mot.g.vns.gal.
stiklinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
stiklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stiliaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stilių
dkt.vyr.g.vns.gal.
stilius
dkt.vyr.g.vns.vard.
stipri
bdv.mot.g.vns.vard.
stipriai prv.
stipriau
prv.aukšt.l.
stiprinant
vksm.pad.es.l.
stiprinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stiprinti
vksm.bendr.
stiprus
bdv.vyr.g.vns.vard.
stiprūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
stogo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stoja
vksm.es.l.3 asm.
stojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
stoka
dkt.mot.g.vns.vard.
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stokos
dkt.mot.g.vns.kilm.
storas
bdv.vyr.g.vns.vard.
storio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stotelėje
dkt.mot.g.vns.viet.
stoti
vksm.bendr.
stotį
dkt.mot.g.vns.gal.
stoties
dkt.mot.g.vns.kilm.
stotyje
dkt.mot.g.vns.viet.
stotis
dkt.mot.g.vns.vard.
stotys
dkt.mot.g.dgs.vard.
stovėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
stovėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
stovėti
vksm.bendr.
stovi
vksm.es.l.3 asm.
stovyklą
dkt.mot.g.vns.gal.
stovykloje
dkt.mot.g.vns.viet.
stovyklos
dkt.mot.g.vns.kilm.
stovintį
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.gal.
straipsnį
dkt.vyr.g.vns.gal.
straipsniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
straipsnyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
straipsnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
straipsnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
straipsnių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
stropiai prv.
struktūra
dkt.mot.g.vns.vard.
struktūrą
dkt.mot.g.vns.gal.
struktūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
studentai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
studentams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
studentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
studentų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
studentus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
studija
dkt.mot.g.vns.vard.
studijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
studijavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
studijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
su prl.
suaugę
bdv.vyr.g.dgs.vard.
suaugusiems
bdv.vyr.g.dgs.naud.
suaugusiųjų
bdv.įvardž.vyr.g.dgs.kilm.
sudarant
vksm.pad.es.l.
sudarė
vksm.būt.k.l.3 asm.

sudarymo
sudaryta

dkt.vyr.g.vns.kilm.
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
vns.vard.
sudarytas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.
sudaryti
vksm.bendr.
sudarytos
vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.
dgs.vard.
sudaro
vksm.es.l.3 asm.
sudedami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
suderinti
vksm.bendr.
sudėti
vksm.bendr.
sudėtį
dkt.mot.g.vns.gal.
sudėties
dkt.mot.g.vns.kilm.
sudėtyje
dkt.mot.g.vns.viet.
sudėtinga
bdv.mot.g.vns.vard.
sudėtingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
sudėtis
dkt.mot.g.vns.vard.
sudrebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
suėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sugalvojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sugeba
vksm.es.l.3 asm.
sugebėjimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sugebėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sugrįžo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sugrįžta
vksm.es.l.3 asm.
suimtas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
sujaudino
vksm.būt.k.l.3 asm.
sujungti
vksm.bendr.
suka
vksm.es.l.3 asm.
sukanka
vksm.es.l.3 asm.
sukasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
sukaupė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sukėlė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sukelia
vksm.es.l.3 asm.
sukilimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sukilimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
suko
vksm.būt.k.l.3 asm.
sukti
vksm.bendr.
suktis
vksm.sangr.bendr.
sukūrė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sukuria
vksm.es.l.3 asm.
sukurta vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
sukurtas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.

sukurti
vksm.bendr.
sukurti
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.dgs.vard.
sulaikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sulaikyti
vksm.bendr.
sulaukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sulčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sulig prl.
sultinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sultys
dkt.mot.g.dgs.vard.
suma
dkt.mot.g.vns.vard.
sumą
dkt.mot.g.vns.gal.
sumai
dkt.mot.g.vns.naud.
sumanė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sumaniai
prv.
sumanymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sumas
dkt.mot.g.dgs.gal.
sumažėja
vksm.es.l.3 asm.
sumažėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sumažėtų
vksm.tar.n.3 asm.
sumažinti
vksm.bendr.
sumišęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
sumos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sumurmėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sumušė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sunaikino
vksm.būt.k.l.3 asm.
sunaikinti
vksm.bendr.
sūnau
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
sūnaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sunkaus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
sunki
bdv.mot.g.vns.vard.
sunkią
bdv.mot.g.vns.gal.
sunkiai
prv.
sunkias
bdv.mot.g.dgs.gal.
sunkiau
prv.aukšt.l.
sunkios
bdv.mot.g.dgs.vard.
sunkiu
bdv.vyr.g.vns.įn.
sunkių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
sunkius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
sunku
bdv.bev.g.
sunkų
bdv.vyr.g.vns.gal.
sunkumų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
sunkumus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sunkus
bdv.vyr.g.vns.vard.
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dkt.vyr.g.vns.gal.
sūnų
sūnui
dkt.vyr.g.vns.naud.
sūnus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sūnus
dkt.vyr.g.vns.vard.
sūnūs
dkt.vyr.g.dgs.vard.
suomių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
supyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
supirkimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
supranta
vksm.es.l.3 asm.
suprantama
bdv.bev.g.
supranti
vksm.es.l.vns.2 asm.
suprantu
vksm.es.l.vns.1 asm.
suprasti
vksm.bendr.
supratau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
supratimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
suprato
vksm.būt.k.l.3 asm.
surado
vksm.būt.k.l.3 asm.
suranda
vksm.es.l.3 asm.
surasti
vksm.bendr.
surengė
vksm.būt.k.l.3 asm.
surengti
vksm.bendr.
suriko
vksm.būt.k.l.3 asm.
surinkęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
surinkimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
surinko
vksm.būt.k.l.3 asm.
surinkti
vksm.bendr.
sūrio (sūris – toks pieno produktas)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

susidarė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susidaryti
vksm.sangr.bendr.
susidaro
vksm.sangr.es.l.3 asm.
susideda
vksm.sangr.es.l.3 asm.
susidomėjimą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
susidomėjo
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susidūrė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susiduria
vksm.sangr.es.l.3 asm.
susidurti
vksm.sangr.bendr.
susiję
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.dgs.vard.
susijęs
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.vns.vard.
susijusi
vksm.dlv.veik.būt.k.l.mot.g.vns.vard.
susikūrė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susilaukė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susimąstęs
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.
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susipažino
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susipažinti
vksm.sangr.bendr.
susirado
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susiraukė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susirenka
vksm.sangr.es.l.3 asm.
susirgo
vksm.būt.k.l.3 asm.
susirinkę
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.dgs.vard.

susirinkimą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
susirinkimai
dkt.sangr.vyr.g.dgs.vard.
susirinkimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
susirinkime
dkt.sangr.vyr.g.vns.viet.
susirinkimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
susirinkimuose
dkt.sangr.vyr.g.dgs.viet.
susirinko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susirūpinęs
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.

susirūpino
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susisiekimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
susisiekimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
susitarę
vksm.sangr.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
dgs.vard.

susitarti
vksm.sangr.bendr.
susitikimą
dkt.sangr.vyr.g.vns.gal.
susitikimai
dkt.sangr.vyr.g.dgs.vard.
susitikimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
susitikimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
susitikimus
dkt.sangr.vyr.g.dgs.gal.
susitiko
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
susitikti
vksm.sangr.bendr.
susivienijimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
susivienijimo
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
suskaičiuoti
vksm.bendr.
suspaudė
vksm.būt.k.l.3 asm.
sustabdyti
vksm.bendr.
sustingo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sustiprėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sustiprinti
vksm.bendr.
sustoja
vksm.es.l.3 asm.
sustojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sustoti
vksm.bendr.
sušaukti
vksm.bendr.
sušnibždėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sušuko
vksm.būt.k.l.3 asm.

vksm.es.l.3 asm.
sutampa
sutartį
dkt.mot.g.vns.gal.
sutarties
dkt.mot.g.vns.kilm.
sutartyje
dkt.mot.g.vns.viet.
sutartis
dkt.mot.g.dgs.gal.
sutartis
dkt.mot.g.vns.vard.
sutartys
dkt.mot.g.dgs.vard.
suteikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
suteikia
vksm.es.l.3 asm.
suteiks
vksm.būs.l.3 asm.
suteikti
vksm.bendr.
sutemus
vksm.pad.būt.k.l.
sutikimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sutiko
vksm.būt.k.l.3 asm.
sutikti
vksm.bendr.
sutinka
vksm.es.l.3 asm.
sutinku
vksm.es.l.vns.1 asm.
sutvarkyti
vksm.bendr.
suvažiavimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
suvažiavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
suvažiavime
dkt.vyr.g.vns.viet.
suvažiavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
suvažiavimui
dkt.vyr.g.vns.naud.
suvokia
vksm.es.l.3 asm.
suvokti
vksm.bendr.
sužeistas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.
vns.vard.

sužinojau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
sužinojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
sužinoti
vksm.bendr.
svajojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
svajonė
dkt.mot.g.vns.vard.
svajonių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
svarbi
bdv.mot.g.vns.vard.
svarbią
bdv.mot.g.vns.gal.
svarbiausia
bdv.aukšč.l.bev.g.
svarbiausia
bdv.aukšč.l.mot.g.vns.vard.
svarbiausias
bdv.aukšč.l.vyr.g.vns.vard.
svarbiausius
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.gal.
svarbių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
svarbu bdv.bev.g.
svarbų
bdv.vyr.g.vns.gal.
svarbus
bdv.vyr.g.vns.vard.

svarbūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
svarstė
vksm.būt.k.l.3 asm.
svarstyti
vksm.bendr.
svarsto
vksm.es.l.3 asm.
svarų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
svečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
svečiams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
svečias
dkt.vyr.g.vns.vard.
svečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
svečius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sveika
bdv.mot.g.vns.vard.
sveikas
bdv.vyr.g.vns.vard.
sveikata
dkt.mot.g.vns.vard.
sveikatą
dkt.mot.g.vns.gal.
sveikatai
dkt.mot.g.vns.naud.
sveikatos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sveiki
bdv.vyr.g.dgs.vard.
sveikina
vksm.es.l.3 asm.
sveikinimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sveikinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
sveikino
vksm.būt.k.l.3 asm.
sveikinu
vksm.es.l.vns.1 asm.
sveiko
bdv.vyr.g.vns.kilm.
sveria
vksm.es.l.3 asm.
svetur prv.
sviestą
dkt.vyr.g.vns.gal.
sviestas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sviesto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
svogūnas
dkt.vyr.g.vns.vard.
svogūnų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
svorį
dkt.vyr.g.vns.gal.
svorio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
svoris
dkt.vyr.g.vns.vard.
Š
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šachmatų
šaka
dkt.mot.g.vns.vard.
šakas
dkt.mot.g.dgs.gal.
šaknies
dkt.mot.g.vns.kilm.
šaknis
dkt.mot.g.dgs.gal.
šaknis
dkt.mot.g.vns.vard.
šaknys
dkt.mot.g.dgs.vard.
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dkt.mot.g.dgs.kilm.
šaknų
šakos
dkt.mot.g.dgs.vard.
šakos
dkt.mot.g.vns.kilm.
šakose
dkt.mot.g.dgs.viet.
šakų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
šalčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šalį
dkt.mot.g.vns.gal.
šalia prl.
šalia prv.
šaliai
dkt.mot.g.vns.naud.
šalies
dkt.mot.g.vns.kilm.
šalyje
dkt.mot.g.vns.viet.
šalimis
dkt.mot.g.dgs.įn.
šalims
dkt.mot.g.dgs.naud.
šalin prv.
šalininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šalininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šalis
dkt.mot.g.dgs.gal.
šalis
dkt.mot.g.vns.vard.
šalys
dkt.mot.g.dgs.vard.
šalyse
dkt.mot.g.dgs.viet.
šalių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
šalta
bdv.bev.g.
šaltai prv.
šaltas
bdv.vyr.g.vns.vard.
šaltiniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šaltinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šaltinis
dkt.vyr.g.vns.vard.
šaltinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šaltis
dkt.vyr.g.vns.vard.
šalto
bdv.vyr.g.vns.kilm.
šaudymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šaudyti
vksm.bendr.
šaukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
šaukia
vksm.es.l.3 asm.
šaukimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šaukštai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šaukštas
dkt.vyr.g.vns.vard.
šaukti
vksm.bendr.
šauliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šauliams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
šaulys
dkt.vyr.g.vns.vard.
šaulių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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šauniai
prv.
šautuvą
dkt.vyr.g.vns.gal.
še dll.
šeima
dkt.mot.g.vns.įn.
šeima
dkt.mot.g.vns.vard.
šeimą
dkt.mot.g.vns.gal.
šeimai
dkt.mot.g.vns.naud.
šeimininką
dkt.vyr.g.vns.gal.
šeimininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šeimininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
šeimininkė
dkt.mot.g.vns.vard.
šeimininko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šeimoje
dkt.mot.g.vns.viet.
šeimos
dkt.mot.g.dgs.vard.
šeimos
dkt.mot.g.vns.kilm.
šeimose
dkt.mot.g.dgs.viet.
šeimų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
šen prv.
šešėliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šešėlis
dkt.vyr.g.vns.vard.
šeši
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
šešias
sktv.kiek.mot.g.dgs.gal.
šešios
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
šešis
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
šešių
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
šeštadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
šeštadienio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šeštadienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ši
įv.mot.g.vns.vard.
šį
įv.vyr.g.vns.gal.
šia
įv.mot.g.vns.įn.
šią
įv.mot.g.vns.gal.
šiai
įv.mot.g.vns.naud.
šiaip prv.
šiais
įv.vyr.g.dgs.įn.
šiam
įv.vyr.g.vns.naud.
šiame
įv.vyr.g.vns.viet.
šiandien
prv.
šias
įv.mot.g.dgs.gal.
šiaudų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šiaurę
dkt.mot.g.vns.gal.
šiaurėje
dkt.mot.g.vns.viet.
šiaurės
dkt.mot.g.vns.kilm.

