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PRATARMĖ
Kad įvardytume aplink mus esančius daiktus ir žmones, vykstančius reiškinius, mo
komės daiktavardžių. Sakome: KNYGA, MOKYTOJAS, ŠEIMA, NAMAS, DUONA,
LIETUS, SAULĖ, GĖLĖ, RUDUO, JŪRA, KELIAS.
Kad pasaulis aplink mus pasidarytų ĮDOMUS, GERAS, DRAUGIŠKAS, JAUKUS,
ŠILTAS, SPALVINGAS, mokomės būdvardžių.
Kad ATVERSTUMĖTE knygą ir ją SKAITYTUMĖTE, kad mokytojas UŽRAŠY
TŲ žodį lentoje, kad šeima vakare SUSIRINKTŲ prie stalo, kad tėvas PASTATYTŲ na
mą, kad ATSIRIEKTUM duonos, kad lietus PRADĖTŲ LYTI už lango, kad po lietaus NU
ŠVISTŲ saulė, kad gėlės pavasarį PRAŽYSTŲ, kad ATEITŲ ir PRAEITŲ ruduo, kad jūra
SUBANGUOTŲ, o kelias VINGIUOTŲ ir KVIESTŲ kelionėn – kad pasaulis aplink mus
atgytų, mokomės veiksmažodžių.
Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje mokydamos užsieniečius lie
tuvių kalbos, supratome, koks „kietas riešutėlis“ mūsų mokiniams yra priešdėliniai veiks
mažodžiai, kaip kartais sunku būna surasti dvikalbių žodynų, pateikiančių pagrindines
veiksmažodžių formas, kaip ilgai mokiniams tenka laužyti galvas, kurį linksnį – galininką
ar kilmininką, o gal įnagininką (myliu mamą, laukiu mamos, džiaugiuosi mamos laišku) –
valdo veiksmažodis, kaip rašyti grįš, bėgs, bėk, džiaugčiausi ir pan., kaip padaryti vieną ar
kitą asmenuojamąją ar neasmenuojamąją veiksmažodžio formą, kaip sukirčiuoti. Kad būtų
lengviau mokytis lietuvių kalbos veiksmažodžių, sumanėme parengti šią knygą.
Kiekvienam veiksmažodžiui ketinome skirti po puslapį, tačiau kai kuriems prireikė
daugiau vietos. Stengiamės pateikti kuo išsamesnių žinių apie 365 veiksmažodžius. Įvade
paaiškinome asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų formų darybą.
Pagrindines veiksmažodžių reikšmes į italų kalbą išvertė Alessandras Bongarzonis
(Alessandro Bongarzoni).
Kodėl 365? Taip žaismingiau, linksmiau. Kasdien po vieną veiksmažodį! Tikimės,
kad ši knyga padės perkrimsti kietą lietuvių kalbos veiksmažodžių riešutėlį.
Nuoširdžiai dėkojame recenzentams, Rūtai Buivydienei, sukirčiavusiai veiksmažodžių
formas, ir visiems, prisidėjusiems prie knygos rengimo.
Virginija Stumbrienė
Loreta Vilkienė
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365 VERBI LITUANI
Questo manuale vuol essere uno strumento pratico di consultazione per il lettore italiano che,
avvicinandosi allo studio del lituano, desideri orientarsi nell’uso dei verbi.
In lituano fra le parti del discorso il verbo è la più importante. È il nucleo di qualsiasi frase e a
volte ne costituisce anche l’unico elemento. Inoltre, l’esperienza dimostra che il sistema verbale,
per chi studia il lituano, costituisce spesso uno scoglio difficile da superare a causa della sua
complessità morfologica e sintattica.
Alcune somiglianze strutturali con l’italiano sono immediatamente evidenti; molte altre,
invece, emergono soltanto approfondendo lo studio. Comunque sia, per chi si avvicina al
lituano, non è facile ricordare i paradigmi verbali e ricavare da questi le altre forme, personali
e impersonali, del verbo. In particolare si riscontrano difficoltà nella coniugazione delle forme
riflessive, nella costruzione e nell’uso sintatticamente corretto delle forme impersonali e nella
corretta accentazione delle forme verbali.
In accordo con l’impostazione pratica di questo strumento, nell’introduzione si offre una breve
esposizione, molto schematica, della altrimenti ben più complessa morfologia verbale lituana.
Essa risponde a criteri di praticità e non di completezza scientifica.
Il manuale contempla 365 verbi (uno per ogni giorno dell’anno) tra i più frequenti nella
lingua quotidiana e sufficienti per la comprensione di un testo non complesso o per sostenere una
conversazione non specialistica. Ad ogni singolo verbo è dedicata, di norma, una pagina, secondo
uno schema uniforme.
Per una sicura costruzione delle forme coniugate, è necessario conoscere il paradigma di ogni
verbo lituano (cioè, l’infinito, la terza persona singolare del presente indicativo e del preterito). In
alto a sinistra della pagina è riportato in grassetto il paradigma del verbo lituano. In alto a destra
vengono, invece, indicati i corrispondenti verbi italiani.
Seguono per esteso gli schemi delle forme lituane coniugate, complete di tutte le persone.
Viene poi l’indicazione dei casi retti dal verbo, corredata da brevi frasi esemplificative. È questo
un aspetto sintattico particolarmente utile per il madrelingua italiano, poiché verbi equivalenti per
significato nelle due lingue, possono avere reggenze differenti.
Sono indicate le principali prefissazioni che i verbi lituani possono presentare. I prefissi, che
possono modificare la rezione dei complementi, si saldano al verbo. Sono numerosi e molto
frequenti: dal verbo eiti “andare, camminare”, per esempio, derivano ben dodici verbi composti
con prefissi. I prefissi, inoltre, conferiscono al significato del verbo sfumature anche molto
differenziate.
Di ogni verbo sono riportati, nella forma dell’infinito, i derivati con prefissi (i prefissi sono
evidenziati graficamente in grassetto). Ognuno di essi è corredato da una frase come esempio di
uso pratico. In uno specchietto in basso nella pagina, si trovano elencate per esteso le forme dei
gerundi e quelle dei participi, più numerose rispetto a quelle dell’italiano.
Tutte le forme verbali riportate sono accentate: elemento non secondario, data la caratteristica
mobilità dell’accento lituano.
La scelta degli esempi e la loro traduzione risponde al criterio della massima schematicità.
Ci si augura che, per il suo facile uso, questo manuale diventi uno strumento di riferimento e
risulti di effettiva utilità anche per gli autodidatti. Nel contempo si auspica che appaiano in lingua
italiana altri lavori, di più ampio respiro e maggiore approfondimento, dedicati al ricchissimo
sistema verbale del lituano, una lingua che – com’è ben noto – non a caso è sempre stata tenuta in
grande considerazione dai più illustri glottologi.
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ĮVADAS
Ši knyga skiriama tiems, kurie supranta itališkai ir mokosi lietuvių kalbos. Ji padės
susidoroti su sunkumais, kai reikia pasidaryti ar suprasti tam tikrą veiksmažodžio formą,
pavartoti ją sakinyje.
Knygoje atrinkti 365 dažnai vartojami lietuvių kalbos veiksmažodžiai ir pateikta jų formų
sistema. Čia yra:
• pagrindinės veiksmažodžio formos ir jų vertimas į italų kalbą;
• asmenuojamosios veiksmažodžio formos;
• nuorodos, kuriuos linksnius valdo aptariamas veiksmažodis; valdymo atvejus parodan
tys sakiniai ir jų vertimas į italų kalbą;
• priešdėliai, kuriuos dažniausiai prisijungia aptariamas veiksmažodis, priešdėlinės var
tosenos pavyzdžiai ir jų vertimas į italų kalbą;
• dažnai vartojamos neasmenuojamosios veiksmažodžio formos.
Kalbant, klausant, rašant ar skaitant reikia suprasti daug įvairių veiksmažodžių, sudaryti
reikiamas jų formas. Todėl toliau šiame įvade aptariama lietuvių kalbos veiksmažodžių
sistema, parodoma, kaip padaromos įvairios formos, ką jos reiškia.

Lietuvių kalbos veiksmažodis
Lietuvių kalbos veiksmažodis yra savarankiška kalbos dalis, kuri reiškia:
Veiksmą
Būseną
statyti namą
jausti
važiuoti
džiaugtis
rašyti laišką
lyja
valytis dantis ir pan.
turėti duonos ir pan.
Pagal savo reikšmes ir jas atitinkančius formos ypatumus lietuvių kalbos veiksmažodžiai
skirstomi į tranzityvinius ir intranzityvinius. Tranzityviniai veiksmažodžiai pasako aktyvių
subjektų veiksmus, kurie nukreipti į tam tikrą objektą, pvz., rašyti, piešti, statyti, auginti.
Paprastai tranzityviniai veiksmažodžiai prisijungia galininko linksnio vardažodį, pvz.,
rašyti laišką, auginti gėles. Tačiau jei toks veiksmažodis yra su priešdėliu ne-, vardažodis
greta jo jau bus kilmininko linksnio, pvz., nerašyti laiško, neauginti gėlių. Intranzityviniai
veiksmažodžiai, pvz., eiti, miegoti, sėdėti, nėra reikalingi kokių nors objekto linksnių.
Lietuvių kalbos veiksmažodžiai turi asmenuojamąsias ir neasmenuojamąsias formas.
• Asmenuojamosios formos yra šios: tiesioginė, tariamoji ir liepiamoji nuosakos; trys
asmenys; du skaičiai: vienaskaita ir daugiskaita.
• Neasmenuojamosios formos – tai veikiamieji ir neveikiamieji dalyviai, padalyviai ir
pusdalyviai. Šios formos gali būti vyriškosios arba moteriškosios giminės, linksniuojamos
arba visai nekaitomos.
Kai kurie lietuvių kalbos veiksmažodžiai turi sangrąžos afiksą –si (–s). Sangrąžiniais
veiksmažodžiais reiškiamas:
1. tarpusavio veiksmas, pvz., kalbėtis, pyktis;
2. veiksmas, nukreiptas į save, pvz., praustis, šukuotis;
3. padėties kitimas erdvėje, pvz., stotis, sėstis;
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4. būsenos kitimas, pvz., kankintis, žemintis;
5. veiksmas savo naudai, pvz., pirktis, neštis;
6. savaiminis veiksmas, pvz., baigtis, suktis.
Kai kurie veiksmažodžiai gali būti tik sangrąžiniai, pvz.: juoktis, domėtis, elgtis, didžiuotis ir pan.
Kiekvienas lietuvių kalbos veiksmažodis pasako arba veiksmo procesą, arba rezultatą,
kitaip tariant, kiekvieną veiksmažodį galima priskirti eigos ar įvykio veikslui. Eigos veiks
lo reikšmė būdingiausia nepriešdėliniams veiksmažodžiams, pvz., kalbėti, eiti, lyti, augti, o
įvykio veikslo – priešdėliniams, pvz., pakalbėti, nueiti, palyti, užaugti.

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Pagrindinės veiksmažodžio formos yra bendratis, esamojo ir būtojo kartinio laiko 3 asmuo.
Kitos formos yra padaromos iš šių. Todėl mokantis reikėtų įsidėmėti visas tris pagrindines
veiksmažodžių formas.
Veiksmažodžių tiesioginė nuosaka turi 4 vientisinius laikus.
1. Esamasis laikas gali reikšti:
• kalbamuoju momentu vykstantį veiksmą, pvz.:
Aš rašau laišką.
• nuolat vykstantį ar pasikartojantį veiksmą, pvz.,
Ši vaistinė dirba naktimis.
• veiksmą, kuris greitai įvyks, pvz.,
Rytoj važiuoju prie ežero.
Asmenavimas
• Veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma baigiasi – a arba – ia:
aš		 kalbu, klausiu
mes		
kalbame, klausiame
jūs		 kalbate, klausiate
tu		 kalbi, klausi
jis, ji kalba, klausia
jie, jos kalba, klausia
• Veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma baigiasi – i:
aš		 galiu
mes		
galime
tu		 gali
jūs		 galite
jis, ji gali
jie, jos gali
• Veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma baigiasi – о:
aš		 rašau
mes		
rašome
tu		 rašai
jūs		 rašote
jis, ji rašo
jie, jos rašo
Sangrąžinių veiksmažodžių esamojo laiko formos:
• veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma prieš sangrąžos dalelę – si baigiasi – a arba – ia:
aš		 perkuosi, džiaugiuosi
mes		
perkamės, džiaugiamės
tu		 perkiesi, džiaugiesi
jūs		 perkatės, džiaugiatės
jis, ji perkasi, džiaugiasi
jie, jos perkasi, džiaugiasi
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• veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma prieš sangrąžos dalelę – si baigiasi – i:
aš		 tikiuosi
mes		
tikimės
tu		 tikiesi
jūs		 tikitės
jis, ji tikisi
jie, jos tikisi
• veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma prieš sangrąžos dalelę – si baigiasi – о:
aš		 rašausi
mes		
rašomės
tu		 rašaisi
jūs		 rašotės
jis, ji rašosi
jie, jos rašosi
2. Būtasis kartinis laikas gali reikšti:
• vienkartinį praeities veiksmą, pvz.:
Vakar buvau kine.
• pasikartojantį praeities veiksmą, pvz.:
Kiekvieną vasarą mes važiavome prie jūros.
Asmenavimas
• Veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma baigiasi – о:
aš		 kalbėjau
mes		
kalbėjome
tu		 kalbėjai
jūs		 kalbėjote
jis, ji kalbėjo
jie, jos kalbėjo
• Veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma baigiasi – ė:
aš		 rašiau
mes		
rašėme
tu		 rašei
jūs		 rašėte
jis, ji rašė
jie, jos rašė
Sangrąžinių veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formos:
• veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma prieš sangrąžos dalelę – si baigiasi – о:
aš		 kalbėjausi
mes		
kalbėjomės
tu		 kalbėjaisi
jūs		 kalbėjotės
jis, ji kalbėjosi
jie, jos kalbėjosi
• veiksmažodžiai, kurių 3 asmens forma prieš sangrąžos dalelė – si baigiasi – ė:
aš		 rašiausi
mes		
rašėmės
tu		 rašeisi
jūs		 rašėtės
jis, ji rašėsi
jie, jos rašėsi
3. Būtasis dažninis laikas reiškia įprastinį ir pasikartojantį praeities veiksmą, pvz.:
Vaikystėje labai mėgdavau žaisti lauke.
Šis laikas padaromas iš bendraties su priesaga – dav –, pvz.:
kalbėt\i
klaust\i
rašyt\i

+ – dav – + – o = kalbėdavo
+ – dav – + – o = klausdavo
+ – dav – + – o = rašydavo
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Asmenavimas
• Visų veiksmažodžių būtojo dažninio laiko asmenų formos padaromos vienodai:
aš		 rašydavau
mes		
rašydavome
tu		 rašydavai
jūs		 rašydavote
jis, ji rašydavo
jie, jos rašydavo
• Visų sangrąžinių veiksmažodžių būtojo dažninio laiko asmenų formos padaromos taip
pat vienodai:
mes		
mokydavomės
aš		 mokydavausi
tu		 mokydavaisi
jūs		 mokydavotės
jis, ji mokydavosi
jie, jos mokydavosi
4. Būsimasis laikas reiškia ateityje vyksiantį veiksmą, pvz.:
Rytoj eisiu į svečius.
Šis laikas padaromas iš bendraties su priesaga – s –, pvz.:
kalbėt\i
klaust\i
vežt\i
nešt\i
zyzt\i
rašyt\i
lyt\i

+
+
+
+
+
+
+

– s = kalbės
– s = klaus
– s = veš
– s = neš
– s = zys
– s = rašys
– s = lis

Atkreipkite dėmesį: nors veiksmažodžio bendraties kamienas gali baigtis raidėmis – s – ,
– š – , – z – ar – ž –, būsimojo laiko formų kamiene bus tik – s, ar – š, pvz:
klausti – klaus
nešti – neš
zyzti – zys
vežti – veš
Asmenavimas
• Visų veiksmažodžių būsimojo laiko asmenų formos padaromos vienodai:
aš		 rašysiu
mes		
rašysime
tu		 rašysi
jūs		 rašysite
jis, ji rašys
jie, jos rašys
• Visų sangrąžinių veiksmažodžių būsimojo laiko asmenų formos padaromos taip pat vienodai:
aš		 mokysiuosi
mes		
mokysimės
tu		 mokysiesi
jūs		 mokysitės
jis, ji mokysis
jie, jos mokysis
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LIEPIAMOJI NUOSAKA
Šia nuosaka reiškiama kalbančiojo asmens valia: liepimas, raginimas, įsakymas ir pan., pvz.:
Kalbėkite lėčiau!
1 ir 2 asmens formos padaromos iš bendraties su priesaga – k –, pvz.:
kalbėt\i + – k = kalbėk
Asmenavimas
• Visų veiksmažodžių liepiamosios nuosakos asmenų formos padaromos vienodai:
aš		 –
mes		
kalbėkime
tu		 kalbėk
jūs		 kalbėkite
jis, ji tegu kalba
jie, jos tegu kalba
Liepiamosios nuosakos 3 asmens forma sutampa su tiesioginės nuosakos esamojo laiko 3
asmens forma, be to, pridedama dalelytė tegu.
• Visų sangrąžinių veiksmažodžių liepiamosios nuosakos formos padaromos vienodai:
aš		 –
mes		
mokykimės
tu		 mokykis
jūs		 mokykitės
jis, ji tegu mokosi
jie, jos tegu mokosi

TARIAMOJI NUOSAKA
Ši nuosaka reiškia veiksmus, kurie galėtų įvykti arba kurie yra pageidaujami, pvz:
Jis norėtų čia pabūti ilgiau.
Formos padaromos iš bendraties su priesaga – t –, kuri prieš galūnę – iau virsta – č – :
aš		 kalbėčiau
mes		
kalbėtume / kalbėtumėme
tu		 kalbėtum
jūs		 kalbėtute / kalbėtumėte
jis, ji kalbėtų
jie, jos kalbėtų
Daugiskaitos 1 ir 2 asmens formos gali būti ilgesnės arba trumpesnės.
Visų sangrąžinių veiksmažodžių tariamosios nuosakos formos padaromos vienodai:
aš		 mokyčiausi
mes		
mokytumės / mokytumėmės
tu		 mokytumeisi
jūs		 mokytutės / mokytumėtės
jie, jos mokytųsi
jis, ji mokytųsi