įv.vyr.g.dgs.vard.
šie
šiek tiek
prv.
šiemet
prv.
šiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
šieno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šilko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šilta
bdv.bev.g.
šiltai
prv.
šiltas
bdv.vyr.g.vns.vard.
šilumos
dkt.mot.g.vns.kilm.
šįmet prv.
šimtą
sktv.kiek.vyr.g.vns.gal.
šimtai
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
šimtas
sktv.kiek.vyr.g.vns.vard.
šimtmečio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šimto
sktv.kiek.vyr.g.vns.kilm.
šimtų
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
šimtus
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
šio
įv.vyr.g.vns.kilm.
šioje
įv.mot.g.vns.viet.
šiomis
įv.mot.g.dgs.įn.
šios
įv.mot.g.dgs.vard.
šios
įv.mot.g.vns.kilm.
šiose
įv.mot.g.dgs.viet.
šypsena
dkt.mot.g.vns.vard.
šypsodamasis
vksm.sangr.pusd.vyr.g.vns.
šypsojosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
šypsosi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
šyptelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
širdį
dkt.mot.g.vns.gal.
širdies
dkt.mot.g.vns.kilm.
širdyje
dkt.mot.g.vns.viet.
širdimi
dkt.mot.g.vns.įn.
širdis
dkt.mot.g.vns.vard.
šis
įv.vyr.g.vns.vard.
šit dll.
šita
įv.mot.g.vns.vard.
šitą
įv.mot.g.vns.gal.
šitą
įv.vyr.g.vns.gal.
šitai
įv.bev.g.
šitaip prv.
šitame
įv.vyr.g.vns.viet.
šitas
įv.vyr.g.vns.vard.

šitie
įv.vyr.g.dgs.vard.
šito
įv.vyr.g.vns.kilm.
šitos
įv.mot.g.vns.kilm.
šitų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
šituo
įv.vyr.g.vns.įn.
šituos
įv.vyr.g.dgs.gal.
šių
įv.mot.g.dgs.kilm.
šių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
šiuo
įv.vyr.g.vns.įn.
šiuolaikinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
šiuos
įv.vyr.g.dgs.gal.
šiuose
įv.vyr.g.dgs.viet.
šlovė
dkt.mot.g.vns.vard.
šlovės
dkt.mot.g.vns.kilm.
šneka
vksm.es.l.3 asm.
šoka
vksm.es.l.3 asm.
šokėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šokėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šokiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šokio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šokis
dkt.vyr.g.vns.vard.
šokių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šokius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
šoko
vksm.būt.k.l.3 asm.
šokti
vksm.bendr.
šoną
dkt.vyr.g.vns.gal.
šono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šou
dkt.nkt.
štabas
dkt.vyr.g.vns.vard.
štabo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
štai dll.
šūkis
dkt.vyr.g.vns.vard.
šūktelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
šunį
dkt.vyr.g.vns.gal.
šunis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
šunys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
šuns
dkt.vyr.g.vns.kilm.
šunų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
šūviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
švariai prv.
švarką
dkt.vyr.g.vns.gal.
švedų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
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švelniai
švenčių
šventę
šventė
šventėje
šventes
šventės
švento
šventųjų
šviečia
šviesa
šviesa
šviesą
šviesiai
šviesoje
šviesos
švietė
švietimo

prv.
dkt.mot.g.dgs.kilm.
dkt.mot.g.vns.gal.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.dgs.gal.
dkt.mot.g.vns.kilm.
bdv.vyr.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vksm.es.l.3 asm.
dkt.mot.g.vns.įn.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.gal.
prv.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.
vksm.būt.k.l.3 asm.
dkt.vyr.g.vns.kilm.

T
įv.mot.g.vns.įn.
ta
ta
įv.mot.g.vns.vard.
tą
įv.mot.g.vns.gal.
tą
įv.vyr.g.vns.gal.
tabako
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tačiau jng.
tad jng.
tada prv.
tai dll.
tai
įv.bev.g.
tai
įv.mot.g.vns.naud.
tai jng.
taigi dll.
taika
dkt.mot.g.vns.vard.
taiką
dkt.mot.g.vns.gal.
taikyti
vksm.bendr.
taikoma vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
taikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
taip dll.
taip prv.
taip pat dll.
taip pat prv.
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tais
įv.vyr.g.dgs.įn.
taisyklė
dkt.mot.g.vns.vard.
taisykles
dkt.mot.g.dgs.gal.
taisyklės
dkt.mot.g.dgs.vard.
taisyklingai
prv.
taisyklių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
takas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tako
dkt.vyr.g.vns.kilm.
taksi
dkt.nkt.
taku
dkt.vyr.g.vns.įn.
talento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tam
įv.vyr.g.vns.naud.
tam prv.
tame
įv.vyr.g.vns.viet.
tame pačiame
įv.vyr.g.vns.viet.
tampa
vksm.es.l.3 asm.
tamsą
dkt.mot.g.vns.gal.
tamsi
bdv.mot.g.vns.vard.
tamsiai prv.
tamsoje
dkt.mot.g.vns.viet.
tamsta
įv.vns.vard.
tamstai
įv.vns.naud.
tamstos
įv.vns.kilm.
tamsu
bdv.bev.g.
tamsus
bdv.vyr.g.vns.vard.
tam tikra
įv.mot.g.vns.vard.
tam tikrą
įv.mot.g.vns.gal.
tam tikrą
įv.vyr.g.vns.gal.
tam tikras
įv.vyr.g.vns.vard.
tam tikro
įv.vyr.g.vns.kilm.
tam tikru
įv.vyr.g.vns.įn.
tam tikrų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
tą pačią
įv.mot.g.vns.gal.
ta pati
įv.mot.g.vns.vard.
tą patį
įv.vyr.g.vns.gal.
tapęs (tapti)
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
vns.vard.

tapybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tapytojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tapo
vksm.būt.k.l.3 asm.
taps
vksm.būs.l.3 asm.
tapti
vksm.bendr.
taptų
vksm.tar.n.3 asm.

dkt.vyr.g.vns.kilm.
tardymo
tarė
vksm.būt.k.l.3 asm.
tarėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
tariant
vksm.pad.es.l.
tariasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
tariau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
taryba
dkt.mot.g.vns.vard.
tarybą
dkt.mot.g.vns.gal.
tarybai
dkt.mot.g.vns.naud.
tarybas
dkt.mot.g.dgs.gal.
tarybos
dkt.mot.g.dgs.vard.
tarybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tarybų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
tarytum dll.
tarytum jng.
tarnas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tarnauja
vksm.es.l.3 asm.
tarnauti
vksm.bendr.
tarnautojai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
tarnautojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
tarnautojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tarnavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
tarnyba
dkt.mot.g.vns.vard.
tarnybą
dkt.mot.g.vns.gal.
tarnybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tarp prl.
tarpe
dkt.vyr.g.vns.viet.
tarpininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tarpo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tarptautinė
bdv.mot.g.vns.vard.
tarptautinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
tarptautinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
tarptautinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
tarpu
dkt.vyr.g.vns.įn.
tarpusavio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tarsi dll.
tartis
vksm.sangr.bendr.
tartum dll.
tartum jng.
tas
įv.mot.g.dgs.gal.
tas
įv.vyr.g.vns.vard.
tasai
įv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
tas pats
įv.vyr.g.vns.vard.

tašką
dkt.vyr.g.vns.gal.
taškai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
taškas
dkt.vyr.g.vns.vard.
taške
dkt.vyr.g.vns.viet.
taško
dkt.vyr.g.vns.kilm.
taškų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
taškus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
tat įv.bev.g.
tatai
įv.bev.g.
tau
įv.vns.naud.
taurę
dkt.mot.g.vns.gal.
taurės
dkt.mot.g.vns.kilm.
tauta
dkt.mot.g.vns.vard.
tautą
dkt.mot.g.vns.gal.
tautai
dkt.mot.g.vns.naud.
tautas
dkt.mot.g.dgs.gal.
tautinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
tautininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tautos
dkt.mot.g.dgs.vard.
tautos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tautosakos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tautų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
tave
įv.vns.gal.
tavęs
įv.vns.kilm.
tavim įv.vns.įn.
tavimi įv.vns.įn.
tavo
įv.asm.vns.kilm.
teatrą
dkt.vyr.g.vns.gal.
teatrai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
teatras
dkt.vyr.g.vns.vard.
teatre
dkt.vyr.g.vns.viet.
teatro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
teatrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tebėra
vksm.es.l.3 asm.
technika
dkt.mot.g.vns.įn.
technika
dkt.mot.g.vns.vard.
techniką
dkt.mot.g.vns.gal.
technikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
techninės
bdv.mot.g.vns.kilm.
techninio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
techninis
bdv.vyr.g.vns.vard.
tegali
vksm.es.l.3 asm.
tegu dll.
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tegul dll.
teigė (teigti – tvirtinti)
vksm.būt.k.l.3 asm.
teigia (teigti – tvirtinti)
vksm.es.l.3 asm.
teikia
vksm.es.l.3 asm.
teikiama vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
teikti
vksm.bendr.
teise
dkt.mot.g.vns.įn.
teisę
dkt.mot.g.vns.gal.
teisė
dkt.mot.g.vns.vard.
teisėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
teisėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
teisėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
teises
dkt.mot.g.dgs.gal.
teisės
dkt.mot.g.dgs.vard.
teisės
dkt.mot.g.vns.kilm.
teisybę
dkt.mot.g.vns.gal.
teisybė
dkt.mot.g.vns.vard.
teisybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
teisinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
teisinga
bdv.bev.g.
teisinga
bdv.mot.g.vns.vard.
teisingai
prv.
teisingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
teisingumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
teisių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
teismą
dkt.vyr.g.vns.gal.
teismas
dkt.vyr.g.vns.vard.
teisme
dkt.vyr.g.vns.viet.
teismo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
teismų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
teismui
dkt.vyr.g.vns.naud.
teka
vksm.es.l.3 asm.
tekdavo
vksm.būt.d.l.3 asm.
tekėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
tekinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
teko
vksm.būt.k.l.3 asm.
teks
vksm.būs.l.3 asm.
tekstą
dkt.vyr.g.vns.gal.
tekstas
dkt.vyr.g.vns.vard.
teksto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tektų
vksm.tar.n.3 asm.
telefonai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
telefonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
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telefono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
telefonu
dkt.vyr.g.vns.įn.
telegrama
dkt.mot.g.vns.vard.
televizija
dkt.mot.g.vns.vard.
televiziją
dkt.mot.g.vns.gal.
televizijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
televizorių
dkt.vyr.g.vns.gal.
telkinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tema
dkt.mot.g.vns.įn.
tema
dkt.mot.g.vns.vard.
temą
dkt.mot.g.vns.gal.
temomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
tempai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
temperatūra
dkt.mot.g.vns.vard.
temperatūroje
dkt.mot.g.vns.viet.
temperatūros
dkt.mot.g.vns.kilm.
tempu
dkt.vyr.g.vns.įn.
ten prv.
tenai prv.
teniso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tenka
vksm.es.l.3 asm.
teorija
dkt.mot.g.vns.vard.
teoriją
dkt.mot.g.vns.gal.
teorijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tėra
vksm.es.l.3 asm.
teritorija
dkt.mot.g.vns.vard.
teritoriją
dkt.mot.g.vns.gal.
teritorijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
teritorijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
terminai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
terminas
dkt.vyr.g.vns.vard.
terminų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tęsė
vksm.būt.k.l.3 asm.
tęsėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
tęsiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
testamentą
dkt.vyr.g.vns.gal.
testamento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tęsti
vksm.bendr.
tešla
dkt.mot.g.vns.vard.
teta
dkt.mot.g.vns.vard.
tėtis
dkt.vyr.g.vns.vard.
tėvą
dkt.vyr.g.vns.gal.
tėvai (tėvas ir motina)
dkt.vyr.g.dgs.vard.