NEASMENUOJAMOSIOS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS
Dalyviai
Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai padaromi iš tiesioginės nuosakos esamojo
laiko 3 asmens. Vyriškosios giminės formos padaromos taip:
kalba\ + – ąs / – antis = kalbąs / kalbantis
myli\ + – įs / – intis = mylįs / mylintis
sako\ + – ąs / – antis = sakąs / sakantis
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Daugiskaitos galūnės: – ą / – antys, – į / – intys, pvz., kalbą / kalbantys, mylį / mylintys,
saką / sakantys.
Moteriškosios giminės formos atitinkamai baigiasi – anti, – inti, pvz., kalbanti, mylinti.
Daugiskaitos galūnės: – ančios, – inčios, pvz., kalbančios, mylinčios.
Sangrąžinės formos dažniausiai padaromos su priešdėliu be – :
be – + mokosi + – antis = besimokantis
be – + mokosi + – anti = besimokanti
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – ą / – antys, – į / – intys, pvz.: besimoką /
besimokantys, besimylį / besimylintys; moteriškoji giminė – – ančios, – inčios, pvz.,
besimokančios, besimylinčios.
Veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai pasako, koks yra žmogus ar kita gyva būtybė,
reiškinys, daiktas ir pan., pvz.:
Dainuojanti moteris patiko visiems.
Medžiojantis vilkas labai pavojingas.
Žmonės žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
Ant stalo gulinti knyga yra mokytojo.
Veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyviai padaromi iš tiesioginės nuosakos būtojo
kartinio laiko 3 asmens. Vyriškosios giminės vienaskaitos formos padaromos taip:
kalbėjo\ + – ęs = kalbėjęs
sakė\ + – ęs = sakęs
Daugiskaitos galūnė – ę, pvz., kalbėję, sakę.
Moteriškosios giminės galūnės atitinkamai: – usi, – iusi, pvz., kalbėjusi, sakiusi.
Daugiskaitos galūnės: – usios, – iusios, pvz., kalbėjusios, sakiusios.
Sangrąžinės formos padaromos taip:
mokė\si + – ęs = mokęsis
mokė\si + – iusi = mokiusis
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – ęsi, pvz., mokęsi, moteriškoji giminė – – iusios,
pvz., mokiusios.
Šios dalyvių formos pasako:
• koks žmogus ar kita gyva būtybė, reiškinys, daiktas ir pan. yra, pvz.:
Aš esu ištroškęs.
Mano brolis jau vedęs.
Mūsų televizorius sugedęs.
Tėvas yra išvažiavęs į kaimą.
Sriuba atšalusi.
• ką žmogus ar kita gyva būtybė, reiškinys, daiktas ir pan. padarė prieš pagrindinį veiksmą,
pvz.:
Parėjęs namo brolis skaitė knygą.
Nukritęs nuo stalo kamuoliukas pariedėjo po spinta.
Keletą dienų pūtęs iš pietų vėjas pakeitė kryptį.
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• ką žmogus ar kita gyva būtybė galbūt darė praeityje:
Jis sako perskaitęs filosofijos istoriją.
Veikiamosios rūšies būtojo dažninio laiko dalyviai padaromi iš bendraties. Vienaskaitos
formos padaromos taip:
kalbėt\i + – davęs = kalbėdavęs
kalbėt\i + – davusi = kalbėdavusi
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – ę, pvz., kalbėdavę, moteriškoji giminė – – usios,
pvz.,: kalbėdavusios.
Sangrąžinės šių dalyvių formos padaromos taip:
mokydavo\si + – ęs = mokydavęsis
mokydavo\si + – usi = mokydavusis
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – ęsi, pvz., mokydavęsi, moteriškoji giminė –
– usios, pvz., mokydavusios.
Šios formos pasako, ką galbūt žmogus darė praeityje daug kartų, pvz:
Jis sako mėgdavęs kiekvieną vakarą eiti pasivaikščioti.
Veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyviai padaromi iš bendraties. Vienaskaitos
formos padaromos taip:
kalbėt\i + – siąs / – siantis = kalbėsiąs / kalbėsiantis
kalbėt\i + – sianti
= kalbėsianti
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – sią / – siantys, pvz: kalbėsią / kalbėsiantys,
moteriškoji giminė – – siančios, pvz., kalbėsiančios.
Sangrąžinės šių dalyvių formos dažniausiai vartojamos su priešdėliais:
pa – + kalbėt\is + – siąs / – siantis = pasikalbėsiąs / pasikalbėsiantis
pa – + kalbėt\is + – sianti
= pasikalbėsianti
Daugiskaitos galūnės kaip dalyvių, padarytų iš nesangrąžinių veiksmažodžių, nes
sangrąžos dalelytė atsiduria po priešdėlio.
Šios formos pasako, ką galbūt darys žmogus ateityje, pvz.:
Jis sako važiuosiąs į Rusiją.
Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai padaromi iš tiesioginės nuosakos
3 asmens formų. Vyriškosios giminės formos padaromos taip:
stato

+

– mas = statomas

Moteriškosios giminės galūnė – ma, pvz., statoma.
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – mi, pvz., statomi, moteriškoji giminė – – mos,
pvz., statomos.
Šios formos pasako, kas su daiktu, žmogumi ir pan. vyksta, yra daroma dabar, pvz.:
Šis namas jau statomas.
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Taip pat yra daromos ir neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvių negimininės formos, pvz.:
stato

+ – ma = statoma

Negimininė forma sutampa su moteriškosios giminės vardininko linksniu, bet kirčiuojama
kaip vyriškosios giminės forma ir nelinksniuojama.
Neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai padaromi iš bendraties. Vyriškosios giminės
formos padaromos taip:
statyt\i + – tas = statytas
Moteriškosios giminės galūnė – ta, pvz., statyta.
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – ti, pvz., statyti, moteriškoji giminė – – tos, pvz.,
statytos.
Sangrąžinės šių dalyvių formos padaromos taip:
statyt\is
statyt\is

+ – tas + – is
+ – ta + – si

= statytasis
= statytasi

Taip pat yra daromos ir neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvių negimininės formos, pvz.:
rašyt\i + – ta = rašyta
Negimininė forma sutampa su moteriškosios giminės vardininko linksniu, bet
nelinksniuojama ir kirčiuojama kaip vyriškosios giminės forma.
Šios formos pasako, kas su daiktu, žmogumi ir pan. buvo padaryta, atsitikę seniau, pvz.:
Vilniaus universitetas įkurtas 1579 metais.
Dalyviai linksniuojami kaip būdvardžiai.

SUDĖTINIAI LAIKAI
Su veikiamosios ir neveikiamosios rūšies esamojo bei būtojo kartinio laiko dalyviais ir
pagalbinio veiksmažodžio būti asmenuojamosiomis formomis sudaromi sudėtiniai laikai.
Sudėtiniai laikai su veikiamosios rūšies dalyviais
Sudėtiniai atliktiniai laikai
Šie laikai reiškia iš ankstesnio veiksmo kilusią rezultatinę būseną, trunkančią tam
tikru momentu:
• dabarties, pvz., yra buvęs, yra buvusi;
• praeities, pvz., buvo skaitęs, buvo skaičiusi;
• ateities, pvz., bus pasiruošęs, bus pasiruošusi.
Sudėtinis atliktinis esamasis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio
būti esamojo laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo kartinio laiko veikiamosios rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: esu buvęs, esame buvę, moteriškoji giminė: esu
buvusi, esame buvusios.
Pavyzdžiai:
Ar tu esi buvęs Nidoje?
Ar tu esi buvusi Gedimino pilyje?
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Sudėtinis atliktinis būtasis kartinis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būtojo kartinio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo kartinio laiko veikiamosios rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: buvai skaitęs, buvote skaitę,
moteriškoji giminė: buvai skaičiusi, buvote skaičiusios.
Pavyzdžiai:
Jis jau buvo buvęs parodoje, bet nuėjo dar kartą.
Ji jau buvo buvusi lietuvių kalbos kursuose, bet atvažiavo dar kartą.
Sudėtinis atliktinis būtasis dažninis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būtojo dažninio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo kartinio laiko veikiamosios rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: būdavo pagalvojęs, būdavome pagalvoję, moteriškoji giminė: būdavo pagalvojusi, būdavome pagalvojusios. Šis
laikas vartojamas retai.
Pavyzdžiai:
Kai nuvažiuodavau pas močiutę, ji visada būdavo iškepusi pyragą.
Senelis man visada būdavo pririnkęs saldžių obuolių.
Sudėtinis atliktinis būsimasis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būsimojo laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo kartinio laiko
veikiamosios rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: bus pasiruošęs, bus pasiruošę, moteriškoji giminė: bus pasiruošusi, bus pasiruošusios.
Pavyzdžiai:
Kai tu grįši namo, aš jau būsiu išviręs vakarienę.
Kai tu pareisi, aš jau būsiu grįžusi.
Sudėtinis pradėtinis laikas
Šis laikas reiškia veiksmą, prasidėjusį anksčiau ir dar tebetrunkantį prasidedant kitam
veiksmui, taip pat pradėtą ar sumanytą, bet neįvykdytą praeities veiksmą, pvz.: Buvau berašantis laišką, kai tu paskambinai.
Sudėtinis pradėtinis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būtojo kartinio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus esamojo laiko veikiamosios
rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: buvau beeinąs / beeinantis, buvome beeiną / beeinantys, moteriškoji giminė: buvau beeinanti, buvome beeinančios.
Pavyzdžiai:
Jau buvau besiunčiantis tau žinutę, bet tu man parašei.
Jau buvau beskambinanti tau, bet tu man paskambinai.
Sudėtiniai laikai su neveikiamosios rūšies dalyviais
Sudėtiniai laikai su esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviu
Esamasis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti esamojo
laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus esamojo laiko neveikiamosios rūšies
dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: esu mylimas, esame mylimi, moteriškoji giminė: esu
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mylima, esame mylimos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu yra bei
negiminine esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai yra gerai
žinoma.
Pavyzdžiai:
Tu esi mokinių mėgstama mokytoja.
Žinau, kad esu visų laukiamas.
Būtasis kartinis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būtojo
kartinio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: buvo gerbiamas, buvo gerbiami, moteriškoji giminė:
buvo gerbiama, buvo gerbiamos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu buvo
bei negiminine esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai buvo gerai
žinoma.
Pavyzdžiai:
Jis buvo gerbiamas bendradarbių.
Šios naujienos jau buvo žinomos vakar.
Būtasis dažninis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti
būtojo dažninio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: būdavau laukiamas, būdavome laukiami, moteriškoji giminė: būdavau laukiama, būdavome laukiamos. Šis laikas gali
būti sudaromas ir su veiksmažodžiu būdavo bei negiminine esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai būdavo gerai žinoma. Šis būtasis dažninis laikas
vartojamas gana retai.
Pavyzdžiai:
Mes abi būdavome labai laukiamos tėvų.
Jų namuose visada būdavau laukiamas svečias.
Būsimasis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būsimojo laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus esamojo laiko neveikiamosios rūšies
dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: būsi laukiamas, būsite laukiami, moteriškoji giminė:
būsi laukiama, būsite laukiamos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu
bus bei negiminine esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai bus
gerai žinoma.
Pavyzdžiai:
Šioje aikštėje bus rengiamos miesto šventės.
Čia bus statomas namas.
Sudėtiniai laikai su būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviu
Esamasis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti esamojo
laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo laiko neveikiamosios rūšies
dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: esu mylėtas, esame mylėti, moteriškoji giminė: esu
mylėta, esame mylėtos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu yra bei negiminine būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai yra rašyta.
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Pavyzdžiai:
Vaikai yra išmokyti mandagiai elgtis.
Dukterys yra išmokytos virti.
Būtasis kartinis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būtojo kartinio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo laiko neveikiamosios
rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: buvo pakviestas, buvo pakviesti, moteriškoji giminė: buvo pakviesta, buvo pakviestos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu
buvo bei negiminine būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai buvo
rašyta.
Pavyzdžiai:
Vaikai buvo išmokyti gražiai elgtis.
Dukterys buvo išmokytos virti.
Būtasis dažninis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būtojo dažninio laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo laiko neveikiamosios
rūšies dalyvio, pvz., vyriškoji giminė: būdavai įvertintas, būdavote įvertinti, moteriškoji
giminė: būdavai įvertinta, būdavote įvertintos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu būdavo bei negiminine būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz.,
tai būdavo parašyta. Šis būtasis dažninis laikas vartojamas gana retai.
Pavyzdžiai:
Ant stalelio visada būdavo padėtas naujausias laikraštis.
Kiekvieną šeštadienį tėvo man būdavo nupirkta gėlių puokštė.
Būsimasis laikas sudaromas iš reikalingos pagalbinio veiksmažodžio būti būsimojo
laiko formos ir tinkamos giminės bei skaičiaus būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio
pvz., vyriškoji giminė: bus paklaustas, bus paklausti, moteriškoji giminė: bus paklausta,
bus paklaustos. Šis laikas gali būti sudaromas ir su veiksmažodžiu bus bei negiminine būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvio forma, pvz., tai bus parašyta.
Pavyzdžiai:
Vaikai bus išmokyti mandagiai elgtis.
Dukterys bus išmokytos siūti ir megzti.

SUDĖTINĖ TARIAMOJI NUOSAKA
Sudėtinės tariamosios nuosakos formos padaromos iš veiksmažodžio būti tariamosios
nuosakos formų ir veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvių, pvz., vyriškoji giminė: būčiau
žinojęs, būtume žinoję, moteriškoji giminė: būtum žinojusi, būtumėte žinojusios. Šios tariamosios nuosakos formos vartojamos tada, kai reikia pasakyti nerealią sąlygą.
Pavyzdžiai:
Jei būtų buvęs geras oras, būtume važiavę į ekskursiją.
Jei būčiau buvusi jaunesnė, būčiau šokusi visą vakarą.
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Pusdalyviai
Šios veiksmažodžių formos padaromos iš bendraties. Vyriškosios giminės pusdalyviai
padaromi taip:
+ – damas = eidamas
eit\i
rašyt\i + – damas = rašydamas
Moteriškosios giminės galūnė – dama, pvz., eidama, rašydama.
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – dami, pvz., eidami, rašydami; moteriškoji
giminė – – damos, pvz., eidamos, rašydamos.
Sangrąžinės pusdalyvių formos padaromos taip:
praust\is + – damas = prausdamasis
praust\is + – dama = prausdamasi
Daugiskaitos galūnės: vyriškoji giminė – – damiesi, pvz., prausdamiesi, moteriškoji
giminė – – damosi, pvz., prausdamosi.
Šiomis formomis pasakomas to paties veikėjo kitas, ne toks svarbus veiksmas, kuris
atliekamas tuo pačiu metu, kaip ir pagrindinis veiksmas, pvz.:
Brolis, eidamas iš darbo namo, sutiko savo seną pažįstamą.
Padalyviai
Esamojo laiko padalyviai padaromi iš tiesioginės nuosakos esamojo laiko 3 asmens, pvz.:
kalba\
verči\
a
sako\
myli\

+
+
+
+

– ant
– iant
– ant
– int

=
=
=
=

kalbant
verčiant
sakant
mylint

Sangrąžinės šių padalyvių formos padaromos taip:
stat\
osi + – ant = statantis
tiki\si + – int = tikintis
Esamojo laiko padalyviais reiškiamas kito veikėjo tuo pačiu metu atliekamas veiksmas, pvz.:
Tėvams žiūrint televizorių, vaikai žaidė savo kambaryje.
Būtojo laiko padalyviai padaromi iš tiesioginės nuosakos būtojo kartinio laiko 3 as
mens, pvz.:
kalbėjo\ + – us = kalbėjus
vertė\ + – us = vertus
rašė\
+ – ius = rašius
Sangrąžinės šių padalyvių formos padaromos taip:
statė\si
+ – ius = stačiusis
džiaugė\si + – us = džiaugusis
Šios formos reiškia kito veikėjo ankstesnį veiksmą, pvz.:
Tėvui parėjus namo, visa šeima sėdo valgyti vakarienės.
Su padalyviais veikėjas pasakomas naudininko linksniu.
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INTRODUZIONE
Questo libro intende fornire uno strumento pratico per il lettore italiano che, avvicinandosi
allo studio della lingua lituana, trovi difficoltà nell’identificazione o nella costruzione di una
certa forma verbale.
A questo fine vengono qui presentati 365 verbi lituani corredati di un prospetto delle
relative forme coniugate. A ciascun verbo è dedicata una o due pagine, nelle quali si trovano:
• il paradigma e i principali verbi italiani corrispondenti;
• tutte le forme coniugate;
• l’indicazione dei casi retti, le costruzioni sintattiche che illustrano le diverse possibilità
di reggenza dei casi e la loro traduzione in italiano;
• i principali prefissi che ciascun singolo verbo può presentare;
• le forme impersonali del verbo più frequentemente usate.
Parlando, ascoltando, scrivendo o leggendo, possono sorgere difficoltà in relazione a ogni
verbo. Per comprenderle e per utilizzarle nella comunicazione attiva occorre ovviamente
saper riconoscere le forme verbali. Qui di seguito si forniscono, pertanto, alcuni cenni sulla
morfologia del verbo lituano.

Cenni minimi a fini pratici di grammatica
del verbo lituano
Il verbo lituano è una parte del discorso che indica un’azione o uno stato. Esempi::

statyti namą
važiuoti
rašyti laišką
valytis dantis

Azione
– costruire una casa
– andare [con un mezzo di trasporto]
– scrivere una lettera
– lavarsi i denti

Stato
jausti		
– sentire
džiaugtis
– rallegrarsi
lyja 		
– piove
turėti duonos – avere del pane

In base al loro significato le forme del verbo in lituano si dividono in transitive e
intransitive. I verbi transitivi indicano azioni di soggetti attivi, che sono dirette verso un
oggetto definito, per esempio: rašyti (scrivere), piešti (disegnare), statyti (costruire), auginti
(far crescere, coltivare). In genere i verbi transitivi richiedono l’accusativo dell’oggetto, per
esempio: rašyti laišką (scrivere una lettera), auginti gėles (coltivare i fiori).
In lituano, i verbi transitivi, in presenza di una negazione, sono seguiti obbligatoriamente
dal genitivo dell’oggetto. Per es.: nerašyti laiško (non scrivere una lettera), neauginti gėlių
(non coltivare i fiori).
I verbi intransitivi ovviamente non reggono il complemento oggetto. Per es.: eiti (andare),
miegoti (dormire), sėdėti (sedere).
I verbi hanno forme personali e impersonali.
• Forme personali: tre modi (indicativo, condizionale e imperativo); tre persone e due
numeri (singolare e plurale).
• Forme impersonali: participio attivo e passivo, gerundio e una forma denominata
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pusdalyvis, che possiamo tradurre come semiparticipio; il semiparticipio lituano, così come
il gerundio italiano, ha una funzione predicativa e si usa solo se il suo soggetto è lo stesso del
verbo principale (per es. Būdama namie, labiau ilsėtum. – Stando a casa, ti riposeresti di più).
Queste forme possono differenziarsi per genere (maschile e femminile) e sono declinabili o
indeclinabili.
I verbi possono avere la forma riflessiva – si (– s) e indicano:
1) un’azione reciproca, per es.: kalbėtis (conversare), pyktis (adirarsi, litigare);
2) un’azione diretta verso il soggetto, per es.: praustis (lavarsi), šukuotis (pettinarsi);
3) un movimento nello spazio, per es.: stotis (alzarsi), sėstis (mettersi seduti);
4) un cambiamento di condizione, per es.: kankintis (torturarsi, affliggersi), žemintis
(umiliarsi);
5) un’azione con scopo di vantaggio, per es.: pirktis (comprarsi), neštis (portarsi,
portare per sé);
6) un’azione che si esplica di per sé, per es.: baigtis (terminare, concludersi), suktis
(girare, attorcigliarsi).
Alcuni verbi lituani sono esclusivamente riflessivi: juoktis (ridere; prendere in giro, farsi
beffe), domėtis (interessarsi), elgtis (comportarsi), didžiuotis (vantarsi, gloriarsi).
In lituano si distinguono due aspetti del verbo: imperfettivo (eigos veikslas) e perfettivo
(įvykio veikslas).
I verbi con aspetto imperfettivo indicano un’azione vista nel suo processo, nel suo
svolgersi, per es.: eiti (andare), skaityti (leggere), augti (crescere). I verbi con aspetto
perfettivo indicano un’azione compiuta, vista come risultato, per es.: išeiti (uscire, andar
via), perskaityti (leggere [completamente]), užaugti (crescere, esser cresciuti). Nell’ultimo
caso dell’infinito perfettivo užaugti, a differenza dell’infinito imperfettivo augti, il processo
di crescita è visto come ultimato, ossia l’azione (= la crescita) non è vista nel suo svolgersi,
ma come risultato.
L’aspetto del verbo è, in genere, definito dalla presenza di un prefisso verbale: i
verbi imperfettivi ne sono, di norma, privi (rašyti - scrivere, skaityti - leggere), mentre i
verbi perfettivi, di norma, hanno un prefisso (prašyti - chiedere, perskaityti - leggere
[completamente]). Esistono peraltro anche verbi perfettivi privi di prefisso (es. mirti - morire).