tėvams (tėvai – tėvas ir motina)
dkt.vyr.g.dgs.naud.
tėvas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tėve
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
tėveli
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
tėvelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
tėveliui
dkt.vyr.g.vns.naud.
tėvynę
dkt.mot.g.vns.gal.
tėvynė
dkt.mot.g.vns.vard.
tėvynei
dkt.mot.g.vns.naud.
tėvynės
dkt.mot.g.vns.kilm.
tėviškės
dkt.mot.g.vns.kilm.
tėvo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tėvu
dkt.vyr.g.vns.įn.
tėvų (tėvai – tėvas ir motina)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tėvui
dkt.vyr.g.vns.naud.
tėvus (tėvai – tėvas ir motina)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
tyčia prv.
tie
įv.vyr.g.dgs.vard.
tiek prv.
tiekimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
tie patys
įv.vyr.g.dgs.vard.
ties prl.
tiesa
dkt.mot.g.vns.vard.
tiesa įterp.
tiesą
dkt.mot.g.vns.gal.
tiesę
dkt.mot.g.vns.gal.
tiesiai
prv.
tiesiog
prv.
tiesiogiai
prv.
tiesos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tik dll.
tik jng.
tik prv.
tikėjimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
tikėjimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tikėjimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tikėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
tikėjosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
tikėti
vksm.bendr.
tikėtis
vksm.sangr.bendr.

tikyba
dkt.mot.g.vns.vard.
tikybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tikisi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
tikiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
tikiuosi
vksm.sangr.es.l.vns.1 asm.
tikra
bdv.mot.g.vns.vard.
tikrą
bdv.vyr.g.vns.gal.
tikrai prv.
tikras
bdv.vyr.g.vns.vard.
tikrasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
tikri
bdv.vyr.g.dgs.vard.
tikriausiai
modal.
tikrina
vksm.es.l.3 asm.
tikro
bdv.vyr.g.vns.kilm.
tikroji
bdv.įvardž.mot.g.vns.vard.
tikrovę
dkt.mot.g.vns.gal.
tikslą
dkt.vyr.g.vns.gal.
tikslams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
tikslas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tiksliai
prv.
tiksliau
prv.aukšt.l.
tikslo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tikslu
dkt.vyr.g.vns.įn.
tikslų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tikslui
dkt.vyr.g.vns.naud.
tikslumu
dkt.vyr.g.vns.įn.
tiktai dll.
tiktai
jng.
tiktų
vksm.tar.n.3 asm.
tyla
dkt.mot.g.vns.vard.
tylėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
tylėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
tylėk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
tyli
vksm.es.l.3 asm.
tyliai prv.
tylomis prv.
tiltas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tilto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tylu
bdv.bev.g.
tylus
bdv.vyr.g.vns.vard.
tinka
vksm.es.l.3 asm.
tinkamą
bdv.vyr.g.vns.gal.
tinkamai prv.
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bdv.vyr.g.vns.kilm.
tinkamo
tinklą
dkt.vyr.g.vns.gal.
tinklinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tinklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tinklų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tipas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tipo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tiražas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tyrimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
tyrimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tyrimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tyrimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
tirpalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tirti
vksm.bendr.
to
įv.vyr.g.vns.kilm.
todėl prv.
toje
įv.mot.g.vns.viet.
toje pačioje
įv.mot.g.vns.viet.
toji
įv.įvardž.mot.g.vns.vard.
tokį
įv.vyr.g.vns.gal.
tokia
įv.mot.g.vns.įn.
tokia
įv.mot.g.vns.vard.
tokią
įv.mot.g.vns.gal.
tokiais
įv.vyr.g.dgs.įn.
tokiam
įv.vyr.g.vns.naud.
tokia pat
įv.mot.g.vns.vard.
tokias
įv.mot.g.dgs.gal.
tokie
įv.vyr.g.dgs.vard.
tokiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
tokio
įv.vyr.g.vns.kilm.
tokioje
įv.mot.g.vns.viet.
tokiomis
įv.mot.g.dgs.įn.
tokio pat
įv.vyr.g.vns.kilm.
tokios
įv.mot.g.dgs.vard.
tokios
įv.mot.g.vns.kilm.
tokiose
įv.mot.g.dgs.viet.
tokiu
įv.vyr.g.vns.įn.
tokių
įv.mot.g.dgs.kilm.
tokių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
tokius
įv.vyr.g.dgs.gal.
toks
įv.vyr.g.vns.vard.
toks pat
įv.vyr.g.vns.vard.
tol prv.
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tolesnio
bdv.aukšt.l.vyr.g.vns.kilm.
toli prv.
tolį (tolis – tolumas)
dkt.vyr.g.vns.gal.
toliau
prv.aukšt.l.
tolimi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
tolyn prv.
tolumoje
dkt.mot.g.vns.viet.
tomis
įv.mot.g.dgs.įn.
tonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tonu
dkt.vyr.g.vns.įn.
tonų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
to paties
įv.vyr.g.vns.kilm.
tos
įv.mot.g.dgs.vard.
tos
įv.mot.g.vns.kilm.
tose
įv.mot.g.dgs.viet.
tos pačios
įv.mot.g.dgs.vard.
tos pačios
įv.mot.g.vns.kilm.
tradicijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
tradicijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
tragedija
dkt.mot.g.vns.vard.
traktoriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
traktoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
traktorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
transliacija
dkt.mot.g.vns.vard.
transportas
dkt.vyr.g.vns.vard.
transporto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
trąšas
dkt.mot.g.dgs.gal.
trąšomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
trąšos
dkt.mot.g.dgs.vard.
trąšų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
traukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
traukia
vksm.es.l.3 asm.
traukinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
traukinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
traukti
vksm.bendr.
trečdalis
dkt.vyr.g.vns.vard.
trečia
sktv.kelint.mot.g.vns.vard.
trečią
sktv.kelint.mot.g.vns.gal.
trečią
sktv.kelint.vyr.g.vns.gal.
trečiadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
trečiadienis
dkt.vyr.g.vns.vard.
trečiąją
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.gal.
trečias
sktv.kelint.vyr.g.vns.vard.

sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.vard.
trečiasis
trečio
sktv.kelint.vyr.g.vns.kilm.
trečioji
sktv.įvardž.kelint.mot.g.vns.vard.
trečiojo
sktv.įvardž.kelint.vyr.g.vns.kilm.
trečios
sktv.kelint.mot.g.vns.kilm.
trejetą
sktv.vyr.g.vns.gal.
trejų
sktv.vyr.g.dgs.kilm.
trejus
sktv.vyr.g.dgs.gal.
treniruočių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
treti
sktv.kelint.vyr.g.dgs.vard.
trijų
sktv.kiek.mot.g.dgs.kilm.
trijų
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
trikotažo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tris
sktv.kiek.mot.g.dgs.gal.
tris
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
trys
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
trys
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
trisdešimt
sktv.kiek.
triukšmas
dkt.vyr.g.vns.vard.
triukšmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
trobą
dkt.mot.g.vns.gal.
troboje
dkt.mot.g.vns.viet.
trobos
dkt.mot.g.vns.kilm.
trukdo
vksm.es.l.3 asm.
trukmė
dkt.mot.g.vns.vard.
truko
vksm.būt.k.l.3 asm.
trūko
vksm.būt.k.l.3 asm.
trūksta
vksm.es.l.3 asm.
trūkumas
dkt.vyr.g.vns.vard.
trūkumų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
trūkumus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
trumpa
bdv.mot.g.vns.vard.
trumpą
bdv.vyr.g.vns.gal.
trumpai prv.
trumpam
bdv.vyr.g.vns.naud.
trumpas
bdv.vyr.g.vns.vard.
trunka
vksm.es.l.3 asm.
truputėlį
dkt.vyr.g.vns.gal.
truputį
dkt.vyr.g.vns.gal.
tu
įv.vns.vard.
tų
įv.mot.g.dgs.kilm.
tų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
tučtuojau prv.

tūkstančiai
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
tūkstančio
sktv.kiek.vyr.g.vns.kilm.
tūkstančių
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
tūkstančius
sktv.kiek.vyr.g.dgs.gal.
tūkstantį
sktv.kiek.vyr.g.vns.gal.
tūkstantis
sktv.kiek.vyr.g.vns.vard.
tuo dll.
tuo
įv.vyr.g.vns.įn.
tuo jng.
tuoj prv.
tuojau prv.
tuomet prv.
tuos
įv.vyr.g.dgs.gal.
tų pačių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
tupi
vksm.es.l.3 asm.
turbūt dll.
turėčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
turėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
turėjau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
turėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
turėjome
vksm.būt.k.l.dgs.1 asm.
turės
vksm.būs.l.3 asm.
turėsi
vksm.būs.l.vns.2 asm.
turėsime
vksm.būs.l.dgs.1 asm.
turėti
vksm.bendr.
turėtų
vksm.tar.n.3 asm.
turgaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
turi
vksm.es.l.3 asm.
turi
vksm.es.l.vns.2 asm.
turim
vksm.es.l.dgs.1 asm.
turima
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
turime
vksm.es.l.dgs.1 asm.
turinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
turinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
turinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
turint
vksm.pad.es.l.
turinti
vksm.dlv.veik.es.l.mot.g.vns.vard.
turintis
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.vard.
turintys
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
turįs
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.vns.vard.
tūris
dkt.vyr.g.vns.vard.
turite
vksm.es.l.dgs.2 asm.
turiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
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dkt.vyr.g.vns.kilm.
turizmo
turnyras
dkt.vyr.g.vns.vard.
turnyro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
turtą
dkt.vyr.g.vns.gal.
turtai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
turtas
dkt.vyr.g.vns.vard.
turtingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
turtingi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
turto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
turtu
dkt.vyr.g.vns.įn.
turtų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
turtus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
tuščia
bdv.mot.g.vns.vard.
tuščias
bdv.vyr.g.vns.vard.
tvarka
dkt.mot.g.vns.įn.
tvarka
dkt.mot.g.vns.vard.
tvarką
dkt.mot.g.vns.gal.
tvarkymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tvarkingai prv.
tvarkyti
vksm.bendr.
tvarko
vksm.es.l.3 asm.
tvarkos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tvirčiau
prv.aukšt.l.
tvirta
bdv.mot.g.vns.vard.
tvirtą
bdv.vyr.g.vns.gal.
tvirtai prv.
tvirtas
bdv.vyr.g.vns.vard.
tvirtina
vksm.es.l.3 asm.
tvirtino
vksm.būt.k.l.3 asm.
tvirtinti
vksm.bendr.
tvirtovę
dkt.mot.g.vns.gal.
tvorą
dkt.mot.g.vns.gal.

U, Ū
vksm.bendr.
ugdyti
ūgio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ugnį
dkt.mot.g.vns.gal.
ugniagesių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ugnies
dkt.mot.g.vns.kilm.
ugnikalnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ugnimi
dkt.mot.g.vns.įn.
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ugnis
dkt.mot.g.vns.vard.
ūkį
dkt.vyr.g.vns.gal.
ūkiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ūkiams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
ūkyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
ūkinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
ūkininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ūkininkams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
ūkininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ūkininko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ūkininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ūkio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ūkis
dkt.vyr.g.vns.vard.
ūkių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ūkiui
dkt.vyr.g.vns.naud.
ūkiuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
ukrainiečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ūmai prv.
universitete
dkt.vyr.g.vns.viet.
universiteto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
universitetuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
uodega
dkt.mot.g.vns.vard.
uodegą
dkt.mot.g.vns.gal.
uodegos
dkt.mot.g.vns.kilm.
uogų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
uolos
dkt.mot.g.vns.kilm.
uolų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
uostą
dkt.vyr.g.vns.gal.
uostas
dkt.vyr.g.vns.vard.
uoste
dkt.vyr.g.vns.viet.
uosto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
upe
dkt.mot.g.vns.įn.
upę
dkt.mot.g.vns.gal.
upė
dkt.mot.g.vns.vard.
upelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
upės
dkt.mot.g.dgs.vard.
upės
dkt.mot.g.vns.kilm.
upių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
už prl.
užaugo
vksm.būt.k.l.3 asm.
užbaigė
vksm.būt.k.l.3 asm.
užbaigti
vksm.bendr.
uždarbio
dkt.vyr.g.vns.kilm.

vksm.būt.k.l.3 asm.
uždarė
uždaryti
vksm.bendr.
uždavinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
uždaviniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
uždavinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
uždavinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
uždavinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
uždegimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
uždėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
uždėti
vksm.bendr.
uždirba
vksm.es.l.3 asm.
uždirbti
vksm.bendr.
uždrausta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
užduotį
dkt.mot.g.vns.gal.
užduotis
dkt.mot.g.dgs.gal.
užduotis
dkt.mot.g.vns.vard.
užduotys
dkt.mot.g.dgs.vard.
užeiti
vksm.bendr.
užėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
užėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
užima
vksm.es.l.3 asm.
užimti
vksm.bendr.
užjaučia
vksm.es.l.3 asm.
užjaučiame
vksm.es.l.dgs.1 asm.
užkirsti
vksm.bendr.
užlipo
vksm.būt.k.l.3 asm.
užmegzti
vksm.bendr.
užmigo
vksm.būt.k.l.3 asm.
užmiršo
vksm.būt.k.l.3 asm.
užmiršti
vksm.bendr.
užmokestis
dkt.vyr.g.vns.vard.
užmušti
vksm.bendr.
užpuolė
vksm.būt.k.l.3 asm.
užrašyti
vksm.bendr.
užsakymai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
užsakymus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
užsiėmimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
užsienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
užsieniečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
užsienyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
užsienio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
užsienių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
užsiima
vksm.sangr.es.l.3 asm.