MODO INDICATIVO
Il paradigma del verbo, ossia le forme principali del verbo lituano fornite dal vocabolario,
da cui si derivano tutte le altre, consiste di:
• infinito,
• 3a persona del presente indicativo,
• 3a persona del preterito.
Poiché da queste forme principali derivano tutte le altre, nel processo di apprendimento
dei verbi è necessario riservare al paradigma un’attenzione particolare.
1. Presente. Il presente esprime:
• un’azione che si svolge nel momento in cui si parla, per es.:
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Aš rašau laišką. (Scrivo una lettera).
• un’azione continua, ininterrotta, abituale, per es.:
Ši vaistinė dirba naktimis. (Questa farmacia lavora di notte).
• un’azione che si svolgerà a breve, vista nella sua immediatezza, per es.:
Rytoj važiuoju prie ežero. (Domani vado [con un mezzo] al lago).
Coniugazione.
Si coniugano come di seguito:
• i verbi, la cui 3a persona del presente termina in – а oppure – ia:
aš		 kalbu, klausiu
mes		
kalbame, klausiame
tu		 kalbi, klausi
jūs		 kalbate, klausiate
jis, ji kalba, klausia
jie, jos kalba, klausia
• i verbi, la cui 3a persona del presente termina in – i:
aš		 galiu
mes		
galime
tu		 gali
jūs		 galite
jis, ji gali
jie, jos gali
a
• i verbi, la cui 3 persona del presente termina in – о:
aš		 rašau
mes		
rašome
tu		 rašai
jūs		 rašote
jis, ji rašo
jie, jos rašo
Le corrispondenti forme riflessive del presente sono le seguenti:
• verbi, la cui 3a persona davanti alla particella – si termina in – а oppure in – ia:
aš		 perkuosi, džiaugiuosi
mes		
perkamės, džiaugiamės
tu		 perkiesi, džiaugiesi
jūs		 perkatės, džiaugiatės
jis, ji perkasi, džiaugiasi
jie, jos perkasi, džiaugiasi
• verbi, la cui 3a persona davanti alla particella – si termina in – i:
aš		 tikiuosi
mes		
tikimės
tu		 tikiesi
jūs		 tikitės
jis, ji tikisi
jie, jos tikisi
• verbi, la cui 3a persona del presente davanti alla particella – si termina in – о:
aš		 rašausi
mes		
rašomės
tu		 rašaisi
jūs		 rašotės
jis, ji rašosi
jie, jos rašosi
2. Preterito. Il preterito si può rendere in italiano con l’imperfetto o con il passato remoto
(quando il verbo è preceduto da un prefisso); esso esprime:
• un’azione conclusa nel passato, per es.:
Pernai parašiau knygą. (L’anno scorso scrissi un libro).
• un’azione che si è reiterata nel passato, per es.:
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Kiekvieną vasarą mes važiavome prie jūros. (Ogni estate andavamo [con un mezzo] al
mare) – in italiano si può rendere con l’imperfetto.
Coniugazione.
• verbi, la cui 3a persona termina in – о:
aš		 kalbėjau
tu		 kalbėjai
jis, ji kalbėjo

mes		
kalbėjome
jūs		 kalbėjote
jie, jos kalbėjo

• verbi, la cui 3a persona termina in – ė:
aš		 rašiau
tu		 rašei
jis, ji rašė

mes		
rašėme
jūs		 rašėte
jie, jos rašė

Le forme del preterito dei verbi riflessivi sono le seguenti:
• verbi, la cui 3a persona davanti alla particella – si termina in – о:
aš		 kalbėjausi
mes		
kalbėjomės
tu		 kalbėjaisi
jūs		 kalbėjotės
jis, ji kalbėjosi
jie, jos kalbėjosi
• verbi, la cui 3a persona davanti alla particella riflessiva – si termina in – ė:
aš		 rašiausi
mes		
rašėmės
tu		 rašeisi
jūs		 rašėtės
jis, ji rašėsi
jie, jos rašėsi
3. Preterito iterativo. Il preterito iterativo esprime un’azione abituale e ripetuta nel
passato, per es.:
Vaikystėje labai mėgdavau žaisti lauke. (Da bambino mi piaceva molto giocare
all’aperto). In italiano si può spesso rendere con l’imperfetto in funzione iterativa.
Si costruisce a partire dall’infinito, privato della sua desinenza – ti, e aggiungendo il
suffisso – dav – , per es.:
kalbėt\i + – dav – + – o = kalbėdavo
klaust\i + – dav – + – o = klausdavo
+ – dav – + – o = rašydavo
rašyt\i
Coniugazione.
Nel preterito iterativo le forme personali di tutti i verbi si costruiscono allo stesso modo
del preterito:
aš		 rašydavau
mes		
rašydavome
tu		 rašydavai
jūs		 rašydavote
jis, ji rašydavo
jie, jos rašydavo
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Nel preterito iterativo anche le forme personali di tutti i verbi riflessivi si costruiscono
nella stessa maniera del preterito:
aš		 mokydavausi
mes		
mokydavomės
tu		 mokydavaisi
jūs		 mokydavotės
jis, ji mokydavosi
jie, jos mokydavosi
N.B. In tutte le forme del preterito iterativo, a differenza di quelle del preterito, l’accento
cade sempre sulla radice del verbo.
4. Futuro. Il futuro esprime un’azione che si realizzerà successivamente, per es.:
Rytoj eisiu į svečius (Domani andrò a far visita ad amici). In italiano si rende con il
futuro semplice.
Questo tempo si costruisce aggiungendo il suffisso – s(i) all’infinito del verbo, privato
della desinenza – ti. Per es.:
kalbėt\i
klaust\i
vest\i
nešt\i
zyzt\i
rašyt\i
lyt\i

+
+
+
+
+
+
+

– s = kalbės
– s = klaus
– s = ves
– s = neš
– s = zys
– s = rašys
– s = lis

Coniugazione.
Le forme personali di tutti i verbi nel futuro si costruiscono allo stesso modo:
aš		 rašysiu
mes		
rašysime
tu		 rašysi
jūs		 rašysite
jis, ji rašys
jie, jos rašys
Anche le forme personali di tutti i verbi riflessivi nel futuro si costruiscono alla stessa maniera:
mes		
mokysimės
aš		 mokysiuosi
tu		 mokysiesi
jūs		 mokysitės
jie, jos mokysis
jis, ji mokysis

MODO IMPERATIVO
L’imperativo esprime la volontà del parlante di sollecitare un’azione, di esprimere una
richiesta o un ordine, per es.:
Kalbėkite lėčiau! (Parli/Parlate più lentamente!)
L’imperativo possiede soltanto le forme proprie della 1a persona singolare e plurale e della
2 persona plurale. Esse si costruiscono aggiungendo all’infinito, privato della desinenza – ti,
il suffisso – k. Ad es.:
a
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kalbėt\i + – k = 2a persona singolare kalbėk
1a persona plurale kalbėkime
2a persona plurale kalbėkite
Coniugazione.
aš		 –
tu		 kalbėk
jis, ji tegu kalba

mes		
kalbėkime
jūs		 kalbėkite
jie, jos tegu kalba

La forma suppletiva composta della 3a persona coincide con la forma della 3a persona
del presente indicativo, preceduta da tegu oppure te (particella che introduce proposizioni
ottative).
Le forme di tutti i riflessivi all’imperativo si costruiscono alla stessa maniera:
aš		 –
mes		
mokykimės
tu		 mokykis
jūs		 mokykitės
jis, ji tegu mokosi, tesimoko
jie, jos tegu mokosi, tesimoko

MODO CONDIZIONALE
Il condizionale esprime azioni viste come possibili o desiderate, per es.:
Jis norėtų čia pabūti ilgiau. (Lui vorrebbe rimanere qui un po’ più a lungo).
Le forme di questo modo si costruiscono aggiungendo – t – , e poi le varie desinenze
personali all’infinito, privato della desinenza – ti. Tale – t – , si “addolcisce”, cioè si trasforma
in – č – , nella terminazione della 1a persona singolare – iau:
aš		 kalbėčiau
mes		
kalbėtume / kalbėtumėme
tu		 kalbėtum
jūs		 kalbėtute / kalbėtumėte
jis, ji kalbėtų
jie, jos kalbėtų
Le forme della 1a e 2a persona plurale si riscontrano nella forma piena o abbreviata.
Le forme dei riflessivi nel condizionale si formano alla stessa maniera:
aš		 mokyčiausi
mes		
mokytumėmės
tu		 mokytumeisi
jūs		 mokytumėtės
jis, ji mokytųsi
jie, jos mokytųsi

FORME IMPERSONALI DEL VERBO
Le forme non coniugate dei verbi sono quelle dell’infinito, dei participi, dei gerundi e dei
semiparticipi. I participi, in particolare, sono usati molto più frequentemente che in italiano.
Morfologicamente somigliano agli aggettivi.
Participi
1. Participio presente attivo. Il participio presente attivo si costruisce partendo dalla
forma della 3a persona del presente indicativo, aggiungendovi le terminazioni seguenti.

22

Per il maschile singolare, per es.:
kalba\ + – ąs / – antis = kalbąs / kalbantis
myli\ + – įs / – intis = mylįs / mylintis
sako\ + – ąs / – antis = sakąs / sakantis
Le terminazioni del plurale sono – ą / – antys, – į / – intys, per es: kalbą / kalbantys, mylį /
mylintys, saką / sakantys.
Per il femminile singolare, le forme terminano in – anti, – inti, per es.: kalbanti, mylinti.
Per il femminile plurale, le forme terminano in – ančios, – inčios, per es.: kalbančios,
mylinčios, sakančios.
Le forme riflessive si costruiscono, nella grande maggioranza dei casi, per mezzo del
prefisso be –. Si noti che in questo caso la particella – si – viene inserita tra il prefisso be – e la
radice del verbo. Così, ad esempio, per il verbo mokytis:
be– + mokosi + – antis = besimokantis
be– + mokosi + – anti = besimokanti
Le terminazioni delle forme riflessive per il plurale sono uguali a quelle delle forme
attive: maschile: – ą / –antys, – į / – intys, ad esempio: besimoką / besimokantys, besimylį /
besimylintys; femminile: – ančios, – inčios, ad esempio: besimokančios, besimylinčios.
I participi attivi indicano una qualità, un’azione del soggetto, per es.:
Dainuojanti moteris patiko visiems.
(La donna che cantava piacque a tutti).
Medžiojantis vilkas labai pavojingas.
(Il lupo che va a caccia è molto pericoloso).
Žmonės žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
(La gente guardava il sole che tramontava).
Ant stalo gulinti knyga yra mokytojo.
(Il libro che giace sul tavolo è del maestro).
2. Participio passato attivo di aspetto perfettivo. Il participio passato attivo di aspetto
perfettivo si forma dalla 3a persona dell’indicativo preterito, aggiungendo le seguenti
terminazioni:
Maschile
Femminile
– ęs
– usi, – iusi
Singolare
–ę
– usios, – iusios
Plurale
Esempi:
maschile singolare

kalbėjo\ + – ęs = kalbėjęs
sakė\ + – ęs = sakęs
maschile plurale
kalbėję, sakę
femminile singolare kalbėjusi, sakiusi
femminile plurale kalbėjusios, sakiusios

Le forme riflessive hanno le seguenti terminazioni:
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Maschile
– ęs
– ęsi

Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

Femminile
– ius
– iusios

mokė\si + – ęs = mokęsis
mokęsi
mokė\si + – ius = mokiusis
mokiusios

Il participio passato attivo perfettivo esprime:
• una qualità, un fatto. Per es.:
Aš esu išalkęs.
(Sono affamato / Ho fame).
Mūsų televizorius sugedęs.
(Il nostro televisore è rotto).
Tėvas yra išvažiavęs į kaimą.
(Il padre è partito per la campagna).
• un’azione secondaria rispetto alla principale. Per es.:
Parėjęs namo brolis skaitė knygą.
(Il fratello, arrivato a casa, lesse il libro = Il fratello è arrivato a casa e ha letto il
libro = Essendo arrivato a casa, il fratello ha letto il libro).
Nukritęs nuo stalo kamuoliukas pariedėjo po spinta.
(La pallina che era caduta dal tavolo, rotolò sotto l’armadio = La pallina, caduta
dal tavolo, rotolò sotto l’armadio).
Keletą dienų pūtęs iš pietų vėjas staiga pakeitė kryptį.
(Il vento che per alcuni giorni aveva soffiato da sud, cambiò direzione).
• un’azione perfezionata dal soggetto in un passato anteriore. Per es.:
Jis sako perskaitęs filosofijos istoriją.
(Lui dice di aver letto la storia della filosofia).
3. Participio passato attivo di aspetto imperfettivo. Il participio passato attivo di aspetto
imperfettivo si costruisce partendo dal tema dell’infinito, aggiungendo le seguenti terminazioni:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
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Maschile
– davęs
– davę
kalbėt\i + – davęs = kalbėdavęs

Femminile
– davusi, – daviusi
– davusios, – daviusios

maschile plurale
kalbėdavę
femminile singolare kalbėt\i + – davusi = kalbėdavusi
femminile plurale kalbėdavusios
Le forme riflessive si formano partendo dalla 3a persona del passato indicativo; le
terminazioni sono le seguenti:
Maschile
Femminile
– ęs
– usi
Singolare
– ęsi
– usios
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

mokydavo\si + – ęs = mokydavęsis
mokydavęsi
mokydavo\si + – usi = mokydavusis
mokydavusios

Il participio passato attivo imperfettivo indica un’azione compiuta dal soggetto nel passato
più volte. Per es.:
Jis sako mėgdavęs kiekvieną vakarą eiti pasivaikščioti.
(Dice che tutte le sere gli piaceva fare una passeggiata).
4. Participio futuro attivo. Il participio futuro attivo si costruisce dal tema dell’infinito,
aggiungendo le seguenti terminazioni:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

Maschile
– siąs / – siantis
– sią / – siantys

Femminile
– sianti
– siančios

kalbėt\i + – siąs / – siantis = kalbėsiąs / kalbėsiantis
kalbėsią / kalbėsiantys
kalbėt\i + – sianti = kalbėsianti
kalbėsiančios

Se le forme riflessive hanno un prefisso (per es. pa – ), la particella riflessiva si inserisce tra
il prefisso e la radice del verbo. Le terminazioni sono le stesse della diatesi attiva:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

Maschile
– siąs / – siantis
– sią / – siantys

Femminile
– sianti
– siančios

pa – kalbėt\i + – siąs / – siantis = pasikalbėsiąs / pasikalbėsiantis
pasikalbėsią / pasikalbėsiantys
pa – kalbėt\i + – sianti = pasikalbėsianti
pasikalbėsiančios
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Il participio futuro attivo indica un’azione che il soggetto andrà a compiere nel futuro.
Per es.:
Jis sako važiuosiąs į Rusiją.
(Dice di aver intenzione di andare in Russia).
5. Participio presente passivo. Il participio presente passivo si costruisce partendo dalla
3a persona del presente indicativo, aggiungendo le seguenti terminazioni:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

Maschile
– mas
– mi

Femminile
– ma
– mos

stato\ + – mas = statomas
statomi
stato\ + – ma = statoma
statomos

Il participio presente passivo esprime in generale l’azione che, in un dato momento, si compie
nei riguardi del soggetto. Per es.:
Šis namas jau statomas. (Questa casa è già in costruzione).
6. Participio passato passivo. Il participio passato passivo si costruisce dal tema
dell’infinito, aggiungendo le seguenti terminazioni:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

Maschile
– tas
– ti

Femminile
– ta
– tos

statyt\i + – tas = statytas
statyti
statyt\i + – ta = statyta
statytos

Il participio passato passivo esprime un’azione che si è compiuta nei confronti del
soggetto. Per es.:
Vilniaus universitetas įkurtas 1579 metais.
(L’università di Vilnius fu fondata nel 1579).
I participi, che spesso hanno come gli aggettivi funzione attributiva, seguono la
declinazione aggettivale.
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TEMPI COMPOSTI
I tempi composti si formano perifrasticamente unendo le forme flesse del verbo ausiliare
būti (essere) con participi presenti e passati, sia attivi, sia passivi.

Tempi composti con participi attivi
1. Passati composti.
Questi tempi indicano uno stato risultante da un’azione già conclusa, prolungatasi per un
certo periodo.
Il perfetto si forma con l’ausiliare būti coniugato al presente e il participio passato attivo
del verbo principale, accordato col soggetto per genere e numero. Può essere reso con il
passato prossimo in italiano. Le forme del maschile sono: esu buvęs, esame buvę, mentre le
forme del femminile sono: esu buvusi, esame buvusios.
Esempi:
Ar tu esi buvęs Nidoje?
(Sei stato a Nida?)
Ar tu esi buvusi Gedimino pilyje?
(Sei stata al castello di Gediminas?)
Il piuccheperfetto si forma con l’ausiliare būti coniugato al preterito e il participio passato
attivo del verbo principale accordato col soggetto per genere e numero. Può essere reso con
il trapassato prossimo in italiano. Le forme del maschile sono: buvai skaitęs, buvote skaitę,
mentre le forme del femminile sono: buvai skaičiusi, buvote skaičiusios.
Esempi:
Jis jau buvo buvęs parodoje, bet nuėjo dar kartą.
(Era già stato alla mostra, ma ci andò un’altra volta).
Ji jau kartą buvo buvusi lietuvių kalbos kursuose, bet atvažiavo dar kartą.
(Aveva già frequentato i corsi di lituano, ma è tornata un’altra volta).
Il piuccheperfetto iterativo è un tempo usato raramente; si forma con l’ausiliare būti
coniugato all’imperfetto e il participio passato attivo del verbo principale accordato col
soggetto per genere e numero. Indica un’azione usuale, compiuta più volte nel passato;
può essere reso con il trapassato prossimo in italiano. Le forme del maschile sono: būdavo
pagalvojęs, būdavome pagalvoję, mentre le forme del femminile sono: būdavo pagalvojusi,
būdavo pagalvojusios.
Esempi:
Kai nuvažiuodavau pas močiutę, ji visada būdavo iškepusi pyragą.
(Ogni volta che andavo da mia nonna, lei mi aveva sempre già preparato una torta).
Senelis man visada būdavo pririnkęs saldžių obuolių.
(Mio nonno mi aveva sempre scelto delle mele dolci).