užsiimti
vksm.sangr.bendr.
užtat prv.
užteks
vksm.būs.l.3 asm.
užtektų
vksm.tar.n.3 asm.
užtenka
vksm.es.l.3 asm.
užtikrinti
vksm.bendr.
užuot
jng.
V
va dll.
vabzdžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vadą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vadai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vadas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vadina
vksm.es.l.3 asm.
vadinama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
vadinama
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.
vksm.įvardž.dlv.neveik.es.l.
vyr.g.vns.gal.
vadinamas
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.
vadiname
vksm.es.l.dgs.1 asm.
vadinami
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.
vadinamos
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
dgs.vard.
vadinasi įterp.
vadinasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
vadino
vksm.būt.k.l.3 asm.
vadinosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
vadinti
vksm.bendr.
vado
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vadovą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vadovai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vadovams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
vadovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vadovauja
vksm.es.l.3 asm.
vadovaujama
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.
vadovaujamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.
vadovaujami
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
dgs.vard.

vadinamąjį
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vadovauti vksm.bendr.
vadovautis
vksm.sangr.bendr.
vadovavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
vadovė
dkt.mot.g.vns.vard.
vadovėlio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vadovybę
dkt.mot.g.vns.gal.
vadovybė
dkt.mot.g.vns.vard.
vadovybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vadovo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vadovų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vadovus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vaga
dkt.mot.g.vns.vard.
vagonų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vai jst.
vaidybinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
vaidina
vksm.es.l.3 asm.
vaidino
vksm.būt.k.l.3 asm.
vaidinti
vksm.bendr.
vaidmenį
dkt.vyr.g.vns.gal.
vaidmenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vaidmens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vaidmuo
dkt.vyr.g.vns.vard.
vaiką
dkt.vyr.g.vns.gal.
vaikai
dkt.vyr.g.dgs.šauksm.
vaikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vaikais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
vaikams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
vaikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vaikeli
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
vaikinai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vaikinas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vaikinų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vaikystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vaiko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vaikščiojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
vaikščioti
vksm.bendr.
vaikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vaikučiai
dkt.vyr.g.dgs.šauksm.
vaikučiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vaikui
dkt.vyr.g.vns.naud.
vaikus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vairo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vairuoti
vksm.bendr.
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vairuotoją
dkt.vyr.g.vns.gal.
vairuotojas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vairuotojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vairuotojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vaisiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vaisiais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
vaisių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vaisius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vaistai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vaistinė
dkt.mot.g.vns.vard.
vaistinės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vaistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vaistus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vaizdą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vaizdai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vaizdas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vaizdo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vaizduoja
vksm.es.l.3 asm.
vakar prv.
vakarą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vakarais (vakaras)
dkt.vyr.g.dgs.įn.
vakaras
dkt.vyr.g.vns.vard.
vakare
dkt.vyr.g.vns.viet.
vakaro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vakarų (vakarai)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vakarų (vakaras)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vakaruose (vakarai)
dkt.vyr.g.dgs.viet.
vakarus (vakarai)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vakarus (vakaras)
dkt.vyr.g.dgs.gal.
valanda
dkt.mot.g.vns.vard.
valandą
dkt.mot.g.vns.gal.
valandas
dkt.mot.g.dgs.gal.
valandėlę
dkt.mot.g.vns.gal.
valandėlės
dkt.mot.g.vns.kilm.
valandos
dkt.mot.g.dgs.vard.
valandos
dkt.mot.g.vns.kilm.
valandų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
valdė
vksm.būt.k.l.3 asm.
valdyba
dkt.mot.g.vns.vard.
valdybą
dkt.mot.g.vns.gal.
valdybai
dkt.mot.g.vns.naud.
valdyboje
dkt.mot.g.vns.viet.
valdybos
dkt.mot.g.dgs.vard.

dkt.mot.g.vns.kilm.
valdybos
valdymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
valdininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
valdyti
vksm.bendr.
valdo
vksm.es.l.3 asm.
valdovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
valdžia
dkt.mot.g.vns.įn.
valdžia
dkt.mot.g.vns.vard.
valdžią
dkt.mot.g.vns.gal.
valdžiai
dkt.mot.g.vns.naud.
valdžioje
dkt.mot.g.vns.viet.
valdžios
dkt.mot.g.vns.kilm.
valgė
vksm.būt.k.l.3 asm.
valgis
dkt.vyr.g.vns.vard.
valgyt
vksm.bendr.
valgyti
vksm.bendr.
valgo
vksm.es.l.3 asm.
valia
dkt.mot.g.vns.įn.
valia
dkt.mot.g.vns.vard.
valią
dkt.mot.g.vns.gal.
valiai
dkt.mot.g.vns.naud.
valios
dkt.mot.g.vns.kilm.
valsčiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
valstybe
dkt.mot.g.vns.įn.
valstybę
dkt.mot.g.vns.gal.
valstybė
dkt.mot.g.vns.vard.
valstybei
dkt.mot.g.vns.naud.
valstybėje
dkt.mot.g.vns.viet.
valstybėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
valstybėms
dkt.mot.g.dgs.naud.
valstybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
valstybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
valstybėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
valstybinė
bdv.mot.g.vns.vard.
valstybinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
valstybinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
valstybinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
valstybinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
valstybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
valstiečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
valstiečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
valstietis
dkt.vyr.g.vns.vard.
valstijose dkt.mot.g.dgs.viet.

valstijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vamzdžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vandeny
dkt.vyr.g.vns.viet.
vandenį
dkt.vyr.g.vns.gal.
vandenyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
vandenilio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vandenyno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vandenys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vandeniu
dkt.vyr.g.vns.įn.
vandeniui
dkt.vyr.g.vns.naud.
vandens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vandentiekio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vandenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vanduo
dkt.vyr.g.vns.vard.
vardą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vardai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vardais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
vardan prl.
vardas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vardo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vardu
dkt.vyr.g.vns.įn.
vardų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vardus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vargais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
vargas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vargo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vargonai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vargšas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vargu dll.
variklio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vartai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vartoja
vksm.es.l.3 asm.
vartojamas
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.

vartojami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
vartojamos vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.dgs.vard.
vartojimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vartoti
vksm.bendr.
vartotojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vartų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vartus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
varža (tokia medžiagos savybė)
dkt.mot.g.vns.vard.
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dkt.mot.g.dgs.gal.
varžybas
varžybos
dkt.mot.g.dgs.vard.
varžybose
dkt.mot.g.dgs.viet.
varžybų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vasara
dkt.mot.g.vns.vard.
vasarą
dkt.mot.g.vns.gal.
vasario
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vasaros
dkt.mot.g.vns.kilm.
važiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
važinėti
vksm.bendr.
važiuoja
vksm.es.l.3 asm.
važiuojant
vksm.pad.es.l.
važiuoju
vksm.es.l.vns.1 asm.
važiuoti
vksm.bendr.
veda
vksm.es.l.3 asm.
vedama vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
vedė
vksm.būt.k.l.3 asm.
vedėja
dkt.mot.g.vns.vard.
vedėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vedėjo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
veidą
dkt.vyr.g.vns.gal.
veidai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
veidas
dkt.vyr.g.vns.vard.
veide
dkt.vyr.g.vns.viet.
veido
dkt.vyr.g.vns.kilm.
veidrodis
dkt.vyr.g.vns.vard.
veidu
dkt.vyr.g.vns.įn.
veidus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
veikalą
dkt.vyr.g.vns.gal.
veikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
veikėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
veikėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
veikėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
veikia
vksm.es.l.3 asm.
veikiant
vksm.pad.es.l.
veikimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
veikimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
veikimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
veikla
dkt.mot.g.vns.įn.
veikla
dkt.mot.g.vns.vard.
veiklą
dkt.mot.g.vns.gal.
veiklai
dkt.mot.g.vns.naud.
veikloje
dkt.mot.g.vns.viet.
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veiklos
dkt.mot.g.vns.kilm.
veiksmai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
veiksmažodžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
veiksmažodžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
veiksmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
veiksmų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
veiksmus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
veikti
vksm.bendr.
veislės
dkt.mot.g.vns.kilm.
veislinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
veislių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vėją
dkt.vyr.g.vns.gal.
vėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vėjo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vėl prv.
vėlai prv.
vėliau prv.
vėliava
dkt.mot.g.vns.vard.
vėliavą
dkt.mot.g.vns.gal.
vėliavos
dkt.mot.g.dgs.vard.
vėliavos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vėliavų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
velniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
velnias
dkt.vyr.g.vns.vard.
velnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
velnių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
veltui prv.
vėlu
bdv.bev.g.
verčia
vksm.es.l.3 asm.
verda
vksm.es.l.3 asm.
vergijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vergų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
verkė
vksm.būt.k.l.3 asm.
verkia
vksm.es.l.3 asm.
verkti
vksm.bendr.
verslą
dkt.vyr.g.vns.gal.
verslo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
verta
bdv.bev.g.
verta
bdv.mot.g.vns.vard.
vertas
bdv.vyr.g.vns.vard.
vertę
dkt.mot.g.vns.gal.

dkt.mot.g.vns.vard.
vertė
vertė
vksm.būt.k.l.3 asm.
vertės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vertybių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vertina
vksm.es.l.3 asm.
vertinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vertinti
vksm.bendr.
vertus
vksm.pad.būt.k.l.
veržėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
veržiasi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
vesti
vksm.bendr.
vestuvių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
veteranai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
veteranų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
veterinarijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vežimą (vežimas – tokie ratai)
dkt.vyr.g.vns.gal.

vežimo (vežimas – tokie ratai)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

vežti
vksm.bendr.
vidaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vidinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
vidų
dkt.vyr.g.vns.gal.
viduje
dkt.vyr.g.vns.viet.
vidury
dkt.vyr.g.vns.viet.
vidurį
dkt.vyr.g.vns.gal.
viduryje
dkt.vyr.g.vns.viet.
vidurinę
bdv.mot.g.vns.gal.
vidurinėje
bdv.mot.g.vns.viet.
vidurinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
vidurinėse
bdv.mot.g.dgs.viet.
vidurinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
vidurinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
vidurio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vidutinė
bdv.mot.g.vns.vard.
vidutinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
vidutinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
vidutiniškai
prv.
vien dll.
viena
bdv.mot.g.vns.vard.
viena
įv.bev.g.
viena
įv.mot.g.vns.įn.
viena
įv.mot.g.vns.vard.