27

Il futuro anteriore si forma con l’ausiliare būti coniugato al futuro e il participio passato
attivo del verbo principale accordato col soggetto per genere e numero. Le forme del maschile
sono: bus pasiruošęs, bus pasiruošę, mentre le forme del femminile sono: bus pasiruošusi,
bus pasiruošusios.
Esempi:
Kai tu grįši namo, aš jau būsiu išviręs vakarienę.
(Quando tornerai a casa, avrò già preparato la cena).
Kai tu pareisi, aš jau būsiu grįžusi.
(Quando tu rincaserai, io sarò già tornata).
2. Preterito composto incoativo.
Dei tre tempi composti continuativi (preterito, preterito iterativo e futuro) la lingua
standard utilizza soltanto il preterito.
Questo tempo indica:
• un’azione iniziata prima di un’altra e ancora in essere quando la seconda è iniziata;
• un’azione nel passato iniziata o progettata, ma non compiuta.
Per es.: Buvau berašantis laišką, kai tu paskambinai. (Stavo per scrivere una lettera,
quando tu mi hai telefonato).
Il tempo composto si forma con l’ausiliare būti coniugato al preterito e il participio
presente attivo del verbo principale accordato col soggetto per genere e numero. Le forme
del maschile sono: buvau beeinąs / beeinantis, buvome beeiną / beeinantys, mentre le forme
del femminile sono: buvau beeinanti, buvome beeinančios.
Esempi:
Jau buvau besiunčiąs tau žinutę, bet tu man parašei.
(Stavo per spedirti un messaggio, ma mi hai scritto tu).
Jau buvau beskambinanti tau, bet tu man paskambinai.
(Volevo telefonarti, ma mi hai chiamato tu).
Tempi composti con participi passivi
1. Tempi composti con participi presenti passivi.
Il presente passivo si forma con l’ausiliare būti coniugato al presente e il participio
presente passivo del verbo principale concordato per genere e numero. Le forme del
maschile sono: esu mylimas, esame mylimi, mentre le forme del femminile sono: esu
mylima, esame mylimos. Questo tempo può formarsi anche con l’ausiliare yra (è) e la
forma impersonale del participio presente passivo, per es.: Tai yra gerai žinoma. (È
ben noto).
Esempi:
Tu esi mokinių mėgstama mokytoja.
(Sei una maestra che piace agli alunni).
Žinau, kad esu visų laukiamas.
(So che mi stanno aspettando tutti).
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Il preterito passivo si forma con l’ausiliare būti coniugato al preterito e il participio
presente passivo del verbo principale concordato per genere e numero. Le forme del
maschile sono: buvo gerbiamas, buvo gerbiami, mentre le forme del femminile sono: buvo
gerbiama, buvo gerbiamos. Questo tempo può formarsi anche con l’ausiliare buvo e la
forma impersonale del participio presente passivo, per es.: Tai buvo gerai žinoma (Ciò era
ben noto).
Esempi:
Jis buvo gerbiamas bendradarbių.
(Era rispettato dai suoi collaboratori).
Šios naujienos jau buvo žinomos vakar.
(Queste novità erano note già ieri).
L’imperfetto passivo (o preterito passivo iterativo) è di uso occasionale; si forma con
l’ausiliare būti coniugato all’imperfetto e il participio presente passivo del verbo principale
concordato per genere e numero. Le forme del maschile sono: būdavau laukiamas,
būdavome laukiami, mentre le forme del femminile sono: būdavau laukiama, būdavome
laukiamos. Questo tempo si può formare anche con la forma impersonale del participio
presente passivo, per es.: Tai būdavo gerai žinoma (Ciò era ben noto).
Esempi:
Mes abi būdavome laukiamos tėvų.
(I nostri genitori ci aspettavano sempre con gioia [letteralmente: Entrambe eravamo
molto attese dai genitori]).
Jų namuose visada būdavau labai laukiamas svečias.
(A casa loro ero sempre un ospite atteso / gradito).
Il futuro passivo si forma con l’ausiliare būti coniugato al futuro e il participio presente
passivo del verbo principale concordato per genere e numero. Le forme del maschile sono:
būsi laukiamas, būsite laukiami, mentre le forme del femminile sono: būsi laukiama, būsite
laukiamos. Questo tempo può formarsi anche con l’ausiliare bus e la forma impersonale
del participio presente passivo, per es.: Tai bus gerai žinoma (Ciò sarà ben noto).
Esempi:
Šioje aikštėje bus rengiamos miesto šventės.
(I festival cittadini saranno allestiti in questa piazza).
Čia bus statomas namas.
(Qui sarà costruita una/la casa).
3. Tempi composti con participi passati passivi.
Il presente passivo si forma con l’ausiliare būti coniugato al presente e il participio
passato passivo del verbo principale concordato per genere e numero. Le forme del maschile
sono: esu mylėtas, esame mylėti, mentre le forme del femminile sono: esu mylėta, esame
mylėtos. Questo tempo può formarsi anche con l’ausiliare yra e la forma impersonale del
participio passato passivo, per es.: Tai yra rašyta (Ciò è/sta scritto).
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Esempi:
Vaikai yra išmokyti mandagiai elgtis.
(Ai bambini si insegna a comportarsi per bene [letteralmente: I bambini sono educati
a comportarsi gentilmente]).
Dukterys yra išmokytos virti.
(Alle figlie si insegna a cucinare [letteralmente: Le figlie sono educate a cucinare]).
Il preterito passivo si forma con l’ausiliare būti coniugato al preterito e il participio passato
passivo del verbo principale concordato per genere e numero. Le forme del maschile sono:
buvo pakviestas, buvo pakviesti, mentre le forme del femminile sono: buvo pakviesta, buvo
pakviestos. Questo tempo si può formare anche con l’ausiliare buvo e la forma impersonale
del participio passato passivo, per es.: Tai buvo rašyta (Ciò era/stava scritto).
Esempi:
Vaikai buvo išmokyti gražiai elgtis.
(Ai bambini si insegnava a comportarsi per bene [letteralmente: I bambini erano/sono
stati educati a comportarsi gentilmente]).
Dukterys buvo išmokytos virti.
(Alle figlie si insegnava a cucinare [letteralmente: Le figlie erano/sono state educate
a cucinare]).
Il preterito iterativo passivo è un tempo usato raramente; si forma con l’ausiliare būti
coniugato come il preterito iterativo e il participio passato passivo del verbo principale
accordato col soggetto per genere e numero. Le forme del maschile sono: būdavai įvertintas,
būdavote įvertinti, mentre le forme del femminile sono: būdavai įvertinta, būdavote įvertintos.
Questo tempo si può formare anche col verbo būdavo e la forma impersonale del participio
passato passivo, per es.: Tai būdavo parašyta (Ciò di solito era scritto).
Esempi:
Ant stalelio visada būdavo padėtas naujausias laikraštis.
(Sul tavolino c’era sempre l’ultima edizione del giornale).
Kiekvieną šeštadienį tėvo man būdavo nupirkta gėlių puokštė.
(Ogni sabato era abitudine che mio padre mi comprasse un mazzo di fiori).
Il futuro passivo si forma con l’ausiliare būti coniugato al futuro e il participio passato
passivo del verbo principale concordato per genere e numero. Le forme del maschile sono:
bus paklaustas, bus paklausti, mentre le forme del femminile sono: bus paklausta, bus
paklaustos. Questo tempo si può formare anche col verbo bus e la forma impersonale del
participio passato passivo, per es.: Tai bus parašyta (Ciò sarà scritto).
Esempi:
Vaikai bus išmokyti mandagiai elgtis.
(Ai bambini sarà insegnato a comportarsi per bene [letteralmente: I bambini saranno
educati a comportarsi gentilmente]).
Dukterys bus išmokytos siūti ir megzti.
(Alle figlie si insegnerà a cucinare e a lavorare a maglia [letteralmente: Le figlie
saranno educate a cucinare e a lavorare a maglia]).
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Сложное условное наклонение
IL CONDIZIONALE PASSATO
Le forme del condizionale passato sono composte. Si costruiscono con le forme
dell’ausiliare būti coniugato al condizionale e il participio passato attivo del verbo principale
concordato per genere e numero. Le forme del maschile sono: būčiau žinojęs, būtume žinoję,
mentre le forme del femminile sono: būtum žinojusi, būtumėte žinojusios. Questo tempo è
utilizzato nei periodi ipotetici dell’irrealtà, tanto nella protasi che nell’apodosi.
Esempi:
Jei būtų buvęs geras oras, būtume važiavę į ekskursiją.
(Se fosse stato bel tempo, avremmo fatto una gita).
Jei būčiau buvusi jaunesnė, būčiau šokusi visą vakarą.
(Se fossi stata più giovane, avrei ballato tutta la notte).
Semiparticipi
Il semiparticipio (in lituano pusdalyvis) si costruisce utilizzando la radice dell’infinito,
aggiungendo i seguenti suffissi:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
			
maschile plurale
femminile singolare
			
femminile plurale

Maschile
– damas
– dami
+ – damas =
eit\i
sakyt\i + – damas =
eidami, sakydami
+ – dama =
eit\i
sakyt\i + – dama =
eidamos, sakydamos

Femminile
– dama
– damos
eidamas
sakydamas
eidama
sakydama

Le forme riflessive hanno le seguenti terminazioni:
Singolare
Plurale
Esempi:
maschile singolare
maschile plurale
femminile singolare
femminile plurale

Maschile
– damasis
– damiesi

Femminile
– damasi
– damosi

praust\is + – damas = prausdamasis
prausdamiesi
praust\is + – damasi = prausdamasi
prausdamosi

Il semiparticipio esprime un’azione concomitante compiuta dal soggetto del verbo
principale; entrambe le azioni vengono compiute dal medesimo soggetto. Per es.:
Brolis, eidamas iš darbo namo, sutiko savo seną pažįstamą.
(Il fratello, tornando/mentre tornava a casa dal lavoro, ha incontrato un suo
vecchio conoscente).
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Gerundio
Il gerundio presente si costruisce dalla radice del presente indicativo, terza persona,
aggiungendo il suffisso – ant oppure – int. Per es.:
kalba\
a
verči\
sako\
myli\

+
+
+
+

– ant
– iant
– ant
– int

=
=
=
=

kalbant
verčiant
sakant
mylint

Le forme riflessive prendono i suffissi – antis oppure – intis. Per es.:
stat\
osi + – ant = statantis
si + – int = tikintis
tiki\
In lituano l’azione espressa dal gerundio, a differenza che in italiano, è sempre condotta
da un soggetto diverso da quello della principale.
Da notare che il soggetto della secondaria si presenta declinato non al nominativo, ma al
dativo. Si tratta del cosiddetto “dativo assoluto” (costruzione parallela all’“ablativo assoluto”
del latino). Per es.:
Tėvams žiūrint televizorių, vaikai žaidė savo kambaryje.
(Mentre i genitori guardavano la televisione, i bambini giocavano nella propria stanza).
Il gerundio passato si costruisce dalla radice del preterito indicativo, terza persona,
aggiungendo il suffisso – (i)us. Per es.:
kalbėjo\ + – us = kalbėjus
vertė\ + – us = vertus
+ – ius = rašius
rašė\
Le forme riflessive prendono i suffissi – usis oppure – iusis. Per es.:
statė\si
+ – ius = stačiusis
džiaugė\si + – us = džiaugusis
Il gerundio passato esprime un’azione secondaria, compiutasi antecedentemente a quella
principale. Per es.:
Tėvui parėjus namo, visa šeima sėdo valgyti vakarienės.
(Essendo il padre ritornato a casa, tutta la famiglia sedette per cenare).
Così come già visto sopra per il gerundio presente, anche il soggetto del gerundio passato
è declinato al dativo.
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DOVE E COSA CERCARE
Numero del verbo
infinito, 3a persona del presente indicativo
3a persona del preterito

equivalenti italiani separati da una virgola
se sinonimi altrimenti da un punto e virgola

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛ.
Indicativo preterito
Indicativo presente
1a persona singolare
1a persona singolare
a
2 persona singolare
2a persona singolare
a
3 persona singolare e plurale
3a persona singolare e plurale
a
1 persona plurale
1a persona plurale
a
2 persona plurale
2a persona plurale
Indicativo imperfetto
1a persona singolare
2a persona singolare
3a persona singolare e plurale
1a persona plurale
2a persona plurale

Indicativo futuro
1a persona singolare
2a persona singolare
3a persona singolare e plurale
1a persona plurale
2a persona plurale

УСЛОВНОЕ НАКЛ.
Condizionale
1a persona singolare
2a persona singolare
3a persona singolare e plurale
1a persona plurale
2a persona plurale
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛ.
Modo imperativo
2a
3a
1a
2a

persona singolare
persona singolare e plurale
persona plurale
persona plurale

Indicazioni su:
• casi retti dal verbo;
• esempi in lituano, tradotti in italiano;
• costruzioni del verbo con prefissi, con traduzione in italiano (il segno * indica che il prefisso evidenziato conferisce al verbo un nuovo significato).

FORME NON CONIUGATE:
1 Forma breve e lunga dei participi presenti attivi
di genere maschile (separate dal segno /): alla
virgola segue la forma del femminile.
2 Participio passato attivo perfettivo di genere
maschile e femminile.
3 Participio passato attivo imperfettivo di genere
maschile e femminile.
4 Participio futuro attivo di genere maschile e
femminile.

5 Participio presente passivo di genere maschile,
femminile e impersonale.
6 Participio passato passivo di genere maschile,
femminile e impersonale.
7 Participio avverbiale del verbo esprimente
azione secondaria, non contemporanea a quella
principale, compiuta dallo stesso soggetto, di
genere maschile o femminile.
8 Gerundio presente.
9 Gerundio passato.

* Se una data forma impersonale non è attestata o è usata molto raramente, non è segnalata e il caso è indicato con –,–.
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1
abejóti, abejója, abejójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

dubitare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

abejóju
abejóji
abejója
abejójame
abejójate

abejójau
abejójai
abejójo
abejójome
abejójote

abejóčiau
abejótum
abejótų
abejótume / abejótumėme
abejótute / abejótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

abejódavau
abejódavai
abejódavo
abejódavome
abejódavote

abejósiu
abejósi
abejõs
abejósime
abejósite

abejók
tegu abejója
abejókime
abejókite

kuo?
Aš abejojau jo žodžiais. – Dubitavo delle sue parole.
dėl kо?
Visada abejojau dėl jo sugebėjimo virti. – Ho sempre dubitato delle sue capacità di cucinare.
Abejoju, ar galėsiu su jumis rytoj susitikti. – Dubito che riuscirò a incontrarvi domani.
Jis ilgai abejojo prieš atsakydamas. – Lui ha esitato a lungo prima di rispondere.

paabejóti
suabejóti

Truputį paabejojęs žmogus sutiko papasakoti, kas jam atsitiko. – Dopo aver avuto
qualche dubbio, quell’uomo ha accettato di raccontare ciò che gli era accaduto.
Jis suabejojo draugo nuoširdumu. – Lui ha dubitato della sincerità dell’amico.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 abejójantis / abejójąs, abejójanti
2 abejójęs, abejójusi
3 abejódavęs, abejódavusi
4 abejósiantis / abejósiąs, abejósianti
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5 – , – , abejójama
6 – , – , abejóta
7 abejódamas, abejódama
8 abejójant
9 abejójus

2
áiškinti, áiškina, áiškino

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

spiegare, illustrare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

áiškinu
áiškini
áiškina
áiškiname
áiškinate

áiškinau
áiškinai
áiškino
áiškinome
áiškinote

áiškinčiau
áiškintum
áiškintų
áiškintume / áiškintumėme
áiškintute / áiškintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

áiškindavau
áiškindavai
áiškindavo
áiškindavome
áiškindavote

áiškinsiu
áiškinsi
áiškins
áiškinsime
áiškinsite

áiškink
tegu áiškina
áiškinkime
áiškinkite

ką?
Šiandien mokytoja mums aiškino naują taisyklę. – Oggi la maestra ci ha spiegato una nuova
regola.
neáiškinti kо?
Mokytoja mums neaiškino naujos taisyklės. – La maestra non ci ha spiegato una nuova regola.
apie ką?
Jis mums aiškino apie žvaigždes. – Lui ci ha spiegato le stelle.
Mama aiškino vaikams, kaip reikia elgtis svečiuose. – La mamma ha spiegato ai bambini come
ci si deve comportare quando si va a trovare qualcuno.
išáiškinti
paáiškinti

Išaiškink man, kaip reikia naudotis fotoaparatu. – Spiegami bene come va usata
la macchina fotografica.
Aš tau viską paaiškinsiu. – Ti spiegherò tutto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 áiškinantis / áiškinąs, áiškinanti
2 áiškinęs, áiškinusi
3 áiškindavęs, áiškindavusi
4 áiškinsiantis / áiškinsiąs, áiškinsianti

5 áiškinamas, áiškinama, áiškinama
6 áiškintas, áiškinta, áiškinta
7 áiškindamas, áiškindama
8 áiškinant
9 áiškinus
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3
apsistóti, apsistója, apsistójo

fermarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

apsistóju
apsistóji
apsistója
apsistójame
apsistójate

apsistójau
apsistójai
apsistójo
apsistójome
apsistójote

apsistóčiau
apsistótum
apsistótų
apsistótume / apsistótumėme
apsistótute / apsistótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

apsistódavau
apsistódavai
apsistódavo
apsistódavome
apsistódavote

apsistósiu
apsistósi
apsistõs
apsistósime
apsistósite

apsistók
tegu apsistója
apsistókime
apsistókite

Kai atvažiuosite į Vilnių, galėsite apsistoti pas mus. – Quando verrete a Vilnius, potrete fermarvi
(alloggiare) da noi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 apsistójantis / apsistójąs, apsistójanti
2 apsistójęs, apsistójusi
3 apsistódavęs, apsistódavusi
4 apsistósiantis / apsistósiąs, apsistósianti
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5 –, –, apsistójama
6 –, –, apsistóta
7 apsistódamas, apsistodamà
8 apsistójant
9 apsistójus

4
atléisti, atléidžia, atléido

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

scusare, perdonare; licenziare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

atléidžiu
atléidi
atléidžia
atléidžiame
atléidžiate

atléidau
atléidai
atléido
atléidome
atléidote

atléisčiau
atléistum
atléistų
atléistume / atléistumėme
atléistute / atléistumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atléisdavau
atléisdavai
atléisdavo
atléisdavome
atléisdavote

atléisiu
atléisi
atlei̇ s̃
atléisime
atléisite

atléisk
tegu atléidžia
atléiskime
atléiskite

kam? ką? už ką?
Atleisk man! – Perdonami! (Scusami!)
Atleiskite, kad sutrukdžiau. – Mi scusi per il disturbo.
Atleiskite man už negražų elgesį. – Chiedo scusa per il mio comportamento sgradevole.
Kas atleis man mano nuodėmes? – Chi mi perdonerà i miei peccati?
ką? už ką?
Pardavėją atleido iš darbo už nemandagų elgesį su klientais. – Hanno licenziato il commesso per
il suo comportamento scortese con i clienti.
neatléisti kо?
Pardavėjo neatleido iš darbo už nemandagų elgesį su klientais. – Non hanno licenziato il
commesso per il suo comportamento scortese con i clienti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atléidžiantis / atleidžiąs̃ , atléidžianti
2 atléidęs, atléidusi
3 atléisdavęs, atléisdavusi
4 atléisiantis / atléisiąs, atléisianti

5 atléidžiamas, atleidžiamà, atléidžiama
6 atléistas, atleistà, atléista
7 atléisdamas, atleisdamà
8 atléidžiant
9 atléidus
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5
atostogáuti, atostogáuja, atostogãvo

fare le vacanze

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

atostogáuju
atostogáuji
atostogáuja
atostogáujame
atostogáujate

atostogavaũ
atostogavai̇ ̃
atostogãvo
atostogãvome
atostogãvote

Būtasis dažninis laikas Būsimasis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

atostogáudavau
atostogáudavai
atostogáudavo
atostogáudavome
atostogáudavote

atostogáusiu
atostogáusi
atostogaũs
atostogáusime
atostogáusite

atostogáučiau
atostogáutum
atostogáutų
atostogáutume / atostogáutumėme
atostogáutute / atostogáutumėte
LIEPIAMOJI NUOSAKA
atostogáuk
tegu atostogáuja
atostogáukime
atostogáukite

Kasmet mes atostogaujame prie jūros. – Ogni anno facciamo le vacanze al mare.
paatostogáuti

Pernai Jono šeima puikiai paatostogavo prie jūros. – L’anno scorso la famiglia
di Jonas fece (trascorse) delle ottime vacanze al mare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atostogáujantis / atostogáująs, atostogáujanti
2 atostogãvęs, atostogãvusi
3 atostogáudavęs, atostogáudavusi
4 atostogáusiantis / atostogáusiąs, atostogáusianti
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5 –, –, atostogáujama
6 –, –, atostogáuta
7 atostogáudamas, atostogáudama
8 atostogáujat
9 atostogãvus

6
atródyti, atródo, atródė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

apparire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

atródau
atródai
atródo
atródome
atródote

atródžiau
atródei
atródė
atródėme
atródėte

atródyčiau
atródytum
atródytų
atródytume / atródytumėme
atródytute / atródytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atródydavau
atródydavai
atródydavo
atródydavome
atródydavote

atródysiu
atródysi
atródys
atródysime
atródysite

atródyk
tegu atródo
atródykime
atródykite

Atrodo, kad tuoj lis. – Pare che fra poco pioverà.
Ji visada puikiai atrodo. – Lei appare (si presenta) sempre benissimo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atródantis / atrodąs̃ , atródanti
2 atródęs, atródžiusi
3 atródydavęs, atródydavusi
4 atródysiantis / atródysiąs, atródysianti

5 –, –, atródoma
6 –, –, atródyta
7 atródydamas, atródydama
8 atródant
9 atródžius
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7
atsakýti, atsãko, atsãkė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

rispondere; essere responsabile

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

atsakaũ
atsakai̇ ̃
atsãko
atsãkome
atsãkote

atsakiaũ
atsakei̇ ̃
atsãkė
atsãkėme
atsãkėte

atsakýčiau
atsakýtum
atsakýtų
atsakýtume / atsakýtumėme
atsakýtute / atsakýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atsakýdavau
atsakýdavai
atsakýdavo
atsakýdavome
atsakýdavote

atsakýsiu
atsakýsi
atsakỹs
atsakýsime
atsakýsite

atsakýk
tegu atsãko
atsakýkime
atsakýkite

Sekretorė atsakė mums, kad direktorius bus po pietų. – La segretaria ci rispose che il direttore
sarebbe arrivato dopo pranzo.
Prašom atsakyti į pirmąjį klausimą. – Prego di rispondere alla prima domanda.
Visi mokiniai atsako už tvarką klasėje. – Tutti gli alunni sono responsabili dell’ordine in classe.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atsãkantis / atsakąs̃ , atsãkanti
2 atsãkęs, atsãkiusi
3 atsakýdavęs, atsakýdavusi
4 atsakýsiantis / atsakýsiąs, atsakýsianti
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5 atsãkomas, atsãkoma, atsãkoma
6 atsakýtas, atsakýta, atsakýta
7 atsakýdamas, atsakýdama
8 atsãkant
9 atsãkius

8
atsiliẽpti, atsiliẽpia, atsi̇l̀ iepė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

rispondere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

atsiliepiù
atsiliepi̇ ̀
atsiliẽpia
atsiliẽpiame
atsiliẽpiate

atsi̇ l̀ iepiau
atsi̇ l̀ iepei
atsi̇ l̀ iepė
atsi̇ l̀ iepėme
atsi̇ l̀ iepėte

atsiliẽpčiau
atsiliẽptum
atsiliẽptų
atsiliẽptume / atsiliẽptumėme
atsiliẽptute / atsiliẽptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atsiliẽpdavau
atsiliẽpdavai
atsiliẽpdavo
atsiliẽpdavome
atsiliẽpdavote

atsiliẽpsiu
atsiliẽpsi
atsiliẽps
atsiliẽpsime
atsiliẽpsite

atsiliẽpk
tegu atsiliẽpia
atsiliẽpkime
atsiliẽpkit

į ką?
Ji atsiliepė į mano prašymą. – Lei ha risposto alla mia richiesta.
Vakar vakare mes skambinome tau. Tavo sūnus atsiliepė. – Ieri sera ti abbiamo telefonato. Ha
risposto tuo figlio.
Motinai pašaukus vaikai tuojau atsiliepė. – I figli hanno risposto subito al richiamo della madre.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atsiliẽpiantis / atsiliepiąs̃ , atsiliẽpianti
2 atsiliẽpęs, atsiliẽpusi
3 atsiliẽpdavęs, atsiliẽpdavusi
4 atsiliẽpsiantis / atsiliẽpsiąs, atsiliẽpsianti

5 atsiliẽpiamas, atsiliepiamà, atsiliẽpiama
6 atsi̇ l̀ ieptas, atsilieptà, atsi̇ l̀ iepta
7 atsiliẽpdamas, atsiliepdamà
8 atsiliẽpiant
9 atsiliẽpus
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9
̀ ena, atsi̇m
̀ inė
atsimiñti, atsi̇m

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

ricordarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

atsi̇ m
̀ enu
atsi̇ m
̀ eni
atsi̇ m
̀ ena
atsi̇ m
̀ ename
atsi̇ m
̀ enate

atsi̇ m
̀ iniau
atsi̇ m
̀ inei
atsi̇ m
̀ inė
atsi̇ m
̀ inėme
atsi̇ m
̀ inėte

atsimiñčiau
atsimiñtum
atsimiñtų
atsimiñtume / atsimiñtumėme
atsimiñtute / atsimiñtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atsimiñdavau
atsimiñdavai
atsimiñdavo
atsimiñdavome
atsimiñdavote

atsimiñsiu
atsimiñsi
atsimiñs
atsimiñsime
atsimiñsite

atsimiñk
tegu atsìmena
atsimiñkime
atsimiñkite

ką?
Ar atsimeni tą gražią dieną? – Ti ricordi quella bella giornata?
neatsimiñti kо?
Ar tu neatsimeni tos gražios dienos? – Non ti ricordi quella bella giornata?
Ar atsimeni, kaip mes susipažinome? – Ti ricordi come ci siamo conosciuti?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atsi̇ m
̀ enantis / atsimenąs̃ , atsi̇ m
̀ enanti
2 atsimi̇ ǹ ęs, atsimi̇ ǹ usi
3 atsimiñdavęs, atsimiñdavusi
4 atsimiñsiantis / atsimiñsiąs, atsimiñsianti
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5
6
7
8
9

atsi̇ m
̀ enamas, atsimenamà, atsi̇ m
̀ enama
atsi̇ m
intas,
atsimintà,
atsi̇
m
inta
̀
̀
atsimiñdamas, atsimindamà
atsi̇ m
̀ enant
atsimi̇ ǹ us

10
atsiprašýti, atsiprãšo, atsiprãšė

scusarsi, chiedere perdono

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

atsiprašaũ
atsiprašai̇ ̃
atsiprãšo
atsiprãšome
atsiprãšote

atsiprašiaũ
atsiprašeĩ
atsiprãšė
atsiprãšėme
atsiprãšėte

atsiprašýčiau
atsiprašýtum
atsiprašýtų
atsiprašýtume / atsiprašýtumėme
atsiprašýtute / atsiprašýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atsiprašýdavau
atsiprašýdavai
atsiprašýdavo
atsiprašýdavome
atsiprašýdavote

atsiprašýsiu
atsiprašýsi
atsiprašỹs
atsiprašýsime
atsiprašýsite

atsiprašýk
tegu atsiprãšo
atsiprašýkime
atsiprašýkite

kо? už ką?
Atsiprašyk draugo už blogą elgesį. – Chiedi perdono al tuo amico per il tuo cattivo
comportamento.
dėl kо?
Atsiprašome (jūsų) dėl visų nesklandumų. – Ci scusiamo (con voi) per ogni inconveniente.
Jie atsiprašė, kad pavėlavo. – Si sono scusati del ritardo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1
2
3
4

atsiprãšantis / atsiprašąs̃ , atsiprãšanti
atsiprãšęs, atsiprãšiusi
atsiprašýdavęs, atsiprašýdavusi
atsiprašýsiantis / atsiprašýsiąs, atsiprašýsianti

5
6
7
8
9

atsiprãšomas, atsiprãšoma, atsiprãšoma
atsiprašýtas, atsiprašýta, atsiprašýta
atsiprašýdamas, atsiprašýdama
atsiprãšant
atsiprãšius
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11
atsisakýti, atsisãko, atsisãkė

rifiutare, rinunciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

atsisakaũ
atsisakai̇ ̃
atsisãko
atsisãkome
atsisãkote

atsisakiaũ
atsisakei̇ ̃
atsisãkė
atsisãkėme
atsisãkėte

atsisakýčiau
atsisakýtum
atsisakýtų
atsisakýtume / atsisakýtumėme
atsisakýtute / atsisakýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

atsisakýdavau
atsisakýdavai
atsisakýdavo
atsisakýdavome
atsisakýdavote

atsisakýsiu
atsisakýsi
atsisakỹs
atsisakýsime
atsisakýsite

atsisakýk
tegu atsisãko
atsisakýkime
atsisakýkite

ko?
Jis susirgo ir atsisakė kelionės. – Si è ammalato e ha rinunciato al viaggio.
Ji atsisakė eiti į koncertą. – Lei ha rifiutato di andare al concerto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 atsisãkantis / atsisakąs̃ , atsisãkanti
2 atsisãkęs, atsisãkiusi
3 atsisakýdavęs, atsisakýdavusi
4 atsisakýsiantis / atsisakýsiąs, atsisakýsianti
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5
6
7
8
9

atsisãkomas, atsisãkoma, atsisãkoma
atsisakýtas, atsisakýta, atsisakýta
atsisakýdamas, atsisakýdama
atsisãkant
atsisãkius

12
̀ o
̀ a, augi̇n
̀ ti, augi̇n
augi̇n

coltivare, allevare (fare crescere)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

auginù
augini̇ ̀
augi̇ ǹ a
augi̇ ǹ ame
augi̇ ǹ ate

auginaũ
auginai̇ ̃
augi̇ ǹ o
augi̇ ǹ ome
augi̇ ǹ ote

augi̇ ǹ čiau
augi̇ ǹ tum
augi̇ ǹ tų
augi̇ ǹ tume / augi̇ ǹ tumėme
augi̇ ǹ tute / augi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

augi̇ ǹ davau
augi̇ ǹ davai
augi̇ ǹ davo
augi̇ ǹ davome
augi̇ ǹ davote

augi̇ ǹ siu
augi̇ ǹ si
augiñs
augi̇ ǹ sime
augi̇ ǹ site

augi̇ ǹ k
tegu augi̇ ǹ a
augi̇ ǹ kime
augi̇ ǹ kite

ką?
Vasarą jie augina daržoves. – D’estate loro coltivano le verdure.
Ji augina du sūnus. – Lei alleva due figli.
̀ ti kо?
neaugi̇n
Vasarą jie neaugina daržovių. – D’estate loro non coltivano le verdure.
išaugi̇ ǹ ti /
užaugi̇ ǹ ti
paaugi̇ ǹ ti
priaugìnti

Tėvai išaugino / užaugino keturis vaikus. – I genitori hanno allevato (cresciuto)
quattro figli. Jie išaugino / užaugino gerą kopūstų derlių. – Loro hanno ottenuto
un buon raccolto di cavoli.
Paauginusi sūnų, ji grįš į darbą. – Quando avrà allevato un po’ suo figlio, lei
tornerà al lavoro.
Jie paprastai priaugina daug daržovių. – Normalmente coltivano molte verdure.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 augi̇ ǹ antis / augi̇ ǹ ąs, augi̇ ǹ anti
2 augi̇ ǹ ęs, augi̇ ǹ usi
3 augi̇ ǹ davęs, augi̇ ǹ davusi
4 augi̇ ǹ siantis / augi̇ ǹ siąs, augi̇ ǹ sianti

5
6
7
8
9

augi̇ ǹ amas, augi̇ ǹ ama, augi̇ ǹ ama
augi̇ ǹ tas, augi̇ ǹ ta, augi̇ ǹ ta
augi̇ ǹ damas, augi̇ ǹ dama
augi̇ ǹ ant
augi̇ ǹ us
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13
áugti, áuga, áugo

crescere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

áugu
áugi
áuga
áugame
áugate

áugau
áugai
áugo
áugome
áugote

áugčiau
áugtum
áugtų
áugtume / áugtumėme
áugtute / áugtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

áugdavau
áugdavai
áugdavo
áugdavome
áugdavote

áugsiu
áugsi
aũgs
áugsime
áugsite

áuk
tegu áuga
áukime
áukite

Prie namo auga medis. – Accanto alla casa cresce un albero.
išáugti
paáugti
praáugti
priáugti
užáugti

Miške išaugo medis. – Nel bosco è cresciuto un albero. *Šalyje išaugo nedarbas. –
Nel paese è cresciuta la disoccupazione.
Per vasarą vaikas truputį paaugo. – Durante l’estate il bambino è cresciuto un po’.
Sesuo praaugo brolį. – La sorella si è fatta più alta del fratello.
Aš priaugau du kilogramus. – Ho preso due chili.
Kai vaikai užaugo, motina išėjo dirbti. – Quando i figli si sono fatti grandi, la
madre ha iniziato a lavorare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 áugantis / augąs̃ , áuganti
2 áugęs, áugusi
3 áugdavęs, áugdavusi
4 áugsiantis / áugsiąs, áugsianti
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5
6
7
8
9

–, –, áugama
–, –, áugta
áugdamas, augdamà
áugant
áugus

14
áuklėti, áuklėja, áuklėjo

educare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

áuklėju
áuklėji
áuklėja
áuklėjame
áuklėjate

áuklėjau
áuklėjai
áuklėjo
áuklėjome
áuklėjote

áuklėčiau
áuklėtum
áuklėtų
áuklėtume / áuklėtumėme
áuklėtute / áuklėtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

áuklėdavau
áuklėdavai
áuklėdavo
áuklėdavome
áuklėdavote

áuklėsiu
áuklėsi
áuklės
áuklėsime
áuklėsite

áuklėk
tegu áuklėja
áuklėkime
áuklėkite

ką?
Tėvai gerai auklėja vaikus. – I genitori educano bene i figli.
neáuklėti ko?
Tėvai neauklėja vaikų. – I genitori non educano i figli.
išáuklėti
pérauklėti

Jie griežtai išauklėjo vaikus. – Hanno educato rigidamente i loro figli.
Sunku perauklėti blogai besielgiančius žmones. – È difficile rieducare gente
che si comporta male.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 áuklėjantis / áuklėjąs, áuklėjanti
2 áuklėjęs, áuklėjusi
3 áuklėdavęs, áuklėdavusi
4 áuklėsiantis / áuklėsiąs, áuklėsianti

5
6
7
8
9

áuklėjamas, áuklėjama, áuklėjama
áuklėtas, áuklėta, áuklėta
áuklėdamas, áuklėdama
áuklėjant
áuklėjus
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15
aũtis, aũnasi, ãvėsi

mettersi (scarpe)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

aunúosi
auniési
aũnasi
aũnamės
aũnatės

aviaũsi
avei̇ s̃ i
ãvėsi
ãvėmės
ãvėtės

aũčiausi
aũtumeisi
aũtųsi
aũtumės / aũtumėmės
aũtutės / aũtumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

aũdavausi
aũdavaisi
aũdavosi
aũdavomės
aũdavotės

aũsiuosi
aũsiesi
aũsis
aũsimės
aũsitės

aũkis
tegu aũnasi
aũkimės
aũkitės

ką? / kuo?
Andriau, aukis batus! – Andrius, mettiti le scarpe!
Andriau, aukis batais! – Andrius, mettiti le scarpe!
Oras atšalo – reikia autis žieminiais batais. – È venuto il freddo, bisogna mettersi le scarpe
invernali.
nesiaũti ko?
Nesiaukite šių batų. – Non si metta queste scarpe.
apsiaũti
nusiaũti
pérsiauti

Ji apsiavė naujais bateliais. – Si è messa delle scarpette nuove.
Labai malonu nusiauti batus ir basam pavaikščioti po žolę. – È molto piacevole
togliersi le scarpe e far due passi scalzi sull’erba.
Kai pareiname namo, persiauname šlepetėmis. – Quando torniamo a casa, ci
togliamo le scarpe e ci mettiamo le pantofole.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besiaũnantis / besiaunąs̃ , besiaũnanti
2 ãvęsis, ãvusis
3 aũdavęsis, aũdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, aũnamasi
–, –, ãutasi
aũdamasis, audamàsi
aũnantis
ãvusis

16
bai̇ ̃gti, bai̇ ̃gia, bai̇ ̃gė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

finire, completare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

baigiù
baigi̇ ̀
bai̇ g̃ ia
bai̇ g̃ iame
bai̇ g̃ iate

baigiaũ
baigei̇ ̃
bai̇ g̃ ė
bai̇ g̃ ėme
bai̇ g̃ ėte

bai̇ g̃ čiau
bai̇ g̃ tum
bai̇ g̃ tų
bai̇ g̃ tume / bai̇ g̃ tumėme
bai̇ g̃ tute / bai̇ g̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bai̇ g̃ davau
bai̇ g̃ davai
bai̇ g̃ davo
bai̇ g̃ davome
bai̇ g̃ davote

bai̇ g̃ siu
bai̇ g̃ si
bai̇ g̃ s
bai̇ g̃ sime
bai̇ g̃ site

bai̇ k̃
tegu bai̇ g̃ ia
bai̇ k̃ ime
bai̇ k̃ ite

ką?
Darbą baigiame šeštą valandą. – Finiamo di lavorare alle sei.
nebai̇ ̃gti ko?
Jis nebaigė darbo. – Lui non ha completato il lavoro.
Jis baigia rašyti straipsnį. – Lui finisce di scrivere un articolo.
pabai̇ g̃ ti /
užbai̇ g̃ ti

Jau pabaigiau / užbaigiau darbą. – Ho già finito il lavoro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 bai̇ g̃ iantis / baigiąs̃ , bai̇ g̃ ianti
2 bai̇ g̃ ęs, bai̇ g̃ usi
3 bai̇ g̃ davęs, bai̇ g̃ davusi
4 bai̇ g̃ siantis / bai̇ g̃ siąs, bai̇ g̃ sianti

5
6
7
8
9

bai̇ g̃ iamas, baigiamà, bai̇ g̃ iama
bai̇ g̃ tas, baigtà, bai̇ g̃ ta
bai̇ g̃ damas, baigdamà
bai̇ g̃ iant
bai̇ g̃ us
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17
bai̇ ̃gtis, bai̇ ̃giasi, bai̇ ̃gėsi

terminare (avere fine),
finire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos bai̇ ̃giasi
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos bai̇ g̃ davosi
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

bai̇ g̃ ėsi

bai̇ g̃ tųsi

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bai̇ g̃ sis

tegu bai̇ g̃ iasi

Paskaita baigiasi pusę antros. – La lezione termina all’una e mezzo.
Baigėsi cukrus, reikia nupirkti. – Lo zucchero è terminato, bisogna comprarlo.
pasibai̇ g̃ ti

Koncertas pasibaigė labai vėlai. – Il concerto terminò molto tardi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besibai̇ g̃ iantis / besibaigiąs̃ , besibai̇ g̃ ianti
2 bai̇ g̃ ęsis, bai̇ g̃ usis
3 bai̇ g̃ davęsis, bai̇ g̃ davusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, bai̇ g̃ iamasi
–, –, bai̇ g̃ tasi
bai̇ g̃ damasis, bai̇ g̃ damasi
bai̇ g̃ iantis
bai̇ g̃ usis

18
bandýti, bañdo, bañdė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

provare, sperimentare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

bandaũ
bandai̇ ̃
bañdo
bañdome
bañdote

bandžiaũ
bandei̇ ̃
bañdė
bañdėme
bañdėte

bandýčiau
bandýtum
bandýtų
bandýtume / bandýtumėme
bandýtute / bandýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bandýdavau
bandýdavai
bandýdavo
bandýdavome
bandýdavote

bandýsiu
bandýsi
bandỹs
bandýsime
bandýsite

bandýk
tegu bañdo
bandýkime
bandýkite

ką?
Ji bandė naujus vaistus. – Lei ha provato farmaci nuovi.
Mokslininkai bandė naujus vaistus. – I ricercatori hanno sperimentato nuovi farmaci.
nebandýti ko?
Ji nebandė naujų vaistų. – Lei non ha provato farmaci nuovi.
Ji bandė susikaupti. – Lei tentò (si sforzò) di concentrarsi.
išbandýti
pabandýti

Ji išbandė naujus vaistus. – Lei ha provato nuovi farmaci.
Rytoj pabandysiu ateiti anksčiau. – Domani cercherò di venire prima.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 bañdantis / bandąs̃ , bañdanti
2 bañdęs, bañdžiusi
3 bandýdavęs, bandýdavusi
4 bandýsiantis / bandýsiąs, bandýsianti