viena
sktv.kiek.mot.g.vns.įn.
viena
sktv.kiek.mot.g.vns.vard.
vieną
įv.mot.g.vns.gal.
vieną
įv.vyr.g.vns.gal.
vieną
sktv.kiek.mot.g.vns.gal.
vieną
sktv.kiek.vyr.g.vns.gal.
vienai
sktv.kiek.mot.g.vns.naud.
vienaip prv.
vienam
įv.vyr.g.vns.naud.
vienam
sktv.kiek.vyr.g.vns.naud.
viename
įv.vyr.g.vns.viet.
viename
sktv.kiek.vyr.g.vns.viet.
vienas
bdv.vyr.g.vns.vard.
vienas
įv.vyr.g.vns.vard.
vienas
sktv.kiek.vyr.g.vns.vard.
vienetą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vienetas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vienetų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vieni
įv.vyr.g.dgs.vard.
vienybę
dkt.mot.g.vns.gal.
vienybė
dkt.mot.g.vns.vard.
vienybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vieningai
prv.
vienintelė
bdv.mot.g.vns.vard.
vienintelis
bdv.vyr.g.vns.vard.
vienišas
bdv.vyr.g.vns.vard.
vieno
įv.vyr.g.vns.kilm.
vieno
sktv.kiek.vyr.g.vns.kilm.
vienodai prv.
vienodas
bdv.vyr.g.vns.vard.
vienodo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
vienoje
įv.mot.g.vns.viet.
vienoje
sktv.kiek.mot.g.vns.viet.
vienos
įv.mot.g.dgs.vard.
vienos
įv.mot.g.vns.kilm.
vienu
įv.vyr.g.vns.įn.
vienu
sktv.kiek.vyr.g.vns.įn.
vienų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
vienuolika
sktv.kiek.vard.
vienuolyno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vienuolis
dkt.vyr.g.vns.vard.
vienuolių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
viešai prv.
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vksm.būt.k.l.3 asm.
viešpatavo
viešpatie
dkt.vyr.g.vns.šauksm.
viešpats
dkt.vyr.g.vns.vard.
vieta
dkt.mot.g.vns.vard.
vietą
dkt.mot.g.vns.gal.
vietas
dkt.mot.g.dgs.gal.
vietinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
vietiniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
vietinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
vietinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
vietinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
vietoj
dkt.mot.g.vns.viet.
vietoj prl.
vietoje
dkt.mot.g.vns.viet.
vietoje prl.
vietomis
dkt.mot.g.dgs.įn.
vietomis prv.
vieton
dkt.mot.g.vns.viet.
vietos
dkt.mot.g.dgs.vard.
vietos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vietose
dkt.mot.g.dgs.viet.
vietų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vykdant
vksm.pad.es.l.
vykdė
vksm.būt.k.l.3 asm.
vykdymą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vykdymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vykdyti
vksm.bendr.
vykdo
vksm.es.l.3 asm.
vyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
vyks
vksm.būs.l.3 asm.
vyksta
vksm.es.l.3 asm.
vykstant
vksm.pad.es.l.
vykti
vksm.bendr.
vilčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vilkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vilkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vilko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vilniečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
viltį
dkt.mot.g.vns.gal.
vilties
dkt.mot.g.vns.kilm.
viltis
dkt.mot.g.vns.vard.
vyną
dkt.vyr.g.vns.gal.
vynas
dkt.vyr.g.vns.vard.
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vyno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vyrą
dkt.vyr.g.vns.gal.
vyrai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vyrais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
vyrams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
vyras
dkt.vyr.g.vns.vard.
vyrauja
vksm.es.l.3 asm.
vyresnieji bdv.įvardž.aukšt.l.vyr.g.dgs.vard.
vyresnioji bdv.įvardž.aukšt.l.mot.g.vns.vard.
vyresnysis bdv.įvardž.aukšt.l.vyr.g.vns.vard.
vyresniųjų bdv.įvardž.aukšt.l.vyr.g.dgs.kilm.
vyriausiasis bdv.įvardž.aukšč.l.vyr.g.vns.vard.
vyriausybę
dkt.mot.g.vns.gal.
vyriausybė
dkt.mot.g.vns.vard.
vyriausybei
dkt.mot.g.vns.naud.
vyriausybės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vyriausiojo bdv.įvardž.aukšč.l.vyr.g.vns.kilm.
vyriškas
bdv.vyr.g.vns.vard.
vyriškis
dkt.vyr.g.vns.vard.
vyro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
virpesių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
virsta
vksm.es.l.3 asm.
virš prl.
viršaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
viršija
vksm.es.l.3 asm.
viršininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
viršininkė
dkt.mot.g.vns.vard.
viršininko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
viršų
dkt.vyr.g.vns.gal.
viršuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
viršum prl.
viršūnę
dkt.mot.g.vns.gal.
viršūnes
dkt.mot.g.dgs.gal.
virti
vksm.bendr.
virto
vksm.būt.k.l.3 asm.
virtuvę
dkt.mot.g.vns.gal.
virtuvė
dkt.mot.g.vns.vard.
virtuvėje
dkt.mot.g.vns.viet.
virtuvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vyru
dkt.vyr.g.vns.įn.
vyrų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vyrui
dkt.vyr.g.vns.naud.
vyrus
dkt.vyr.g.dgs.gal.

dkt.mot.g.vns.gal.
virvę
vis dll.
visa įv.bev.g.
visa
įv.mot.g.vns.įn.
visa
įv.mot.g.vns.vard.
visą
įv.mot.g.vns.gal.
visą
įv.vyr.g.vns.gal.
visad prv.
visada prv.
visados prv.
visai
įv.mot.g.vns.naud.
visai prv.
visaip prv.
visais
įv.vyr.g.dgs.įn.
visam
įv.vyr.g.vns.naud.
visame
įv.vyr.g.vns.viet.
visapusiškai prv.
visas
įv.mot.g.dgs.gal.
visas
įv.vyr.g.vns.vard.
vis dėlto jng.
visi
įv.vyr.g.dgs.vard.
visiems
įv.vyr.g.dgs.naud.
visiškai prv.
viską įv.gal.
viskas
įv.vard.
visko įv.kilm.
viskuo įv.įn.
vyskupai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vyskupas
dkt.vyr.g.vns.vard.
viso
įv.vyr.g.vns.kilm.
visoje
įv.mot.g.vns.viet.
visokiais
įv.vyr.g.dgs.įn.
visokių
įv.mot.g.dgs.kilm.
visokių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
visokius
įv.vyr.g.dgs.gal.
visomis
įv.mot.g.dgs.įn.
visoms
įv.mot.g.dgs.naud.
visos
įv.mot.g.dgs.vard.
visos
įv.mot.g.vns.kilm.
visose
įv.mot.g.dgs.viet.
vystant (vystyti)
vksm.pad.es.l.
vis tiek prv.
vystymasis
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.

vystymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vystymosi
dkt.sangr.vyr.g.vns.kilm.
vystyti
vksm.bendr.
vystytis
vksm.sangr.bendr.
vystosi
vksm.sangr.es.l.3 asm.
visu
įv.vyr.g.vns.įn.
visų
įv.mot.g.dgs.kilm.
visų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
visuomenę
dkt.mot.g.vns.gal.
visuomenė
dkt.mot.g.vns.vard.
visuomenei
dkt.mot.g.vns.naud.
visuomenėje
dkt.mot.g.vns.viet.
visuomenės
dkt.mot.g.vns.kilm.
visuomeninę
bdv.mot.g.vns.gal.
visuomeninės
bdv.mot.g.dgs.vard.
visuomeninės
bdv.mot.g.vns.kilm.
visuomeniniame
bdv.vyr.g.vns.viet.
visuomeninio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
visuomeninis
bdv.vyr.g.vns.vard.
visuomeninių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
visuomet prv.
visuose
įv.vyr.g.dgs.viet.
visuotinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
visur prv.
visus
įv.vyr.g.dgs.gal.
vištų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
vitamino
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vitaminų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vizitu
dkt.vyr.g.vns.įn.
vokiečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vokiečiams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
vokiečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vokietis
dkt.vyr.g.vns.vard.
vokiškai prv.
vokų (akies vokas)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vos dll.
Z
zonoje
zonos

dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.
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Ž
vksm.es.l.3 asm.
žada
žadėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
žaibo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žaidė
vksm.būt.k.l.3 asm.
žaidėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žaidimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
žaidimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
žaidimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žaidimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žaidynėse
dkt.mot.g.dgs.viet.
žaidynių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žaidžia
vksm.es.l.3 asm.
žaisti
vksm.bendr.
žala
dkt.mot.g.vns.vard.
žalą
dkt.mot.g.vns.gal.
žali
bdv.vyr.g.dgs.vard.
žalia
bdv.mot.g.vns.vard.
žalias
bdv.vyr.g.vns.vard.
žaliavos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žalios
bdv.mot.g.vns.kilm.
žalos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žandarai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žarnų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žavi
vksm.es.l.3 asm.
žemai
prv.
žemaičių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žemdirbiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žemdirbystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
žemdirbių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žeme
dkt.mot.g.vns.įn.
žemę
dkt.mot.g.vns.gal.
žemė
dkt.mot.g.vns.vard.
žemėje
dkt.mot.g.vns.viet.
žemėlapyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
žemėlapis
dkt.vyr.g.vns.vard.
žemėn
dkt.mot.g.vns.viet.
žemes
dkt.mot.g.dgs.gal.
žemės
dkt.mot.g.vns.kilm.
žemiau
prv.aukšt.l.
žemyn prv.
žemyno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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žemių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žengė
vksm.būt.k.l.3 asm.
žengia
vksm.es.l.3 asm.
žengti
vksm.bendr.
ženklą
dkt.vyr.g.vns.gal.
ženklai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ženklais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
ženklas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ženklu
dkt.vyr.g.vns.įn.
ženklų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
ženklus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
žiauriai
prv.
žiaurus
bdv.vyr.g.vns.vard.
žydai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žydi
vksm.es.l.3 asm.
židinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žydų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žiedą (žiedas – toks papuošalas)
dkt.vyr.g.vns.gal.

žiedai (žiedas – tokia augalo dalis)
dkt.vyr.g.dgs.vard.

žiema
dkt.mot.g.vns.vard.
žiemą
dkt.mot.g.vns.gal.
žiemai
dkt.mot.g.vns.naud.
žiemkenčių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žiemos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žygį
dkt.vyr.g.vns.gal.
žygiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
žygio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žygis
dkt.vyr.g.vns.vard.
žygių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žymiai
prv.
žymių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žymus
bdv.vyr.g.vns.vard.
žinai
vksm.es.l.vns.2 asm.
žinant
vksm.pad.es.l.
žinau
vksm.es.l.vns.1 asm.
žingsnį
dkt.vyr.g.vns.gal.
žingsniai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žingsnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
žingsniu
dkt.vyr.g.vns.įn.
žingsnių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žingsnius
dkt.vyr.g.dgs.gal.

dkt.mot.g.vns.vard.
žinia
žinią
dkt.mot.g.vns.gal.
žinias (žinia)
dkt.mot.g.dgs.gal.
žinias (žinios)
dkt.mot.g.dgs.gal.
žinioje
dkt.mot.g.vns.viet.
žiniomis (žinia)
dkt.mot.g.dgs.įn.
žiniomis (žinios)
dkt.mot.g.dgs.įn.
žinios
dkt.mot.g.vns.kilm.
žinios (žinia)
dkt.mot.g.dgs.vard.
žinios (žinios)
dkt.mot.g.dgs.vard.
žinių (žinia)
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žinių (žinios)
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žino
vksm.es.l.3 asm.
žinodami
vksm.pusd.vyr.g.dgs.
žinojau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
žinojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
žinoma
bdv.bev.g.
žinoma
bdv.mot.g.vns.vard.
žinoma
modal.
žinomas
bdv.vyr.g.vns.vard.
žinome
vksm.es.l.dgs.1 asm.
žinomi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
žinot
vksm.es.l.dgs.2 asm.
žinote
vksm.es.l.dgs.2 asm.
žinoti
vksm.bendr.
žirgą
dkt.vyr.g.vns.gal.
žirgo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žiūrėdama
vksm.pusd.mot.g.vns.
žiūrėdamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
žiūrėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
žiūrėk
vksm.liep.n.vns.2 asm.
žiūrėti
vksm.bendr.
žiūri
vksm.es.l.3 asm.
žiūrint
vksm.pad.es.l.
žiūriu
vksm.es.l.vns.1 asm.
žiūrovai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žiūrovams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
žiūrovų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žiūrovus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
žlugo
vksm.būt.k.l.3 asm.
žmogaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žmogų
dkt.vyr.g.vns.gal.
žmogui
dkt.vyr.g.vns.naud.

žmogumi
dkt.vyr.g.vns.įn.
žmogus
dkt.vyr.g.vns.vard.
žmona
dkt.mot.g.vns.įn.
žmona
dkt.mot.g.vns.vard.
žmoną
dkt.mot.g.vns.gal.
žmonai
dkt.mot.g.vns.naud.
žmonėmis
dkt.vyr.g.dgs.įn.
žmonėms
dkt.vyr.g.dgs.naud.
žmones
dkt.vyr.g.dgs.gal.
žmonės
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žmonijai
dkt.mot.g.vns.naud.
žmonijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žmonių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žmonos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žodį
dkt.vyr.g.vns.gal.
žodis
dkt.vyr.g.vns.vard.
žodžiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žodžiais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
žodžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žodžiu
dkt.vyr.g.vns.įn.
žodžių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žodžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
žolę
dkt.mot.g.vns.gal.
žolė
dkt.mot.g.vns.vard.
žolės
dkt.mot.g.vns.kilm.
žolių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žudikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
žudyti
vksm.bendr.
žudo
vksm.es.l.3 asm.
žurnalas
dkt.vyr.g.vns.vard.
žurnalistai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žurnalistams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
žurnalistas
dkt.vyr.g.vns.vard.
žurnalistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žurnalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žūva
vksm.es.l.3 asm.
žuvies
dkt.mot.g.vns.kilm.
žuvys
dkt.mot.g.dgs.vard.
žuvo
vksm.būt.k.l.3 asm.
žuvų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žuvusių
vksm.dlv.veik.būt.k.l.vyr.g.
žvaigždė

dgs.kilm.
dkt.mot.g.vns.vard.
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dkt.mot.g.dgs.vard.
žvaigždės
žvaigždės
dkt.mot.g.vns.kilm.
žvaigždžių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
žvalgyba
dkt.mot.g.vns.vard.
žvalgybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žvejybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žvejys
dkt.vyr.g.vns.vard.
žvejų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žvelgė
vksm.būt.k.l.3 asm.
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žvelgia
vksm.es.l.3 asm.
žvėris
dkt.vyr.g.vns.vard.
žvėrys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
žvėrių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žvilgsnį
dkt.vyr.g.vns.gal.
žvilgsnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žvilgsnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
žvilgsniu
dkt.vyr.g.vns.įn.
žvilgtelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.

Tikriniai žodžiai
A

B

Adomas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Adomo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Afriką
dkt.mot.g.vns.gal.
Afrikoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Afrikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Airijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Akmenė
dkt.mot.g.vns.vard.
Akmenės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Albertas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Aldona
dkt.mot.g.vns.vard.
Aleksandras
dkt.vyr.g.vns.vard.
Aleksas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Alfonsas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Algirdas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Algirdo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Algis
dkt.vyr.g.vns.vard.
Alytaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Alytus
dkt.vyr.g.vns.vard.
Amerika
dkt.mot.g.vns.vard.
Ameriką
dkt.mot.g.vns.gal.
Amerikoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Amerikos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Andrius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Angelė
dkt.mot.g.vns.vard.
Anglija
dkt.mot.g.vns.vard.
Anglijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Anglijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Anykščių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Antakalnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Antanaitis
dkt.vyr.g.vns.vard.
Antanas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Antano
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Atlanto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Australija
dkt.mot.g.vns.vard.
Australijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Austrija
dkt.mot.g.vns.vard.
Austrijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Azerbaidžano
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Azijos
dkt.mot.g.vns.kilm.

dkt.vyr.g.vns.kilm.
Baikalo
Baltarusijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Baltijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Baranauskas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Baranausko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Barbora
dkt.mot.g.vns.vard.
Basanavičiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Belgijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Berlyne
dkt.vyr.g.vns.viet.
Berlyno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Biržų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Biržuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
Bosnijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Brazauskas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Britanijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Briuselis
dkt.vyr.g.vns.vard.
Bronius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Bulgarijos
dkt.mot.g.vns.kilm.

Č
Čečėnijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Čekijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Česlovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Čiurlionio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Čiurlionis
dkt.vyr.g.vns.vard.
D
Danijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Danutė
dkt.mot.g.vns.vard.
Dariaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Daukanto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Donelaičio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Druskininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
E
Edvardas

dkt.vyr.g.vns.vard.
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Egipte
Egipto
Elena
Estijos
Europa
Europą
Europoje
Europos

dkt.vyr.g.vns.viet.
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.gal.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.

G
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Gargždų
Gediminas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Gedimino
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Girėno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Graikijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Graikijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Gruzijos
dkt.mot.g.vns.kilm.

H
Henrikas

dkt.vyr.g.vns.vard.

I
dkt.mot.g.vns.vard.
Ieva
Ignalinos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Indijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Irena
dkt.mot.g.vns.vard.
Ispanijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Ispanijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Italija
dkt.mot.g.vns.vard.
Italiją
dkt.mot.g.vns.gal.
Italijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Italijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Izraelio
dkt.vyr.g.vns.kilm.

J
Japonija
dkt.mot.g.vns.vard.
Japonijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Japonijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Jėzaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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Jėzus
dkt.vyr.g.vns.vard.
Jogaila
dkt.vyr.g.vns.vard.
Jogailos
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Jonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Jonavos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Joniškio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Jono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Jonui
dkt.vyr.g.vns.naud.
Jugoslavijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Julius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Juozapo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Juozas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Juozo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Jūratė
dkt.mot.g.vns.vard.
Jurbarko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Jurgis
dkt.vyr.g.vns.vard.
K
Kaišiadorių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Kaliningrado
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kalvarijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Kanados
dkt.mot.g.vns.kilm.
Karolis
dkt.vyr.g.vns.vard.
Kauną
dkt.vyr.g.vns.gal.
Kaunas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Kaune
dkt.vyr.g.vns.viet.
Kauno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kazimieras
dkt.vyr.g.vns.vard.
Kazimiero
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kazys
dkt.vyr.g.vns.vard.
Kėdainių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Kelmės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Kęstučio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kęstutis
dkt.vyr.g.vns.vard.
Kijevo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kinija
dkt.mot.g.vns.vard.
Kinijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Kinijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Klaipėda
dkt.mot.g.vns.vard.
Klaipėdą
dkt.mot.g.vns.gal.
Klaipėdoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Klaipėdos
dkt.mot.g.vns.kilm.

dkt.mot.g.vns.vard.
Kretinga
Kretingos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Kristaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kristus
dkt.vyr.g.vns.vard.
Kudirkos
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Kupiškio
dkt.vyr.g.vns.kilm.

Mickevičiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Mickevičius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Mykolas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Miltinis
dkt.vyr.g.vns.vard.
Mindaugas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Molėtų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

L

N

Latvija
Latvijoje
Latvijos
Lazdijų
Lenkija
Lenkiją
Lenkijoje
Lenkijos
Leonas
Lietuva
Lietuvą
Lietuvai
Lietuvoj
Lietuvoje
Lietuvos
Liudvikas
Londonas
Londone
Londono

dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.gal.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.vard.
dkt.mot.g.vns.gal.
dkt.mot.g.vns.naud.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.vard.
dkt.vyr.g.vns.viet.
dkt.vyr.g.vns.kilm.

M
Maironio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Marija
dkt.mot.g.vns.vard.
Marijampolės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Marijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Marytė
dkt.mot.g.vns.vard.
Martynas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Maskva
dkt.mot.g.vns.vard.
Maskvą
dkt.mot.g.vns.gal.
Maskvoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Maskvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Mažeikių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Mažvydo
dkt.vyr.g.vns.kilm.

Napoleono
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Nemuną
dkt.vyr.g.vns.gal.
Nemunas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Nemuno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Neries
dkt.mot.g.vns.kilm.
Nėries
dkt.mot.g.vns.kilm.
Nijolė
dkt.mot.g.vns.vard.
Niujorke
dkt.vyr.g.vns.viet.
Norvegijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
O
dkt.mot.g.vns.kilm.
Olandijos
Ona
dkt.mot.g.vns.vard.

P
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Pabaltijo
Pakruojo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Palangoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Palangos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Panevėžyje
dkt.vyr.g.vns.viet.
Panevėžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Panevėžys
dkt.vyr.g.vns.vard.
Paryžiaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Paryžių
dkt.vyr.g.vns.gal.
Paryžiuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
Paryžius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Pasvalio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Paulius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Peterburgo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Petras
dkt.vyr.g.vns.vard.
Petrauskas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Petro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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dkt.mot.g.vns.kilm.
Plungės
Portugalijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Povilas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Pranas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Pranciškus
dkt.vyr.g.vns.vard.
Prancūzija
dkt.mot.g.vns.vard.
Prancūziją
dkt.mot.g.vns.gal.
Prancūzijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Prancūzijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Prienų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.

R
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Radviliškio
Raseinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Regina
dkt.mot.g.vns.vard.
Ryga
dkt.mot.g.vns.vard.
Rygos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Rimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Robertas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Roberto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Rokiškio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Roma
dkt.mot.g.vns.vard.
Romą
dkt.mot.g.vns.gal.
Romoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Romos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Rumunijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Rusija
dkt.mot.g.vns.įn.
Rusija
dkt.mot.g.vns.vard.
Rusiją
dkt.mot.g.vns.gal.
Rusijai
dkt.mot.g.vns.naud.
Rusijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Rusijos
dkt.mot.g.vns.kilm.

S
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Sibiro
Skuodo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Stanislovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Stasė
dkt.mot.g.vns.vard.
Stasys
dkt.vyr.g.vns.vard.
Suomijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
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Š
Šakių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Šalčininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Šiauliai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
Šiaulių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Šiauliuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
Šilalės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Šilutės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Švedija
dkt.mot.g.vns.vard.
Švedijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Švedijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Šveicarija
dkt.mot.g.vns.vard.
Šveicarijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Švenčionių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
T
Tauragės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Telšių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Tomas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Trakų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
U
dkt.mot.g.vns.kilm.
Ukmergės
Ukrainos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Urbonas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Utenos
dkt.mot.g.vns.kilm.

V
Vanda
dkt.mot.g.vns.vard.
Varėnos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Varšuvoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Varšuvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Velykų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
Vengrijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
Vengrijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Veronika
dkt.mot.g.vns.vard.
Vienos
dkt.mot.g.vns.kilm.
Vietname
dkt.vyr.g.vns.viet.
Vietnamo
dkt.vyr.g.vns.kilm.

dkt.vyr.g.vns.vard.
Viktoras
Viktoro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vilkaviškio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vilniaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vilnių
dkt.vyr.g.vns.gal.
Vilniuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
Vilnius
dkt.vyr.g.vns.vard.
Vincas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Vytautas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Vytauto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vytautui
dkt.vyr.g.vns.naud.
Vladas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Vlado
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vokietija
dkt.mot.g.vns.vard.

Vokietiją
Vokietijai
Vokietijoje
Vokietijos

dkt.mot.g.vns.gal.
dkt.mot.g.vns.naud.
dkt.mot.g.vns.viet.
dkt.mot.g.vns.kilm.

Z
Zarasų

dkt.vyr.g.dgs.kilm.

Ž
Žirmūnų
Žukauskas

dkt.vyr.g.dgs.kilm.
dkt.vyr.g.vns.vard.
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KONTROLINIAI DARBAI
1 variantas
kandidatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pasveikino
vksm.būt.k.l.3 asm.
teisėjai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
departamentas
dkt.vyr.g.vns.vard.
liūto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
patinka
vksm.es.l.3 asm.
įvesti
vksm.bendr.
beje dll.
ryšių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
statybininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
supranta
vksm.es.l.3 asm.
liepė
vksm.būt.k.l.3 asm.
matė
vksm.būt.k.l.3 asm.
gamybai
dkt.mot.g.vns.naud.
svarbią
bdv.mot.g.vns.gal.
keli
įv.vyr.g.dgs.vard.
motyvai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dainuoja
vksm.es.l.3 asm.
šokti
vksm.bendr.
nepatogu
bdv.bev.g.
žurnalistai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
sodą
dkt.vyr.g.vns.gal.
kunigaikštis
dkt.vyr.g.vns.vard.
išaugo
vksm.būt.k.l.3 asm.
meiliai
prv.
vaizdą
dkt.vyr.g.vns.gal.
keturios
sktv.kiek.mot.g.dgs.vard.
kryptimi
dkt.mot.g.vns.įn.
vietoje prl.
nesuprantu
vksm.es.l.vns.1 asm.
organizacijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
tapybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
spalva
dkt.mot.g.vns.įn.
seserį
dkt.mot.g.vns.gal.
princas
dkt.vyr.g.vns.vard.
priešas
dkt.vyr.g.vns.vard.
mirtimi
dkt.mot.g.vns.įn.
klausimą (klausimas – toks uždavinys,
problema)
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dkt.vyr.g.vns.gal.

kokias
įv.mot.g.dgs.gal.
pusantro
sktv.vyr.g.vns.kilm.
girdžiu
vksm.es.l.vns.1 asm.
kabinetą
dkt.vyr.g.vns.gal.
susirinkimuose
dkt.sangr.vyr.g.dgs.viet.
Kęstutis
dkt.vyr.g.vns.vard.
moksleiviams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
kuro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tautai
dkt.mot.g.vns.naud.
sudėtyje
dkt.mot.g.vns.viet.
Vilniaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
idėjų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
kalcio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tokio
įv.vyr.g.vns.kilm.
akmenis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
perskaitė
vksm.būt.k.l.3 asm.
medikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pavidalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pelno
dkt.vyr.g.vns.kilm.
fakulteto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
paprasčiausiai
prv.aukšč.l.
palaipsniui
prv.
kursai (toks trumpas mokymas)
dkt.vyr.g.dgs.vard.

ieškojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kilimo (kilimas – toks veiksmas)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

bet kur prv.
nagrinėti
vksm.bendr.
drąsiai prv.
pirmiau
prv.aukšt.l.
atskirų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
Jėzaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vargas
dkt.vyr.g.vns.vard.
niekam
įv.naud.
įvykis
dkt.vyr.g.vns.vard.
pirkėjų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
priversta vksm.dlv.neveik.būt.l.mot.g.vns.vard.
darbe
dkt.vyr.g.vns.viet.

bdv.bev.g.
teisinga
prezidentui
dkt.vyr.g.vns.naud.
karjerą
dkt.mot.g.vns.gal.
atsargus
bdv.vyr.g.vns.vard.
kūdikį
dkt.vyr.g.vns.gal.
verta
bdv.bev.g.
numeryje
dkt.vyr.g.vns.viet.
pulkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
gerklę
dkt.mot.g.vns.gal.
aukos
dkt.mot.g.dgs.vard.
galinga
bdv.mot.g.vns.vard.
tikybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
raštu
dkt.vyr.g.vns.įn.
kalnus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
tvirtino
vksm.būt.k.l.3 asm.
reikšmę
dkt.mot.g.vns.gal.
vyriausybę
dkt.mot.g.vns.gal.
vyrams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
galbūt dll.
kontorą
dkt.mot.g.vns.gal.
paviršiumi
dkt.vyr.g.vns.įn.
gera
bdv.mot.g.vns.įn.
tarnybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
būtina
bdv.mot.g.vns.vard.
nustatomas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
lėktuvą
dkt.vyr.g.vns.gal.
ponų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šitas
įv.vyr.g.vns.vard.
šeimininkė
dkt.mot.g.vns.vard.
bruožai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vairuotoją
dkt.vyr.g.vns.gal.
respublika
dkt.mot.g.vns.vard.
šita
įv.mot.g.vns.vard.
plačiau
prv.aukšt.l.
rinkimus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kuriuos
įv.vyr.g.dgs.gal.
vienoje
įv.mot.g.vns.viet.
įvykdytas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
pavadinimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
ašaros
dkt.mot.g.dgs.vard.
kaklo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kongrese
dkt.vyr.g.vns.viet.
gynėjas
dkt.vyr.g.vns.vard.