5
6
7
8
9

bañdomas, bañdoma, bañdoma
bandýtas, bandýta, bandýta
bandýdamas, bandýdama
bañdant
bañdžius
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19
bėgióti, bėgiója, bėgiójo

correre

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

bėgióju
bėgióji
bėgiója
bėgiójame
bėgiójate

bėgiójau
bėgiójai
bėgiójo
bėgiójome
bėgiójote

bėgióčiau
bėgiótum
bėgiótų
bėgiótume / bėgiótumėme
bėgiótute / bėgiótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bėgiódavau
bėgiódavai
bėgiódavo
bėgiódavome
bėgiódavote

bėgiósiu
bėgiósi
bėgiõs
bėgiósime
bėgiósite

bėgiók
tegu bėgiója
bėgiókime
bėgiókite

Rytais mano brolis mėgsta bėgioti po parką. – Di mattina a mio fratello piace correre nel parco.
pabėgióti

Rytais mano brolis mėgsta pabėgioti po parką. – Di mattina a mio fratello piace
fare una corsetta nel parco.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 bėgiójantis / bėgiójąs, bėgiójanti
2 bėgiójęs, bėgiójusi
3 bėgiódavęs, bėgiódavusi
4 bėgiósiantis / bėgiósiąs, bėgiósianti
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5
6
7
8
9

–, –, bėgiójama
–, –, bėgióta
bėgiódamas, bėgiódama
bėgiójant
bėgiójus

20
bė́ gti, bė́ ga, bė́ go

correre

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

bė́ gu
bė́ gi
bė́ ga
bė́ game
bė́ gate

bė́ gau
bė́ gai
bė́ go
bė́ gome
bė́ gote

bė́ gčiau
bė́ gtum
bė́ gtų
bė́ gtume / bė́ gtumėme
bė́ gtute / bė́ gtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bė́ gdavau
bė́ gdavai
bė́ gdavo
bė́ gdavome
bė́ gdavote

bė́ gsiu
bė́ gsi
bė̃gs
bė́ gsime
bė́ gsite

bė́ k
tegu bė́ ga
bė́ kime
bė́ kite

Gatve bėga šuo. – Il cane corre per la strada.
apibė́ gti
atbė́ gti
įbė́ gti
išbė́ gti
nubė́ gti
pabė́ gti
parbė́ gti
pérbėgti
prabė́ gti
pribė́ gti
subė́ gti
užbė́ gti

Berniukas apibėgo aplink namą. – Il bambino è corso intorno alla casa. Apibėgau
daug parduotuvių, bet palto nenusipirkau. – Ho girato per tanti negozi, ma non mi
sono comprato il cappotto.
Šis sportininkas atbėgo pirmas. – Questo atleta è arrivato primo.
Vaikas įbėgo į kambarį. – Il bambino accorse (entrò correndo) nella stanza.
Šuo išbėgo iš kiemo. – Il cane scappò via dal cortile.
Sportininkas nubėgo penkis kilometrus. – L’atleta ha corso per cinque chilometri.
Mes tik truputį pabėgome ir pavargome. – Abbiamo corso soltanto un po’ e ci
siamo stancati. Policininkai bandė sulaikyti vagį, bet jis pabėgo. – I poliziotti
hanno provato a fermare il ladro, ma quello è fuggito.
Vaikas parbėgo namo. – Il bambino è arrivato a casa di corsa.
Juoda katė perbėgo kelią. – Un gatto nero ha attraversato la strada correndo.
Nuo mūsų susitikimo prabėgo daug metų. – Dal nostro incontro sono trascorsi molti
anni. Pro mus prabėgo du vaikinai. – Due ragazzini ci sono passati davanti correndo.
Šuo pribėgo prie šeimininko. – Il cane è accorso dal padrone.
Vaikai iš lauko subėgo į namus. – I bambini dal cortile sono tornati a casa di
corsa.
Vaikai užbėgo už namo. – I bambini sono corsi dietro la casa. Berniukas užbėgo
ant kalno. – Il ragazzino è salito di corsa sulla collina. *Ji užbėgo pas kaimynę
pasikalbėti. – Ha fatto un salto dalla vicina per chiacchierare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 bė́ gantis / bėgąs̃ , bė́ ganti
2 bė́ gęs, bė́ gusi
3 bė́ gdavęs, bė́ gdavusi
4 bė́ gsiantis / bė́ gsiąs, bė́ gsianti

5
6
7
8
9

bė́ gamas, bėgamà, bė́ gama
bė́ gtas, bėgtà, bė́ gta
bė́ gdamas, bėgdamà
bė́ gant
bė́ gus
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21
bijóti, bi̇j̀ o, bijójo

avere paura; preoccuparsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

bijaũ
bijai̇ ̃
bi̇ j̀ o
bi̇ j̀ ome
bi̇ j̀ ote

bijójau
bijójai
bijójo
bijójome
bijójote

bijóčiau
bijótum
bijótų
bijótume / bijótumėme
bijótute / bijótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bijódavau
bijódavai
bijódavo
bijódavome
bijódavote

bijósiu
bijósi
bijõs
bijósime
bijósite

bijók
tegu bìjo
bijókime
bijókite

ko?
Jis bijo šunų. – Lui ha paura dei cani.
dėl ko?
Mergaitė bijo dėl motinos sveikatos. – La ragazzina si preoccupa per la salute di sua madre.
Ji bijo vairuoti automobilį dideliame mieste. – Lei ha paura di guidare la macchina in una
grande città.
Bijau, kad užpuls šunys. – Ho paura che i cani ci aggrediscano.
pabijóti

Ji pabijojo maudytis šaltame vandenyje. – Lei ebbe paura di fare il bagno nell’acqua
fredda.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 bi̇ j̀ antis / bijąs̃ , bi̇ j̀ anti
2 bijójęs, bijójusi
3 bijódavęs, bijódavusi
4 bijósiantis / bijósiąs, bijósianti
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5
6
7
8
9

–, –, bi̇ j̀ oma
–, –, bijóta
bijódamas, bijódama
bi̇ j̀ ant
bijójus

22
bučiúoti, bučiúoja, bučiãvo

baciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

bučiúoju
bučiúoji
bučiúoja
bučiúojame
bučiúojate

bučiavaũ
bučiavai̇ ̃
bučiãvo
bučiãvome
bučiãvote

bučiúočiau
bučiúotum
bučiúotų
bučiúotume / bučiúotumėme
bučiúotute / bučiúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bučiúodavau
bučiúodavai
bučiúodavo
bučiúodavome
bučiúodavote

bučiúosiu
bučiúosi
bučiuõs
bučiúosime
bučiúosite

bučiúok
tegu bučiúoja
bučiúokime
bučiúokite

ką?
Ji bučiuoja jį. – Lei lo bacia.
nebučiúoti ko?
Nebučiuok jo! – Non baciarlo!
išbučiúoti
pabučiúoti

Jis išbučiavo žmoną ir išvažiavo. – Coprì sua moglie di baci e partì.
Jis pabučiavo žmoną ir išėjo į darbą. – Lui baciò la moglie e andò al lavoro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 bučiúojantis / bučiúojąs, bučiúojanti
2 bučiãvęs, bučiãvusi
3 bučiúodavęs, bučiúodavusi
4 bučiúosiantis / bučiúosiąs, bučiúosianti

5
6
7
8
9

bučiúojamas, bučiúojama, bučiúojama
bučiúotas, bučiúota, bučiúota
bučiúodamas, bučiúodama
bučiúojant
bučiãvus
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23
bučiúotis, bučiúojasi, bučiãvosi

baciarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

bučiúojuosi
bučiúojiesi
bučiúojasi
bučiúojamės
bučiúojatės

bučiavaũsi
bučiavai̇ s̃ i
bučiãvosi
bučiãvomės
bučiãvotės

bučiúočiausi
bučiúotumeisi
bučiúotųsi
bučiúotumės / bučiúotumėmės
bučiúotutės / bučiúotumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bučiúodavausi
bučiúodavaisi
bučiúodavosi
bučiúodavomės
bučiúodavotės

bučiúosiuosi
bučiúosiesi
bučiuõsis
bučiúosimės
bučiúositės

bučiúokis
tegu bučiúojasi
bučiúokimės
bučiúokitės

Vaikinas ir mergina bučiuojasi parke. – Il ragazzo e la ragazza si baciano nel parco.
Vaikinas bučiuojasi su mergina. – Il ragazzo si bacia con la ragazza.
išsibučiúoti
pasibučiúoti

Ji išsibučiavo su giminėmis ir išvažiavo namo. – Si è baciata coi parenti ed è
partita per casa.
Susitikę jaunuoliai pasibučiavo. – I giovani si sono incontrati e baciati.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besibučiúojantis / besibučiúojąs, besibučiúojanti
2 bučiãvęsis, bučiãvusis
3 bučiúodavęsis, bučiúodavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, bučiúojamasi
–, –, bučiúotasi
bučiúodamasis, bučiúodamasi
bučiúojantis
bučiãvusis

24
bū́ ti, yrà / bū̃ na, bùvo

essere; capitare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

esù, būnù
esi̇ ,̀ būni̇ ̀
yrà, bū̃ na
ẽsame, bū̃ name
ẽsate, bū̃ nate

buvaũ
buvai̇ ̃
bùvo
bùvome
bùvote

bū́ čiau
bū́ tum
bū́ tų
bū́ tume / bū́ tumėme
bū́ tute / bū́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

bū́ davau
bū́ davai
bū́ davo
bū́ davome
bū́ davote

bū́ siu
bū́ si
bùs
bū́ sime
bū́ site

bū́ k
tegu bū̃ na
bū́ kime
bū́ kite

Ar jis yra geriausias tavo draugas? – È lui il tuo migliore amico?
Lietuvoje vasaros kartais būna vėsios. – A volte in Lituania capitano delle estati fresche.
išbū́ ti /
prabū́ ti
pabū́ ti

Visą dieną moteris išbuvo / prabuvo nevalgiusi. – In tutto il giorno la donna non
mangiò niente.
Dar truputį pabūk, neišeik. – Resta ancora un po’, non andar via.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ẽsantis / esąs̃ , ẽsanti; bū̃nantis / būnąs̃ , bū̃nanti
2 bùvęs, bùvusi
3 bū́ davęs, bū́ davusi
4 bū́ siantis / bū́ siąs, bū́ sianti

5
6
7
8
9

ẽsamas, esamà, ẽsama
–, –, bū́ ta
bū́ damas, būdamà
ẽsant; bū̃nant
bùvus
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25
čiuožinė́ ti, čiuožinė́ ja, čiuožinė́ jo

pattinare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

čiuožinė́ ju
čiuožinė́ ji
čiuožinė́ ja
čiuožinė́ jame
čiuožinė́ jate

čiuožinė́ jau
čiuožinė́ jai
čiuožinė́ jo
čiuožinė́ jome
čiuožinė́ jote

čiuožinė́ čiau
čiuožinė́ tum
čiuožinė́ tų
čiuožinė́ tume / čiuožinė́ tumėme
čiuožinė́ tute / čiuožinė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

čiuožinė́ davau
čiuožinė́ davai
čiuožinė́ davo
čiuožinė́ davome
čiuožinė́ davote

čiuožinė́ siu
čiuožinė́ si
čiuožinė̃s
čiuožinė́ sime
čiuožinė́ site

čiuožinė́ k
tegu čiuožinė́ ja
čiuožinė́ kime
čiuožinė́ kite

Čiuožykloje šiandien čiuožinėja daug žmonių. – Oggi sulla pista pattina molta gente.
pačiuožinė́ ti

Jeigu norite pačiuožinėti, važiuokite prie ežero – dabar užšalęs. – Se volete
pattinare un po’, andate al lago: ora è gelato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 čiuožinė́ jantis / čiuožinė́ jąs, čiuožinė́ janti
2 čiuožinė́ jęs, čiuožinė́ jusi
3 čiuožinė́ davęs, čiuožinė́ davusi
4 čiuožinė́ siantis / čiuožinė́ siąs, čiuožinė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, čiuožinė́ jama
–, –, čiuožinė́ ta
čiuožinė́ damas, čiuožinė́ dama
čiuožinė́ jant
čiuožinė́ jus

26
dainúoti, dainúoja, dainãvo

cantare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

dainúoju
dainúoji
dainúoja
dainúojame
dainúojate

dainavaũ
dainavai̇ ̃
dainãvo
dainãvome
dainãvote

dainúočiau
dainúotum
dainúotų
dainúotume / dainúotumėme
dainúotute / dainúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dainúodavau
dainúodavai
dainúodavo
dainúodavome
dainúodavote

dainúosiu
dainúosi
dainuõs
dainúosime
dainúosite

dainúok
tegu dainúoja
dainúokime
dainúokite

ką?
Ji dainavo lopšinę kūdikiui. – Lei ha cantato una ninnananna al piccolino.
nedainuoti ko?
Choras nedainavo tos dainos. – Il coro non ha cantato quella canzone.
padainúoti / Padainuokime / sudainuokime dar kartą tą dainą. – Su, cantiamo quella canzone
sudainúoti
ancora una volta.
uždainúoti
Choras uždainavo man nežinomą dainą. – Il coro incominciò a cantare una
canzone che non conoscevo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dainúojantis / dainúojąs, dainúojanti
2 dainãvęs, dainãvusi
3 dainúodavęs, dainúodavusi
4 dainúosiantis / dainúosiąs, dainúosianti

5
6
7
8
9

dainúojamas, dainúojama, dainúojama
dainúotas, dainúota, dainúota
dainúodamas, dainúodama
dainúojant
dainãvus
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27
dalyváuti, dalyváuja, dalyvãvo

partecipare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

dalyváuju
dalyváuji
dalyváuja
dalyváujame
dalyváujate

dalyvavaũ
dalyvavai̇ ̃
alyvãvo
dalyvãvome
dalyvãvote

dalyváučiau
dalyváutum
dalyváutų
dalyváutume / dalyváutumėme
dalyváutute / dalyváutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dalyváudavau
dalyváudavai
dalyváudavo
dalyváudavome
dalyváudavote

dalyváusiu
dalyváusi
dalyvaũs
dalyváusime
dalyváusite

dalyváuk
tegu dalyváuja
dalyváukime
dalyváukite

Studentai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje. – Gli studenti hanno partecipato a una
conferenza internazionale.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dalyváujantis / dalyváująs, dalyváujanti
2 dalyvãvęs, dalyvãvusi
3 dalyváudavęs, dalyváudavusi
4 dalyváusiantis / dalyváusiąs, dalyváusianti
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5
6
7
8
9

–, –, dalyváujama
–, –, dalyváuta
dalyváudamas, dalyváudama
dalyváujant
dalyvãvus

28
darýti, dãro, dãrė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fare; costruire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

daraũ
darai̇ ̃
dãro
dãrome
dãrote

dariaũ
darei̇ ̃
dãrė
dãrėme
dãrėte

darýčiau
darýtum
darýtų
darýtume / darýtumėme
darýtute / darýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

darýdavau
darýdavai
darýdavo
darýdavome
darýdavote

darýsiu
darýsi
darỹs
darýsime
darýsite

darýk
tegu dãro
darýkime
darýkite

ką?
Tėvas daro valtį. – Mio padre costruisce una barca.
Ką tu darai šiandien vakare? – Che fai stasera?
nedarýti ko?
Ji dabar nieko nedaro. – Lei adesso non fa nulla.
Vaikai negerai daro, kai neklauso mokytojų. – I bambini fanno male a non ascoltare i maestri.
Darbas daro gyvenimą įdomų. – Il lavoro rende la vita interessante.
Kažkas daro duris. – Qualcuno apre/chiude la porta.
atidarýti
*įdarýti
padarýti
pérdaryti
pradarýti
pridarýti

Atidarykite langą! – Aprite la finestra! Parduotuvę atidaro aštuntą valandą. – Il
negozio apre alle otto.
Žuvį galima įdaryti ryžiais arba daržovėmis. – Il pesce si può farcire con il riso
o con le verdure.
Jau viską padariau, ar galiu eiti? – Ho già fatto tutto: posso andare?
Jis turi perdaryti darbą iš naujo. – Lui deve rifare il lavoro daccapo.
Ji pradarė duris. – Lei ha dischiuso (aperto un po’) la porta.
Pridarykite langą. – Socchiudete/accostate la finestra. Ji pridarė tėvams daug
rūpesčių. – Lei ha creato molte noie ai suoi genitori.
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sudarýti
uždarýti

Knygą sudarė trys autoriai. – Il libro è stato composto da tre autori. Studentas
sudarė perskaitytų knygų sąrašą. – Lo studente ha compilato un elenco dei
libri letti.
Uždarykite langą! – Chiudete la finestra! Parduotuvę uždaro aštuntą valandą. –
Il negozio chiude alle otto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dãrantis / darąs̃ , dãranti
2 dãręs, dãriusi
3 darýdavęs, darýdavusi
4 darýsiantis / darýsiąs, darýsianti
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5
6
7
8
9

dãromas, dãroma, dãroma
darýtas, darýta, darýta
darýdamas, darýdama
dãrant
dãrius

29
dažýti, dãžo, dãžė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

colorare; tinteggiare, verniciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

dažaũ
dažai̇ ̃
dãžo
dãžome
dãžote

dažiaũ
dažei̇ ̃
dãžė
dãžėme
dãžėte

dažýčiau
dažýtum
dažýtų
dažýtume / dažýtumėme
dažýtute / dažýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dažýdavau
dažýdavai
dažýdavo
dažýdavome
dažýdavote

dažýsiu
dažýsi
dažỹs
dažýsime
dažýsite

dažýk
tegu dãžo
dažýkime
dažýkite

ką?
Jis dažo tvorą. – Lui vernicia lo steccato.
nedažýti ko?
Jis nedažo tvoros. – Lui non vernicia lo steccato.
Kirpėja klientei dažė plaukus. – La parrucchiera tinse i capelli alla cliente.
nudažýti
padažýti
pérdažyti

Jis nudažė namą. – Lui ha tinteggiato tutta la casa. Kirpėja klientei nudažė
plaukus. – La parrucchiera fece la tintura alla cliente.
Jis padažė namą. – Lui ha dato una tinteggiata alla casa. Kirpėja klientei padažė
plaukus. – La parrucchiera ritoccò il colore ai capelli della cliente.
Jis perdažė namą. – Lui ha ritinteggiato tutta la casa. Kirpėja perdažė klientei
plaukus. – La parrucchiera ha cambiato alla cliente il colore ai capelli.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dãžantis / dažąs̃ , dãžanti
2 dãžęs, dãžiusi
3 dažýdavęs, dažýdavusi
4 dažýsiantis / dažýsiąs, dažýsianti

5
6
7
8
9

dãžomas, dãžoma, dãžoma
dažýtas, dažýta, dažýta
dažýdamas, dažýdama
dãžant
dãžius
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30
dažýtis, dãžosi, dãžėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

truccarsi, imbellettarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

dažaũsi
dažai̇ s̃ i
dãžosi
dãžomės
dãžotės

dažiaũsi
dažei̇ s̃ i
dãžėsi
dãžėmės
dãžėtės

dažýčiausi
dažýtumeisi
dažýtųsi
dažýtumės / dažýtumėmės
dažýtutės / dažýtumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dažýdavausi
dažýdavaisi
dažýdavosi
dažýdavomės
dažýdavotės

dažýsiuosi
dažýsiesi
dažýsis
dažýsimės
dažýsitės

dažýkis
tegu dãžosi
dažýkimės
dažýkitės

Ji dažosi. – Lei si trucca (si sta truccando).
ką?
Ji dažosi lūpas. – Lei si mette (si sta mettendo) il rossetto.
nesidažýti ko?
Ji nesidažo lūpų. – Lei non si mette il rossetto.
nusidažýti
pasidažýti
pérsidažyti

Ji nusidažė lūpas. – Si mise il rossetto.
Ji pasidažė. – Si dette una passata di trucco. Ji pasidažė lūpas. – Si dette una
passata di rossetto.
Ji persidažė lūpas. – Si rimise il rossetto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besidãžantis / besidažąs̃ , besidãžanti
2 dãžęsis, dãžiusis
3 dažýdavęsis, dažýdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, dãžomasi
–, –, dažýtasi
dažýdamasis, dažýdamasi
dãžantis
dãžiusis

31
dègti, dẽga, dẽgė

ardere, bruciare; accendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
degù
degiaũ
tu
degi̇ ̀
degei̇ ̃
jis, ji, jie, jos dẽga
dẽgė
mes
dẽgame
dẽgėme
jūs
dẽgate
dẽgėte
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

Būtasis dažninis laikas
dègdavau
dègdavai
dègdavo
dègdavome
dègdavote

Būsimasis laikas
dègsiu
dègsi
dègs
dègsime
dègsite

TARIAMOJI NUOSAKA
dègčiau
dègtum
dègtų
dègtume / dègtumėme
dègtute / dègtumėte
LIEPIAMOJI NUOSAKA
dèk
tegu dẽga
dèkime
dèkite

Ant upės kranto degė laužas. – Sulla riva del fiume ardeva un falò.
ką?
Mama ant torto degtuku degė žvakutes. – La mamma accese le candeline sulla torta.
Vyras žiebtuvėliu degė cigaretę. – L’uomo accese la sigaretta con l’accendino.
nedègti ko?
Mama nedegė žvakučių ant torto. – La mamma non accese le candeline sulla torta.
Ji degė šviesą kambaryje. – Lei accese la luce nella camera.
apdègti
*įdègti
nudègti
padègti
pèrdegti
pradègti
sudègti
uždègti

Per gaisrą vyras apdegė ranką. – Nell’incendio l’uomo si ustionò una mano.
Kaip gražiai tu įdegei! – Che bella tintarella che hai preso! (Come ti sei abbronzato bene!)
Kepiau blynus ir nudegiau pirštą. – Ho fatto le frittelle e mi sono scottata un dito.
Kažkas padegė kaimyno namą. – Qualcuno ha appiccato il fuoco alla casa del vicino.
Perdegė lemputė. – La lampadina si è fulminata.
Pirštinės džiūvo prie karštos krosnies ir truputį pradegė. – I guanti si sono
asciugati vicino alla stufa calda e si sono bruciacchiati un po’. Lempa pradegė
visą naktį. – La lampada è rimasta accesa tutta la notte.
Per gaisrą sudegė namas ir ūkiniai pastatai. – Nell’incendio sono andate
completamente bruciate la casa e le sue pertinenze.
Uždek šviesą – jau tamsu. – Accendi la luce, è già buio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dẽgantis / degąs̃ , dẽganti
2 dẽgęs, dẽgusi
3 dègdavęs, dègdavusi
4 dègsiantis / dègsiąs, dègsianti

5
6
7
8
9

dẽgamas, degamà, dẽgama
dẽgtas, degtà, dẽgta
dègdamas, degdamà
dẽgant
dẽgus
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32
dėkóti, dėkója, dėkójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

ringraziare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

dėkóju
dėkóji
dėkója
dėkójame
dėkójate

dėkójau
dėkójai
dėkójo
dėkójome
dėkójote

dėkóčiau
dėkótum
dėkótų
dėkótume / dėkótumėme
dėkótute / dėkótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dėkódavau
dėkódavai
dėkódavo
dėkódavome
dėkódavote

dėkósiu
dėkósi
dėkõs
dėkósime
dėkósite

dėkók
tegu dėkója
dėkókime
dėkókite

kam? už ką?
Dėkojame tau už viską. – Ti ringraziamo di tutto.
padėkóti

Sūnau, ar padėkojai svečiams už dovanas? – Figliolo, hai ringraziato gli ospiti per
i regali?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dėkójantis / dėkójąs, dėkójanti
2 dėkójęs, dėkójusi
3 dėkódavęs, dėkódavusi
4 dėkósiantis / dėkósiąs, dėkósianti
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5
6
7
8
9

–, –, dėkójama
–, –, dėkóta
dėkódamas, dėkódama
dėkójant
dėkójus

33
dė́ styti, dė́ sto, dė́ stė

insegnare; esporre

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

dė́ stau
dė́ stai
dė́ sto
dė́ stome
dė́ stote

dė́ sčiau
dė́ stei
dė́ stė
dė́ stėme
dė́ stėte

dė́ styčiau
dė́ stytum
dė́ stytų
dė́ stytume / dė́ stytumėme
dė́ stytute/ dė́ stytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dė́ stydavau
dė́ stydavai
dė́ stydavo
dė́ stydavome
dė́ stydavote

dė́ stysiu
dė́ stysi
dė́ stys
dė́ stysime
dė́ stysite

dė́ styk
tegu dė́ sto
dė́ stykime
dė́ stykite

ką?
Ši dėstytoja dėsto užsieniečiams lietuvių kalbą. – Questa insegnante insegna il lituano agli
stranieri.
nedė́styti ko?
Ši dėstytoja nedėsto lietuvių kalbos. – Questa insegnante non insegna il lituano.
Naujas darbuotojas dėstė direktoriui savo darbo planą. – Il nuovo impiegato esponeva il suo
progetto di lavoro al direttore.
išdė́ styti

padė́ styti

Naujas darbuotojas išdėstė direktoriui savo darbo planą. – Il nuovo impiegato espose
chiaramente il suo progetto di lavoro al direttore. Mokytoja išdėstė visą penktos
klasės geografijos kursą. – La maestra ha svolto tutto il programma di geografia della
quinta classe.
Universitete jis padėstė pekerius metus. – Lui ha insegnato per cinque anni
all’università.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dė́ stantis / dėstąs̃ , dė́ stanti
2 dė́ stęs, dė́ sčiusi
3 dė́ stydavęs, dė́ stydavusi
4 dė́ stysiantis / dė́ stysiąs, dė́ stysianti

5
6
7
8
9

dė́ stomas, dė́ stoma, dė́ stoma
dė́ stytas, dė́ styta, dė́ styta
dė́ stydamas, dė́ stydama
dė́ stant
dė́ sčius

67

34
dė́ ti, dẽda, dė́ jo

porre, mettere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

dedù
dedi̇ ̀
dẽda
dẽdame
dẽdate

dė́ jau
dė́ jai
dė́ jo
dė́ jome
dė́ jote

dė́ čiau
dė́ tum
dė́ tų
dė́ tume / dė́ tumėme
dė́ tute / dė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dė́ davau
dė́ davai
dė́ davo
dė́ davome
dė́ davote

dė́ siu
dė́ si
dė̃s
dė́ sime
dė́ site

dė́ k
tegu dẽda
dė́ kime
dė́ kite

ką? ko?
Ji deda knygas ant stalo. – Lei poggia (mette) i libri sul tavolo.
Ji deda pyrago į lėkštę. – Lei mette della torta nel piattino.
nedė́ti ko?
Ji nededa knygų ant stalo. – Lei non poggia (mette) i libri sul tavolo.
apdė́ ti
atidė́ ti
įdė́ ti
padė́ ti
pérdėti
pridė́ ti
sudė́ ti
uždė́ ti

Tortą moteris apdėjo vaisiais. – La donna guarnì la torta con la frutta.
Kelis šimtus eurų atidėjau atostogoms. – Ho messo da parte qualche centinaio di
euro per le ferie.
Įdėkite mėsą į šaldytuvą. – Mettete la carne in frigorifero.
Ant stalo šeimininkė padėjo daug patiekalų. – La padrona di casa ha messo in
tavola tante pietanze. Jis padėjo vainiką ant kapo. – Lui ha deposto una corona (di
fiori) sulla tomba.
Obuolius iš lėkštės perdėjau į dubenį. – Ho passato le mele dal piatto nella ciotola.
Senutė pridėjo pilną krepšį obuolių. – La vecchina ha riempito una cesta piena di mele.
Obuolius jis sudėjo į krepšį. – Ha messo (tutte) le mele in una cesta.
Ji uždėjo ranką jam ant peties. – Lei gli ha poggiato (messo) una mano sulla spalla.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dẽdantis / dedąs̃ , dẽdanti
2 dė́ jęs, dė́ jusi
3 dė́ davęs, dė́ davusi
4 dė́ siantis / dė́ siąs, dė́ sianti
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5
6
7
8
9

dẽdamas, dedamà, dẽdama
dė́ tas, dėtà, dė́ ta
dė́ damas, dėdamà
dẽdant
dė́ jus

35
dėvė́ ti, dė̃vi, dėvė́ jo

indossare, portare (abiti)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

dėviù
dėvi̇ ̀
dė̃vi
dė̃vime
dė̃vite

dėvė́ jau
dėvė́ jai
dėvė́ jo
dėvė́ jome
dėvė́ jote

dėvė́ čiau
dėvė́ tum
dėvė́ tų
dėvė́ tume / dėvė́ tumėme
dėvė́ tute / dėvė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dėvė́ davau
dėvė́ davai
dėvė́ davo
dėvė́ davome
dėvė́ davote

dėvė́ siu
dėvė́ si
dėvė̃s
dėvė́ sime
dėvė́ site

dėvė́ k
tegu dė̃vi
dėvė́ kime
dėvė́ kite

ką? kuo?
Moterys žiemą dėvi kailinius. – D’inverno le donne portano (indossano) la pelliccia.
Per vakarėlį jis dėvėjo nauju madingu kostiumu. – Alla festa lui indossava un nuovo abito alla
moda.
nedėvė́ti ko?
Moterys vasarą nedėvi kailinių. – D’estate le donne non portano (indossano) la pelliccia.
padėvė́ ti
sudėvė́ ti

Savo padėvėtus drabužius ji atiduoda seseriai. – Lei passa i suoi abiti usati a sua
sorella.
Ji jau visai sudėvėjo paltą. – Lei ha ormai consumato il cappotto del tutto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dė̃vintis / dėvį̃s, dė̃vinti
2 dėvė́ jęs, dėvė́ jusi
3 dėvė́ davęs, dėvė́ davusi
4 dėvė́ siantis / dėvė́ siąs, dėvė́ sianti

5
6
7
8
9

dė̃vimas, dėvimà, dė̃vima
dėvė́ tas, dėvė́ ta, dėvė́ ta
dėvė́ damas, dėvė́ dama
dė̃vint
dėvė́ jus
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36
didė́ ti, didė́ ja, didė́ jo

aumentare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

didė́ ju
didė́ ji
didė́ ja
didė́ jame
didė́ jate

didė́ jau
didė́ jai
didė́ jo
didė́ jome
didė́ jote

didė́ čiau
didė́ tum
didė́ tų
didė́ tume / didė́ tumėme
didė́ tute / didė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

didė́ davau
didė́ davai
didė́ davo
didė́ davome
didė́ vote

didė́ siu
didė́ si
didė̃s
didė́ sime
didė́ site

didė́ k
tegu didė́ ja
didė́ kime
didė́ kite

Šalyje didėja bedarbių skaičius. – Nel paese aumenta il numero dei disoccupati.
padidė́ ti

Šalyje padidėjo bedarbių skaičius. – Nel paese è aumentato il numero dei disoccupati.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 didė́ jantis / didė́ jąs, didė́ janti
2 didė́ jęs, didė́ jusi
3 didė́ davęs, didė́ davusi
4 didė́ siantis / didė́ siąs, didė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, didė́ jama
–, –, didė́ ta
didė́ damas, didė́ dama
didė́ jant
didė́ jus

37
di̇r̀ bti, di̇r̀ ba, di̇r̀ bo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

lavorare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

di̇ r̀ bu
di̇ r̀ bi
di̇ r̀ ba
di̇ r̀ bame
di̇ r̀ bate

di̇ r̀ bau
di̇ r̀ bai
di̇ r̀ bo
di̇ r̀ bome
di̇ r̀ bote

di̇ r̀ bčiau
di̇ r̀ btum
di̇ r̀ btų
di̇ r̀ btume / di̇ r̀ btumėme
di̇ r̀ btute / di̇ r̀ btumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

di̇ r̀ bdavau
di̇ r̀ bdavai
di̇ r̀ bdavo
di̇ r̀ bdavome
di̇ r̀ bdavote

di̇ r̀ bsiu
di̇ r̀ bsi
dirb̃ s
di̇ r̀ bsime
di̇ r̀ bsite

di̇ r̀ bk
tegu di̇ r̀ ba
di̇ r̀ bkime
di̇ r̀ bkite

ką?
Ji gerai dirba savo darbą. – Lei svolge bene il suo lavoro.
nedi̇r̀ bti ko?
Ji nedirba nieko. – Lei non lavora affatto.
atidi̇ r̀ bti
išdi̇ r̀ bti /
pradi̇ r̀ bti
padi̇ r̀ bti
pérdirbti
uždi̇ r̀ bti

Darbininkas atidirbo pamainą ir išėjo namo. – L’operaio finì il suo turno e andò a
casa.
Moteris išdirbo / pradirbo muziejuje dvidešimt metų. – La donna ha lavorato per
vent’anni al museo.
Truputį padirbsiu ir eisiu namo. – Lavorerò un po’ e poi andrò a casa. Savaitę
padirbau – dabar galiu ir pailsėti. – Ho lavorato una settimana, ora posso anche
riposare.
Tėvas perdirbo suoliuką. – Il padre ha ricostruito la panchina.
Mokytojas kas mėnesį uždirbo du tūkstančius eurų. – Il maestro guadagnava
duemila euro al mese.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 di̇ r̀ bantis / dirbąs̃ , di̇ r̀ banti
2 di̇ r̀ bęs, di̇ r̀ busi
3 di̇ r̀ bdavęs, di̇ r̀ bdavusi
4 di̇ r̀ bsiantis / di̇ r̀ bsiąs, di̇ r̀ bsianti

5
6
7
8
9

di̇ r̀ bamas, dirbamà, di̇ r̀ bama
di̇ r̀ btas, dirbtà, di̇ r̀ bta
di̇ r̀ bdamas, dirbdamà
di̇ r̀ bant
di̇ r̀ bus
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38
domė́ tis, dõmisi, domė́ josi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

interessarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

domiúosi
domi̇ é si
dõmisi
dõmimės
dõmitės

domė́ jausi
domė́ jaisi
domė́ josi
domė́ jomės
domė́ jotės

domė́ čiausi
domė́ tumeisi
domė́ tųsi
domė́ tumės / domė́ tumėmės
domė́ tutės / domė́ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

domė́ davausi
domė́ davaisi
domė́ davosi
domė́ davomės
domė́ davotės

domė́ siuosi
domė́ siesi
domė̃sis
domė́ simės
domė́ sitės

domė́ kis
tegu dõmisi
domė́ kimės
domė́ kitės

kuo?
Vaikinas domėjosi džiazu ir klasikine muzika. – Il ragazzo si interessava di jazz e di musica
classica.
pasidomė́ ti
susidomė́ ti

Moteris pasidomėjo, ar organizuojamos ekskursijos po senamiestį. – La donna
s’interessò se non ci fossero visite organizzate del centro storico.
Vaikai susidomėjo naujais žaislais. – I bambini s’interessarono ai nuovi
giocattoli. Mūsų triukšmingais kaimynais susidomėjo policija. – I nostri
chiassosi vicini hanno richiamato l’attenzione della polizia.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besidõmintis / besidomį̃s, besidõminti
2 domė́ jęsis, domė́ jusis
3 domė́ davęsis, domė́ davusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, dõmimasi
–, –, domė́ tasi
domė́ damasis, domė́ damasi
dõmintis
domė́ jusis

39
dovanóti, dovanója, dovanójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

regalare; scusare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

dovanóju
dovanóji
dovanója
dovanójame
dovanójate

dovanójau
dovanójai
dovanójo
dovanójome
dovanójote

dovanóčiau
dovanótum
dovanótų
dovanótume / dovanótumėme
dovanótute / dovanótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dovanódavau
dovanódavai
dovanódavo
dovanódavome
dovanódavote

dovanósiu
dovanósi
dovanõs
dovanósime
dovanósite

dovanók
tegu dovanója
dovanókime
dovanókite

ką?
Vaikinas dovanojo savo draugei rožę. – Il ragazzo regalò una rosa alla sua ragazza (amica).
nedovanóti ko?
Ji nieko jam nedovanojo. – Lei non gli ha regalato niente.
Dovanok, kad neateisiu. – Scusami, ma non verrò.
apdovanóti
padovanóti
pridovanóti
išdovanóti

Prezidentas apdovanojo geriausius menininkus. – Il presidente premiò i migliori
artisti.
Mama sūnui padovanojo šuniuką. – La mamma ha regalato un cucciolo a suo
figlio.
Per gimtadienį draugai pridovanojo Jonui dovanų. – Per il suo compleanno gli
amici hanno riempito Jonas di regali.
Senelė išdovanojo savo papuošalus vaikaičiams. – La nonna ha donato tutti i
suoi gioielli ai nipoti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dovanójantis / dovanójąs, dovanójanti
2 dovanójęs, dovanójusi
3 dovanódavęs, dovanódavusi
4 dovanósiantis / dovanósiąs, dovanósianti

5
6
7
8
9

dovanójamas, dovanójama, dovanójama
dovanótas, dovanóta, dovanóta
dovanódamas, dovanódama
dovanójant
dovanójus
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40
draugáuti, draugáuja, draugãvo

essere amici; stare insieme

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

draugáuju
draugáuji
draugáuja
draugáujame
draugáujate

draugavaũ
draugavai̇ ̃
draugãvo
draugãvome
draugãvote

draugáučiau
draugáutum
draugáutų
draugáutume / draugáutumėme
draugáutute / draugáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

draugáudavau
draugáudavai
draugáudavo
draugáudavome
draugáudavote

draugáusiu
draugáusi
draugaũs
draugáusime
draugáusite

draugáuk
tegu draugáuja
draugáukime
draugáukite

Jonas jau seniai draugauja su Violeta. – Da tempo ormai Jonas sta insieme a Violeta.
padraugáuti
pradraugáuti /
išdraugáuti

Jie padraugavo mėnesį ir nutarė susituokti. – Si sono frequentati per un mese
e hanno deciso di sposarsi.
Jie pradraugavo / išdraugavo visą vaikystę. – Sono stati amici per tutta
l’infanzia.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 draugáujantis / draugáująs, draugáujanti
2 draugãvęs, draugãvusi
3 draugáudavęs, draugáudavusi
4 draugáusiantis / draugáusiąs, draugáusianti
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5
6
7
8
9

–, –, draugáujama
–, –, draugáuta
draugáudamas, draugáudama
draugáujant
draugãvus

41
draũsti, draũdžia, draũdė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

vietare; assicurare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

draudžiù
draudi̇ ̀
draũdžia
draũdžiame
draũdžiate

draudžiaũ
draudei̇ ̃
draũdė
draũdėme
draũdėte

draũsčiau
draũstum
draũstų
draũstume / draũstumėme
draũstute / draũstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

draũsdavau
draũsdavai
draũsdavo
draũsdavome
draũsdavote

draũsiu
draũsi
draũs
draũsime
draũsite

draũsk
tegu draũdžia
draũskime
draũskite

Mokytoja per egzaminą draudė mokiniams nusirašinėti vieniems nuo kitų. – Durante l’esame
la maestra vietò agli alunni di copiare.
Administracija draudžia rūkyti studentų bendrabutyje. – L’amministrazione vieta di fumare
nella casa dello studente.
ką? nuo ko?
Dažniausiai žmonės draudžia turtą nuo nelaimingų atsitikimų. – In genere la gente assicura i
propri beni contro gli imprevisti.
nedraũsti ko?
Jis nedraudė savo turto. – Lui non ha assicurato i suoi beni.
apdraũsti
sudraũsti
uždraũsti