kolonijų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
ta
įv.mot.g.vns.įn.
įvairiausių
bdv.aukšč.l.vyr.g.dgs.kilm.
kelionės
dkt.mot.g.vns.kilm.
lenktyniavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
laikus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
akademija
dkt.mot.g.vns.vard.
devyni
sktv.kiek.vyr.g.dgs.vard.
Antanas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pačios
įv.mot.g.dgs.vard.
seno
bdv.vyr.g.vns.kilm.
grafas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Lazdijų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
šitame
įv.vyr.g.vns.viet.
kieme
dkt.vyr.g.vns.viet.
visais
įv.vyr.g.dgs.įn.
taip dll.
paroda
dkt.mot.g.vns.vard.
pypkę
dkt.mot.g.vns.gal.
ištraukė
vksm.būt.k.l.3 asm.
lizdus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
kraštų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
audimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
atsargiai prv.
kuria
įv.mot.g.vns.įn.
kituose
įv.vyr.g.dgs.viet.
nuotykiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mėsos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vadinosi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pastatyti
vksm.bendr.
mokytoją
dkt.vyr.g.vns.gal.
sodyba
dkt.mot.g.vns.vard.
kartojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
drabužių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Juozas
dkt.vyr.g.vns.vard.
Albertas
dkt.vyr.g.vns.vard.
tikrasis
bdv.įvardž.vyr.g.vns.vard.
kurį
įv.vyr.g.vns.gal.
įvertinti
vksm.bendr.
krepšinio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
miškas
dkt.vyr.g.vns.vard.
šunys
dkt.vyr.g.dgs.vard.
turintys
vksm.dlv.veik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
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dkt.mot.g.vns.gal.
organizaciją
maitinimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
raumenų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pažymėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
iškelia
vksm.es.l.3 asm.
patenkina
vksm.es.l.3 asm.
valdybos
dkt.mot.g.vns.kilm.
tyrimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
įpilti
vksm.bendr.
vienišas
bdv.vyr.g.vns.vard.
lietuvius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
darbą
dkt.vyr.g.vns.gal.
mažinti
vksm.bendr.
respublikinių
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
kaimynams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
gali
vksm.es.l.vns.2 asm.
dalies
dkt.mot.g.vns.kilm.
plataus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
taisyklių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sąmoningai
prv.
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naftotiekio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gerokai prv.
karalystės
dkt.mot.g.vns.kilm.
įrengimų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
suvažiavimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kviečių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
žlugo
vksm.būt.k.l.3 asm.
atsakymas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vilčių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
įmanoma
bdv.bev.g.
tikra
bdv.mot.g.vns.vard.
ilgi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
nubraižykite (nubraižyti – padaryti
brėžinį)

vksm.liep.n.dgs.2 asm.

antros
sktv.kelint.mot.g.vns.kilm.
sūnūs
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pašalinti
vksm.bendr.
pas prl.
brigadininkas
dkt.vyr.g.vns.vard.
prezidentas
dkt.vyr.g.vns.vard.

2 variantas
atsitikimas
dkt.sangr.vyr.g.vns.vard.
kelti
vksm.bendr.
platus
bdv.vyr.g.vns.vard.
klaidų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
gyvena
vksm.es.l.3 asm.
atliekami vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
smuikas
dkt.vyr.g.vns.vard.
sniegą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pastatų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
išvalyti
vksm.bendr.
apmoka
vksm.es.l.3 asm.
rado
vksm.būt.k.l.3 asm.
senelių (seneliai)
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kažkodėl
prv.
įtikinti
vksm.bendr.
tokius
įv.vyr.g.dgs.gal.
lenktyniavimą
dkt.vyr.g.vns.gal.
nebėra
vksm.es.l.3 asm.
kalboje
dkt.mot.g.vns.viet.
aukšto
bdv.vyr.g.vns.kilm.
autobusų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
vienybė
dkt.mot.g.vns.vard.
lovą
dkt.mot.g.vns.gal.
Julius
dkt.vyr.g.vns.vard.
puikiai prv.
atidžiai
prv.
didžiuliai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
menkas
bdv.vyr.g.vns.vard.
tegali
vksm.es.l.3 asm.
turtingas
bdv.vyr.g.vns.vard.
įdėmiai
prv.
išnyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
visą
įv.mot.g.vns.gal.
šviesoje
dkt.mot.g.vns.viet.
autorė
dkt.mot.g.vns.vard.
gaunamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
upę
dkt.mot.g.vns.gal.
veikalą
dkt.vyr.g.vns.gal.
rūšys
dkt.mot.g.dgs.vard.
panaši
bdv.mot.g.vns.vard.
metai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vargo
dkt.vyr.g.vns.kilm.

Antano
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kareivis
dkt.vyr.g.vns.vard.
kanalo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pagrindinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
netikėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
spaudoje
dkt.mot.g.vns.viet.
reiškinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
armijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
valdovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kišenės
dkt.mot.g.vns.kilm.
Čečėnijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
ūkiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
bandė
vksm.būt.k.l.3 asm.
šilumos
dkt.mot.g.vns.kilm.
globos
dkt.mot.g.vns.kilm.
rasti
vksm.bendr.
kraujagyslių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
arklys
dkt.vyr.g.vns.vard.
kalbi
vksm.es.l.vns.2 asm.
pasitikti
vksm.bendr.sangr.
rašau
vksm.es.l.vns.1 asm.
mokėti (duoti pinigus)
vksm.bendr.
piniginė
bdv.mot.g.vns.vard.
silpna
bdv.mot.g.vns.vard.
brolį
dkt.vyr.g.vns.gal.
gabalėlį
dkt.vyr.g.vns.gal.
vykdo
vksm.es.l.3 asm.
duoda
vksm.es.l.3 asm.
miego
dkt.vyr.g.vns.kilm.
politikų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
priimti
vksm.bendr.
visad prv.
šakų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
Austrija
dkt.mot.g.vns.vard.
nereikėtų
vksm.tar.n.3 asm.
kovoti
vksm.bendr.
stotis
dkt.mot.g.vns.vard.
meras
dkt.vyr.g.vns.vard.
uždavinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
numerį
dkt.vyr.g.vns.gal.
profesoriaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
nuomos
dkt.mot.g.vns.kilm.
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vksm.bendr.
spręsti
virti
vksm.bendr.
ugnies
dkt.mot.g.vns.kilm.
danguje
dkt.vyr.g.vns.viet.
nemačiau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
skiriami
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.dgs.vard.
tema
dkt.mot.g.vns.įn.
jaudina
vksm.es.l.3 asm.
revoliuciją
dkt.mot.g.vns.gal.
animaciniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
dar prv.
kunigai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
kailį
dkt.vyr.g.vns.gal.
krūmus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
juodas
bdv.vyr.g.vns.vard.
Roberto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pačiame
įv.vyr.g.vns.viet.
temperatūra
dkt.mot.g.vns.vard.
pažadėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
lietus
dkt.vyr.g.vns.vard.
senojo
bdv.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
turėtų
vksm.tar.n.3 asm.
akmenį
dkt.vyr.g.vns.gal.
katalikai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
esama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
karto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
skyriuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
bendrai prv.
mokykla
dkt.mot.g.vns.vard.
durpių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
sekmadienį
dkt.vyr.g.vns.gal.
vadovybę
dkt.mot.g.vns.gal.
kviečiai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
karvės
dkt.mot.g.vns.kilm.
šaulių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pasakė
vksm.būt.k.l.3 asm.
bendrovės
dkt.mot.g.dgs.vard.
būriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vartojimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
penkių
sktv.kiek.vyr.g.dgs.kilm.
godžiai prv.
vien dll.
pasakas
dkt.mot.g.dgs.gal.
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ruošia
vksm.es.l.3 asm.
Austrijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
jums
įv.dgs.naud.
valdžioje
dkt.mot.g.vns.viet.
pulti
vksm.bendr.
vilties
dkt.mot.g.vns.kilm.
auksas
dkt.vyr.g.vns.vard.
svarstė
vksm.būt.k.l.3 asm.
panašią
bdv.mot.g.vns.gal.
nusipelnęs
vksm.dlv.sangr.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.

įvairaus
bdv.vyr.g.vns.kilm.
majoras
dkt.vyr.g.vns.vard.
viena
sktv.kiek.mot.g.vns.vard.
šalims
dkt.mot.g.dgs.naud.
kalio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
prisiminiau
vksm.sangr.būt.k.l.vns.1 asm.
mineralinių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
ramiai prv.
pareigą
dkt.mot.g.vns.gal.
trukdo
vksm.es.l.3 asm.
pašarais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
pakvietė
vksm.būt.k.l.3 asm.
pagalvojau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
komisijos
dkt.mot.g.dgs.vard.
gera
bdv.bev.g.
laikoma vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
lašinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
Kretinga
dkt.mot.g.vns.vard.
maždaug prv.
staliuko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vandeniu
dkt.vyr.g.vns.įn.
vieną
įv.vyr.g.vns.gal.
norint
vksm.pad.es.l.
įstojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
kapitalizmo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
pilį
dkt.mot.g.vns.gal.
Robertas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kalbai
dkt.mot.g.vns.naud.
daug ko įv. kilm.
bulvės
dkt.mot.g.dgs.vard.
ponios
dkt.mot.g.vns.kilm.
kodėl prv.

tučtuojau prv.
šituo
įv.vyr.g.vns.įn.
turinį
dkt.vyr.g.vns.gal.
aikštelę
dkt.mot.g.vns.gal.
gyvulius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
Stanislovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
pažvelgė
vksm.būt.k.l.3 asm.
ribos
dkt.mot.g.vns.kilm.
fašistų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
renginius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
tarnautojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
Latvijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
rinką
dkt.mot.g.vns.gal.
žmoną
dkt.mot.g.vns.gal.
žodžius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
rytuose (rytai – pasaulio šalis)

panašios
bdv.mot.g.dgs.vard.
ištvermės
dkt.mot.g.vns.kilm.
senamiesčio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dargi prv.
mažina
vksm.es.l.3 asm.
duokite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
karą
dkt.vyr.g.vns.gal.
natrio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
planą
dkt.vyr.g.vns.gal.
paprasta bdv.bev.g.
nebūčiau
vksm.tar.n.vns.1 asm.
susilaukė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
Jūratė
dkt.mot.g.vns.vard.
parašykite
vksm.liep.n.dgs.2 asm.
žaidžia
vksm.es.l.3 asm.

dkt.vyr.g.dgs.viet.
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3 variantas
atstovas
dkt.vyr.g.vns.vard.
akcinė
bdv.mot.g.vns.vard.
kultūrai
dkt.mot.g.vns.naud.
dairėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
išlindo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nė vienos
įv.mot.g.vns.kilm.
sumažinti
vksm.bendr.
prašom jst.
dirbinių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
apima
vksm.es.l.3 asm.
tarpininkų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
simbolis
dkt.vyr.g.vns.vard.
žmona
dkt.mot.g.vns.įn.
atvyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
gaminti
vksm.bendr.
tų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
laukų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
lygtį
dkt.mot.g.vns.gal.
klasės
dkt.mot.g.vns.kilm.
ateitis
dkt.mot.g.vns.vard.
ne dll.
reikalų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
epochos
dkt.mot.g.vns.kilm.
mėnesio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žinomi
bdv.vyr.g.dgs.vard.
ką tik prv.
ypatingai prv.
ratas
dkt.vyr.g.vns.vard.
paremti
vksm.bendr.
piliečio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kūrinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
sunkių
bdv.mot.g.dgs.kilm.
minia
dkt.mot.g.vns.vard.
pagrindinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
įsitikino
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
komplekso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vietnamo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Vokietijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
sekėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
nepaisant prl.
paklausiau (paklausti) vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
mokslą
dkt.vyr.g.vns.gal.
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valdžią
dkt.mot.g.vns.gal.
objektų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
kvėpavimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
politiniai
bdv.vyr.g.dgs.vard.
bendras
bdv.vyr.g.vns.vard.
ir jng.
karinis
bdv.vyr.g.vns.vard.
moterims
dkt.mot.g.dgs.naud.
sustiprėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dantis
dkt.vyr.g.dgs.gal.
svajonė
dkt.mot.g.vns.vard.
pilies
dkt.mot.g.vns.kilm.
kitoms
įv.mot.g.dgs.naud.
senas
bdv.vyr.g.vns.vard.
ambasadorius
dkt.vyr.g.vns.vard.
būdus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
gyvenamųjų
vksm.dlv.neveik.es.l.įvardž.
vyr.g.dgs.kilm.

kitos
įv.mot.g.vns.kilm.
trečdalis
dkt.vyr.g.vns.vard.
rodydamas
vksm.pusd.vyr.g.vns.
nuomonė
dkt.mot.g.vns.vard.
pačią
įv.mot.g.vns.gal.
žinią
dkt.mot.g.vns.gal.
nūnai prv.
meistras
dkt.vyr.g.vns.vard.
skyriai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
mašina
dkt.mot.g.vns.vard.
eidama
vksm.pusd.mot.g.vns.
mokslus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
įvairius
bdv.vyr.g.dgs.gal.
linktelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
instrumentai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
taksi
dkt.nkt.
nedaug prv.
bitės
dkt.mot.g.dgs.vard.
dviejų
sktv.kiek.vyr.g.dvs.kilm.
tema
dkt.mot.g.vns.vard.
nariams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
keliais (kelias)
dkt.vyr.g.dgs.įn.
iškelti
vksm.bendr.
parduotuvės
dkt.mot.g.vns.kilm.

vksm.bendr.
atskirti
pigiai prv.
šalta
bdv.bev.g.
sakinius
dkt.vyr.g.dgs.gal.
teniso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tais
įv.vyr.g.dgs.įn.
mitinge
dkt.vyr.g.vns.viet.
gerti
vksm.bendr.
revoliucinės
bdv.mot.g.vns.kilm.
kaulai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
koncerto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gyvos
bdv.mot.g.dgs.vard.
sportas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kelio (kelias)
dkt.vyr.g.vns.kilm.
naudojama
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.

angliškai
prv.
miško
dkt.vyr.g.vns.kilm.
dažai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
pavidalu
dkt.vyr.g.vns.įn.
išvyko
vksm.būt.k.l.3 asm.
tikėjimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
laivams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
atvejis
dkt.vyr.g.vns.vard.
šypsena
dkt.mot.g.vns.vard.
draudžiama
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
ypatingo
bdv.vyr.g.vns.kilm.
žinai
vksm.es.l.vns.2 asm.
skyriuje
dkt.vyr.g.vns.viet.
kainos
dkt.mot.g.vns.kilm.
apylinkę
dkt.mot.g.vns.gal.
straipsnis
dkt.vyr.g.vns.vard.
nuo prl.
vertę
dkt.mot.g.vns.gal.
karta
dkt.mot.g.vns.vard.
šiltai
prv.
veteranai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
elektrinio
bdv.vyr.g.vns.kilm.
projektų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
pratimai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
tiesa
dkt.mot.g.vns.vard.
klausimo (klausimas – toks uždavinys,
problema)

dkt.vyr.g.vns.kilm.

nusipirkti
vksm.bendr.sangr.
atliko
vksm.būt.k.l.3 asm.
lėšų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
Rygos
dkt.mot.g.vns.kilm.
padaugėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
dantų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
centrinė
bdv.mot.g.vns.vard.
išskyrus
vksm.pad.būt.k.l.
klubas (tokia įstaiga)
dkt.vyr.g.vns.vard.
sprando
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bandymai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
įstaigoms
dkt.mot.g.dgs.naud.
kalbant
vksm.pad.es.l.
puikią
bdv.mot.g.vns.gal.
sėkmę
dkt.mot.g.vns.gal.
turto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
žmones
dkt.vyr.g.dgs.gal.
vartojamas
vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.
vns.vard.

lanko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
namelis
dkt.vyr.g.vns.vard.
motina
dkt.mot.g.vns.vard.
plaukais
dkt.vyr.g.dgs.įn.
nenoromis
prv.
karininkai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
dokumentai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
vairuoti
vksm.bendr.
tikriausiai
modal.
valstybėmis
dkt.mot.g.dgs.įn.
nusispjovė
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
pasiimti
vksm.bendr.sangr.
Dariaus
dkt.vyr.g.vns.kilm.
baigimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
praeityje
dkt.mot.g.vns.viet.
stiprūs
bdv.vyr.g.dgs.vard.
proceso
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vėjo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
gerovės
dkt.mot.g.vns.kilm.
deramai prv.
tarnavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
salė
dkt.mot.g.vns.vard.
pagrindo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
stilius
dkt.vyr.g.vns.vard.
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vksm.būt.k.l.3 asm.
užmigo
skersai prv.
dvelkia
vksm.es.l.3 asm.
knygoje
dkt.mot.g.vns.viet.
įgula
dkt.mot.g.vns.vard.
tėvynei
dkt.mot.g.vns.naud.
moksleivių
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
antrąjį
sktv.kelint.įvardž.vyr.g.vns.gal.
devintojo sktv.kelint.įvardž.vyr.g.vns.kilm.
rūmuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
tvarkymo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
procento
dkt.vyr.g.vns.kilm.
ieškau
vksm.es.l.vns.1 asm.
daktarą
dkt.vyr.g.vns.gal.
sodinti
vksm.bendr.
keliai (kelias)
dkt.vyr.g.dgs.vard.
ligi šiol
prv.
pirko
vksm.būt.k.l.3 asm.

116

badu
dkt.vyr.g.vns.įn.
šito
įv.vyr.g.vns.kilm.
Kudirkos
dkt.vyr.g.vns.kilm.
didumo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
labas jst.
žiemos
dkt.mot.g.vns.kilm.
žarnų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
atskirose
bdv.mot.g.dgs.viet.
Kretingos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vadovaujama
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
vns.vard.

pratimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
kraštą
dkt.vyr.g.vns.gal.
laikė
vksm.būt.k.l.3 asm.
teisės
dkt.mot.g.vns.kilm.
vykstant
vksm.pad.es.l.
ogi dll.

4 variantas
nutarimu
dkt.vyr.g.vns.įn.
tarybai
dkt.mot.g.vns.naud.
gražus
bdv.vyr.g.vns.vard.
vandeny
dkt.vyr.g.vns.viet.
kalbėta
vksm.dlv.neveik.būt.l.bev.g.
štabas
dkt.vyr.g.vns.vard.
laikrodis
dkt.vyr.g.vns.vard.
specialybės
dkt.mot.g.dgs.vard.
principus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
Biržų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
situacija
dkt.mot.g.vns.vard.
dvasia
dkt.mot.g.vns.įn.
visuomeniniame
bdv.vyr.g.vns.viet.
vaiko
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Antakalnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
esą dll.
kiekvieną
įv.vyr.g.vns.gal.
pertvarkyti
vksm.bendr.
šventė
dkt.mot.g.vns.vard.
naujų
bdv.mot.g.dgs.kilm.
aukštą
dkt.vyr.g.vns.gal.
Maskva
dkt.mot.g.vns.vard.
gyventojams
dkt.vyr.g.dgs.naud.
sistema
dkt.mot.g.vns.vard.
saulėje
dkt.mot.g.vns.viet.
atsako
vksm.es.l.3 asm.
nuolat prv.
garbę
dkt.mot.g.vns.gal.
punkto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
bėdą
dkt.mot.g.vns.gal.
choro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
Azijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
mokytojos
dkt.mot.g.vns.kilm.
vystyti
vksm.bendr.
pagalvojo
vksm.būt.k.l.3 asm.
Petrauskas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vežimo (vežimas – tokie ratai)
dkt.vyr.g.vns.kilm.

mąstyti
vksm.bendr.
išsigandęs
vksm.dlv.sangr.veik.būt.k.l.
vyr.g.vns.vard.

na

jst.

spalvos
dkt.mot.g.vns.kilm.
bankai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
minutę
dkt.mot.g.vns.gal.
brolio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
vargu dll.
režisierius
dkt.vyr.g.vns.vard.
priežastys
dkt.mot.g.dgs.vard.
pluoštas
dkt.vyr.g.vns.vard.
situaciją
dkt.mot.g.vns.gal.
šitų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
pasiekė
vksm.būt.k.l.3 asm.
prisipažino
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
žymiai
prv.
pokalbį
dkt.vyr.g.vns.gal.
galėtum
vksm.tar.n.vns.2 asm.
pobūdį
dkt.vyr.g.vns.gal.
studijas
dkt.mot.g.dgs.gal.
svarbiausia
bdv.aukšč.l.bev.g.
terminai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
išmoko
vksm.būt.k.l.3 asm.
pelnė
vksm.būt.k.l.3 asm.
vartojamos
vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.
dgs.vard.

prastai prv.
šalia prl.
kuri
įv.mot.g.vns.vard.
mokslui
dkt.vyr.g.vns.naud.
šitie
įv.vyr.g.dgs.vard.
suteiks
vksm.būs.l.3 asm.
jūreiviai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
medžio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
radau
vksm.būt.k.l.vns.1 asm.
niekieno
įv.kilm.
veikimas
dkt.vyr.g.vns.vard.
nuskambėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
aukščio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
kainų
dkt.mot.g.dgs.kilm.
ministro
dkt.vyr.g.vns.kilm.
grupė
dkt.mot.g.vns.vard.
nuosprendį
dkt.vyr.g.vns.gal.
pralenkė
vksm.būt.k.l.3 asm.
joms
įv.mot.g.dgs.naud.
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įsitikinusi

vksm.dlv.sangr.veik.būt.k.l.
mot.g.vns.vard.
kelių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
paveiksle
dkt.vyr.g.vns.viet.
be prl.
keletas
įv.vard.
skausmą
dkt.vyr.g.vns.gal.
pradeda
vksm.es.l.3 asm.
srityje
dkt.mot.g.vns.viet.
priemonė
dkt.mot.g.vns.vard.
sutikimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
tarnyba
dkt.mot.g.vns.vard.
kažin
dll.
rudens
dkt.vyr.g.vns.kilm.
linija
dkt.mot.g.vns.vard.
eik
vksm.liep.n.vns.2 asm.
naikinti
vksm.bendr.
šyptelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
mokytoja
dkt.mot.g.vns.vard.
sistemas
dkt.mot.g.dgs.gal.
išvykti
vksm.bendr.
traukinys
dkt.vyr.g.vns.vard.
visas
įv.mot.g.dgs.gal.
sukurti
vksm.bendr.
kelnės
dkt.mot.g.dgs.vard.
važiuoti
vksm.bendr.
gauname
vksm.es.l.dgs.1 asm.
imamas vksm.dlv.neveik.es.l.vyr.g.vns.vard.
gražios
bdv.mot.g.vns.kilm.
formos
dkt.mot.g.vns.kilm.
duok
vksm.liep.n.vns.2 asm.
organizacijoje
dkt.mot.g.vns.viet.
mirtį
dkt.mot.g.vns.gal.
na dll.
meta
vksm.es.l.3 asm.
geresnės
bdv.aukšt.l.mot.g.vns.kilm.
duotas vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
pabučiavo
vksm.būt.k.l.3 asm.
nežino
vksm.es.l.3 asm.
baigiant
vksm.pad.es.l.
Bronius
dkt.vyr.g.vns.vard.
įtampa
dkt.mot.g.vns.vard.
ugnikalnio
dkt.vyr.g.vns.kilm.
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bedugnę
dkt.mot.g.vns.gal.
teikiama vksm.dlv.neveik.es.l.mot.g.vns.vard.
dideli
bdv.vyr.g.dgs.vard.
ko nors įv.kilm.
aukštyn prv.
stabtelėjo
vksm.būt.k.l.3 asm.
priėmimo
dkt.vyr.g.vns.kilm.
susirenka
vksm.sangr.es.l.3 asm.
netgi dll.
pažįsta
vksm.es.l.3 asm.
savaip prv.
kenkia
vksm.es.l.3 asm.
pastangas
dkt.mot.g.dgs.gal.
Olandijos
dkt.mot.g.vns.kilm.
transporto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
trobą
dkt.mot.g.vns.gal.
šeimoje
dkt.mot.g.vns.viet.
mylių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
klube (klubas – tokia įstaiga)
dkt.vyr.g.
vns.viet.

rinkimuose
dkt.vyr.g.dgs.viet.
turtus
dkt.vyr.g.dgs.gal.
dėkinga
bdv.mot.g.vns.vard.
jų
įv.vyr.g.dgs.kilm.
išeiti
vksm.bendr.
mokytojų
dkt.vyr.g.dgs.kilm.
galimų
bdv.vyr.g.dgs.kilm.
Brazauskas
dkt.vyr.g.vns.vard.
vidury
dkt.vyr.g.vns.viet.
greta prl.
energija
dkt.mot.g.vns.įn.
nežinau
vksm.es.l.vns.1 asm.
išsiskiria
vksm.sangr.es.l.3 asm.
brigada
dkt.mot.g.vns.vard.
charakterį
dkt.vyr.g.vns.gal.
būtent jng.
pataisė
vksm.būt.k.l.3 asm.
azoto
dkt.vyr.g.vns.kilm.
būdą
dkt.vyr.g.vns.gal.
bene dll.
atėmė
vksm.būt.k.l.3 asm.
juoktis
vksm.bendr.sangr.
atostogas
dkt.mot.g.dgs.gal.

dkt.mot.g.dgs.kilm.
nacijų
kadaise prv.
pasako
vksm.es.l.3 asm.
daroma
vksm.dlv.neveik.es.l.bev.g.
atvejai
dkt.vyr.g.dgs.vard.
krinta
vksm.es.l.3 asm.
vyrą
dkt.vyr.g.vns.gal.
krepšinis
dkt.vyr.g.vns.vard.
nelaimių
dkt.mot.g.dgs.kilm.
atsirado
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
tų pačių
įv.vyr.g.dgs.kilm.
atliktas
vksm.dlv.neveik.būt.l.vyr.g.vns.vard.
name
dkt.vyr.g.vns.viet.
kovėsi
vksm.sangr.būt.k.l.3 asm.
didžiuojasi
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