Šeima apdraudė savo turtą. – La famiglia ha assicurato il suo patrimonio.
Tėvas sudraudė negražiai besielgiantį sūnų. – Il padre sgridò il figlio che si
comportava male.
Mama uždraudė vaikams maudytis šaltame vandenyje. – La mamma proibì ai
suoi bambini di fare il bagno nell’acqua fredda.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 draũdžiantis / draudžiąs̃ , draũdžianti
2 draũdęs, draũdusi
3 draũsdavęs, draũsdavusi
4 draũsiantis / draũsiąs, draũsianti

5
6
7
8
9

draũdžiamas, draudžiamà, draũdžiama
draũstas, draustà, draũsta
draũsdamas, drausdamà
draũdžiant
draũdus
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42
draũstis, draũdžiasi, draũdėsi

assicurare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

draudžiúosi
draudi̇ é si
draũdžiasi
draũdžiamės
draũdžiatės

draudžiaũsi
draudei̇ s̃ i
draũdėsi
draũdėmės
draũdėtės

draũsčiausi
draũstumeisi
draũstųsi
draũstumės / draũstumėmės
draũstutės / draũstumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

draũsdavausi
draũsdavaisi
draũsdavosi
draũsdavomės
draũsdavotės

draũsiuosi
draũsiesi
draũsis
draũsimės
draũsitės

draũskis
tegu draũdžiasi
draũskimės
draũskitės

ką?
Labai protinga draustis turtą. – È cosa molto saggia assicurare i propri beni.
nesidraũsti ko?
Jis nesidraudžia sveikatos. – Lui non si fa un’assicurazione sanitaria.
apsidraũsti

Mano brolis apsidraudė automobilį. – Mio fratello ha assicurato la macchina.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besidraũdžiantis / besidraudžiąs̃ , besidraũdžianti
2 draũdęsis, draũdusis
3 draũsdavęsis, draũsdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, draũdžiamasi
–, –, draũstasi
draũsdamasis, draũsdamasi
draũdžiantis
draũdusis

43
dúoti, dúoda, dãvė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

dare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

dúodu
dúodi
dúoda
dúodame
dúodate

daviaũ
davei̇ ̃
dãvė
dãvėme
dãvėte

dúočiau
dúotum
dúotų
dúotume / dúotumėme
dúotute / dúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

dúodavau
dúodavai
dúodavo
dúodavome
dúodavote

dúosiu
dúosi
duõs
dúosime
dúosite

dúok
tegu dúoda
dúokime
dúokite

ką? ko?
Prašom duoti man tą raudoną rožę. – Mi dia, per favore, quella rosa rossa.
Prašau duoti man rožių. – Mi dia, per favore, delle rose.
nedúoti ko?
Ji nedavė man knygos. – Lei non mi ha dato il libro.
Duok valgyti! – Dammi da mangiare!
atidúoti
išdúoti
padúoti
pérduoti
*uždúoti

Rytoj reikia atiduoti draugui knygą. – Domani bisogna restituire il libro all’amico.
Dokumentus išduoda prie trečio langelio. – I documenti si rilasciano al terzo sportello.
Prašom paduoti man duonos. – Mi passi il pane, per favore.
Perduok linkėjimų savo seseriai. – Porta i miei saluti a tua sorella. Andriau, ar
gali perduoti knygą savo broliui? – Andrius, puoi dare (portare) il libro a tuo
fratello?
Studentai uždavė dėstytojui daug klausimų. – Gli studenti hanno rivolto al professore
molte domande.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 dúodantis / duodąs̃ , dúodanti
2 dãvęs, dãvusi
3 dúodavęs, dúodavusi
4 dúosiantis / dúosiąs, dúosianti

5
6
7
8
9

dúodamas, duodamà, dúodama
dúotas, duotà, dúota
dúodamas, duodamà
dúodant
dãvus
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44
džiaũgtis, džiaũgiasi, džiaũgėsi

gioire, rallegrarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

džiaugúosi
džiaugi̇ é si
džiaũgiasi
džiaũgiamės
džiaũgiatės

džiaugiaũsi
džiaugei̇ s̃ i
džiaũgėsi
džiaũgėmės
džiaũgėtės

džiaũgčiausi
džiaũgtumeisi
džiaũgtųsi
džiaũgtumės / džiaũgtumėmės
džiaũgtutės / džiaũgtumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

džiaũgdavausi
džiaũgdavaisi
džiaũgdavosi
džiaũgdavomės
džiaũgdavotės

džiaũgsiuosi
džiaũgsiesi
džiaũgsis
džiaũgsimės
džiaũgsitės

džiaũkis
tegu džiaũgiasi
džiaũkimės
džiaũkitės

kuo?
Treneris džiaugėsi savo komandos sėkme. – L’allenatore si rallegrò per il successo della sua
squadra.
Džiaugiuosi tave matydamas. – Sono lieto (lieta) di vederti. / Mi fa piacere vederti.
Džiaugiuosi, kad tave susitikau. – Mi rallegro di averti incontrato.
apsidžiaũgti
pasidžiaũgti

Jis apsidžiaugė, sutikęs senų draugų. – Si è rallegrato d’incontrare i suoi
vecchi amici.
Vaikai pasidžiaugė dovanomis. – I bimbi gioirono per i regali.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besidžiaũgiantis / besidžiaugiąs̃ , besidžiaũgianti
2 džiaũgęsis, džiaũgusis
3 džiaũgdavęsis, džiaũgdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, džiaũgiamasi
–, –, džiaũgtasi
džiaũgdamasis, džiaũgdamаsi
džiaũgiantis
džiaũgusis

45
džiáuti, džiáuna, džióvė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

stendere (bucato)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

džiáunu
džiáuni
džiáuna
džiáuname
džiáunate

džióviau
džióvei
džióvė
džióvėmė
džióvėtė

džiáučiau
džiáutum
džiáutų
džiáutume / džiáutumėme
džiáutute / džiáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

džiáudavau
džiáudavai
džiáudavo
džiáudavome
džiáudavote

džiáusiu
džiáusi
džiaũs
džiáusime
džiáusite

džiáuk
tegu džiáuna
džiáukime
džiáukite

ką?
Ji džiauna skalbinius. – Lei stende (ad asciugare) il bucato. / Lei mette ad asciugare i panni.
nedžiáuti ko?
Ji niekada nedžiauna skalbinių balkone. – Lei non stende mai (ad asciugare) il bucato sul balcone.
padžiáuti
pérdžiauti
pridžiáuti
sudžiáuti

Ji padžiovė skalbinius. – Lei ha steso il bucato (ad asciugare).
Ji perdžiovė skalbinius ant stipresnės virvės. – Lei ha riappeso i panni (ad
asciugare) su una corda più robusta.
Ji pridžiovė daug skalbinių. – Lei stese (ad asciugare) molti panni.
Ji sudžiovė skalbinius. – Lei stese (ad asciugare) tutto il bucato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 džiáunantis / džiaunąs̃ , džiáunanti
2 džióvęs, džióvusi
3 džiáudavęs, džiáudavusi
4 džiáusiantis / džiáusiąs, džiáusianti

5
6
7
8
9

džiáunamas, džiaunamà, džiáunama
džiáutas, džiautà, džiáuta
džiáudamas, džiaudamà
džiáunant
džióvus
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46
̀ a, džiovi̇n
̀ o
̀ ti, džiovi̇n
džiovi̇n

asciugare, essiccare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

džiovinù
džiovini̇ ̀
džiovi̇ ǹ a
džiovi̇ ǹ ame
džiovi̇ ǹ ate

džiovinaũ
džiovinai̇ ̃
džiovi̇ ǹ o
džiovi̇ ǹ ome
džiovi̇ ǹ ote

džiovi̇ ǹ čiau
džiovi̇ ǹ tum
džiovi̇ ǹ tų
džiovi̇ ǹ tume / džiovi̇ ǹ tumėme
džiovi̇ ǹ tute / džiovi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

džiovi̇ ǹ davau
džiovi̇ ǹ davai
džiovi̇ ǹ davo
džiovi̇ ǹ davome
džiovi̇ ǹ davote

džiovi̇ ǹ siu
džiovi̇ ǹ si
džioviñs
džiovi̇ ǹ sime
džiovi̇ ǹ site

džiovi̇ ǹ k
tegu džiovi̇ ǹ a
džiovi̇ ǹ kime
džiovi̇ ǹ kite

ką?
Ji džiovina vaistažoles. – Lei mette ad essiccare delle erbe medicinali.
̀ ti ko?
nedžiovi̇n
Ji niekada nedžiovina vaistažolių. – Lei non mette mai ad essiccare erbe medicinali.
išdžiovi̇ ǹ ti
padžiovi̇ ǹ ti
pérdžiovinti
pridžiovi̇ ǹ ti
sudžiovi̇ ǹ ti

Saulė išdžiovino drabužius. – Il sole ha asciugato i vestiti.
Ji padžiovino vaistažoles lauke, o po to įnešė į vidų. – Lei ha fatto seccare le
erbe medicinali un po’ all’aria aperta, poi le ha portate in casa.
Ji perdžiovino vaistažoles. – Lei ha fatto seccare troppo le erbe medicinali.
Ji pridžiovino vaistažolių. – Lei ha messo a seccare un mucchio di erbe
medicinali.
Ji sudžiovino vaistažoles. – Lei ha fatto seccare le erbe medicinali.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 džiovi̇ ǹ antis / džiovi̇ ǹ ąs, džiovi̇ ǹ anti
2 džiovi̇ ǹ ęs, džiovi̇ ǹ usi
3 džiovi̇ ǹ davęs, džiovi̇ ǹ davusi
4 džiovi̇ ǹ siantis / džiovi̇ ǹ siąs, džiovi̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

džiovi̇ ǹ amas, džiovi̇ ǹ ama, džiovi̇ ǹ ama
džiovi̇ ǹ tas, džiovi̇ ǹ ta, džiovi̇ ǹ ta
džiovi̇ ǹ damas, džiovi̇ ǹ dama
džiovi̇ ǹ ant
džiovi̇ ǹ us

47
džiū́ ti, džiū́ sta, džiū́ vo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

seccarsi; asciugarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

džiū́ stu
džiū́ sti
džiū́ sta
džiū́ stame
džiū́ state

džiū́ vau
džiū́ vai
džiū́ vo
džiū́ vome
džiū́ vote

džiū́ čiau
džiū́ tum
džiū́ tų
džiū́ tume / džiū́ tumėme
džiū́ tute / džiū́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

džiū́ davau
džiū́ davai
džiū́ davo
džiū́ davome
džiū́ davote

džiū́ siu
džiū́ si
džiùs
džiū́ sime
džiū́ site

džiū́ k
tegu džiū́ sta
džiū́ kime
džiū́ kite

Drabužiai greitai džiūsta. – Il bucato si asciuga presto.
Keliai džiūsta. – Le strade si stanno asciugando.
Nėra lietaus – javai džiūsta. – Non piove e il grano secca.
išdžiū́ ti
nudžiū́ ti
padžiū́ ti
pérdžiūti
sudžiū́ ti

Mūsų drabužiai jau išdžiūvo. – I nostri vestiti si sono già asciugati. Keliai jau
išdžiūvo. – Le strade ormai sono asciutte.
Medis nudžiūvo. – L’albero si è seccato.
Tegu skalbiniai dar padžiūsta. – Lasciamo asciugare il bucato ancora un po’.
Skalbiniai perdžiūvo. – I vestiti si sono asciugati troppo.
Duona sudžiūvo. – Il pane si è seccato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 džiū́ stantis / džiūstąs̃ , džiū́ stanti
2 džiū́ vęs, džiū́ vusi
3 džiū́ davęs, džiū́ davusi
4 džiū́ siantis / džiū́ siąs, džiū́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, džiū́ stama
–, –, džiū́ ta
džiū́ damas, džiūdamà
džiū́ stant
džiū́ vus
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48
ei̇ ̃ti, ei̇ ̃na, ė̃jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

andare; camminare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

einù
eini̇ ̀
ei̇ ñ a
ei̇ ñ ame
ei̇ ñ ate

ėjaũ
ėjai̇ ̃
ė̃jo
ė̃jome
ė̃jote

ei̇ č̃ iau
ei̇ t̃ um
ei̇ t̃ ų
ei̇ t̃ ume / ei̇ t̃ umėme
ei̇ t̃ ute / ei̇ t̃ umėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ei̇ d̃ avau
ei̇ d̃ avai
ei̇ d̃ avo
ei̇ d̃ avome
ei̇ d̃ avote

ei̇ s̃ iu
ei̇ s̃ i
ei̇ s̃
ei̇ s̃ ime
ei̇ s̃ ite

ei̇ k̃
tegu ei̇ ñ a
ei̇ k̃ ime
ei̇ k̃ ite

Ji eina duonos į parduotuvę. – Lei va al negozio per comprare il pane.
Ji eina gatve. – Lei cammina per la strada.
Einu miegoti. – Vado a dormire.
Eina metai. – Gli anni passano.
Ar tavo laikrodis gerai eina? – Va bene il tuo orologio?
Iš gramatikos mes dabar einame dalyvius. – Di grammatica ora studiamo i participi.
apei̇ t̃ i
atei̇ t̃ i
įei̇ t̃ i
išeĩti
nuei̇ t̃ i
paei̇ t̃ i
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Vaikinas apėjo aplink automobilį ir atidžiai jį apžiūrėjo. – Il giovanotto fece un giro
intorno alla macchina e la esaminò attentamente.
Vytai, rytoj penktą valandą ateik į svečius. – Vytas, domani vieni da me alle cinque.
Kai įeisite į pastatą, pasukite į dešinę. – Una volta entrato nell’edificio, svolti a
destra.
Kai išėjau iš namų, pastebėjau, kad pamiršau piniginę. – Quando uscii di casa,
notai che avevo dimenticato il portafoglio. Išėjome dalyvius. – Abbiamo finito di
studiare i participi.
Jolanta, nueik į parduotuvę. – Jolanta, fai un salto in bottega.
Truputį paeikite, o po to pasukite į kairę. – Vada un po’ avanti e poi svolti a sinistra.
Laikrodis paėjo ir sustojo. – L’orologio è andato (ha funzionato) per un po’ e poi
si è fermato.

parei̇ t̃ i
péreiti
praei̇ t̃ i

priei̇ t̃ i
suei̇ t̃ i
užei̇ t̃ i

Mama pareina iš darbo septintą valandą. – La mamma rientra a casa dal lavoro alle
sette.
Pereisite per gatvę ir pamatysite mano namą. – Attraverserete la strada e vedrete il
palazzo dove abito.
Jis praėjo pro mus. – Lui ci è passato accanto. Neliūdėk, viskas praeina. – Non
rattristarti, tutto passa. Praėjo penkeri metai ir jie vėl susitiko. – Trascorsero cinque
anni e si incontrarono di nuovo. *Mano galvos skausmas greitai praėjo. – Il mio
mal di testa è passato presto.
Moteris priėjo prie manęs ir paklausė, kur yra paštas. – La donna si avvicinò a me
e mi chiese dove fosse la posta.
Visi svečiai suėjo į kambarį. – Tutti gli ospiti si riunirono nella stanza.
Vaikas užėjo už namo. – Il bambino è andato dietro la casa. *Milda užėjo pas
draugę. – Milda ha fatto un salto da un’amica.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ei̇ ñ antis / einąs̃ , ei̇ ñ anti
2 ė̃jęs, ė̃jusi
3 ei̇ d̃ avęs, ei̇ d̃ avusi
4 ei̇ s̃ iantis /ei̇ s̃ iąs, ei̇ s̃ ianti

5
6
7
8
9

ei̇ ñ amas, einamà, ei̇ ñ ama
ei̇ t̃ as, eità, ei̇ t̃ a
ei̇ d̃ amas, eidamà
ei̇ ñ ant
ė̃jus
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49
ė́ sti, ė́ da, ė́ dė

mangiare (degli animali)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ė́ du
ė́ di
ė́ da
ė́ dame
ė́ date

ė́ džiau
ė́ dei
ė́ dė
ė́ dėme
ė́ dėte

ė́ sčiau
ė́ stum
ė́ stų
ė́ stume / ė́ stumėme
ė́ stute / ė́ stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ė́ sdavau
ė́ sdavai
ė́ sdavo
ė́ sdavome
ė́ sdavote

ė́ siu
ė́ si
ė̃s
ė́ sime
ė́ site

ė́ sk
tegu ė́ da
ė́ skime
ė́ skite

ką?
Katė ėda žuvį. – Il gatto mangia il pesce.
neė́sti ko?
Katė neėda žuvies. – Il gatto non mangia il pesce.
išė́ sti
paė́ sti
pérsiėsti
priė́ sti /
prisiė́ sti
suė́ sti

Šuo išėdė visą dubenėlį ėdalo. – Il cane ha finito di mangiare un’intera ciotola di
cibo.
Šuniukas paėdė ir pradėjo žaisti su berniuku. – Il cagnolino mangiò un po’ e si
mise a giocare con il bambino.
Katė persiėdė. – Il gatto ha mangiato troppo.
Katė priėdė / prisiėdė žuvies. – Il gatto si è rimpinzato di pesce.
Katė suėdė žuvį. – Il gatto si è mangiato tutto il pesce.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ė́ dantis / ėdąs̃ , ė́ danti
2 ė́ dęs, ė́ dusi
3 ė́ sdavęs, ė́ sdavusi
4 ė́ siantis / ė́ siąs, ė́ sianti
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5
6
7
8
9

ė́ damas, ėdamà, ė́ dama
ė́ stas, ėstà, ė́ sta
ė́ sdamas, ėsdamà
ė́ dant
ė́ dus

50
galė́ ti, gãli, galė́ jo

potere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

galiù
gali̇ ̀
gãli
gãlime
gãlite

galė́ jau
galė́ jai
galė́ jo
galė́ jome
galė́ jote

galė́ čiau
galė́ tum
galė́ tų
galė́ tume / galė́ tumėme
galė́ tute / galė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

galė́ davau
galė́ davai
galė́ davo
galė́ davome
galė́ davote

galė́ siu
galė́ si
galė̃s
galė́ sime
galė́ site

galė́ k
tegu gãli
galė́ kime
galė́ kite

Ar galite pasakyti, kada prasideda paskaita? – Mi può dire quando inizia la lezione?
Jau galite pradėti paskaitą. – Ormai potete cominciare la lezione.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gãlintis / galį̃s, gãlinti
2 galė́ jęs, galė́ jusi
3 galė́ davęs, galė́ davusi
4 galė́ siantis / galė́ siąs, galė́ sianti

5
6
7
8
9

gãlimas, galimà, gãlima
–, –, galė́ ta
galė́ damas, galė́ dama
gãlint
galė́ jus
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51
galióti, galiója, galiójo

esser valido

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

galióju
galióji
galiója
galiójame
galiójate

galiójau
galiójai
galiójo
galiójome
galiójote

galióčiau
galiótum
galiótų
galiótume / galiótumėme
galiótute / galiótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

galiódavau
galiódavai
galiódavo
galiódavome
galiódavote

galiósiu
galiósi
galiõs
galiósime
galiósite

galiók
tegu galiója
galiókime
galiókite

Pasas galioja iki kitų metų. – Il passaporto è valido fino all’anno prossimo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 galiójantis / galiójąs, galiójanti
2 galiójęs, galiójusi
3 galiódavęs, galiódavusi
4 galiósiantis / galiósiąs, galiósianti
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5
6
7
8
9

–, –, galiójama
–, –, galióta
galiódamas / galiódama
galiójant
galiójus

52
galvóti, galvója, galvójo

pensare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

galvóju
galvóji
galvója
galvójame
galvójate

galvójau
galvójai
galvójo
galvójome
galvójote

galvóčiau
galvótum
galvótų
galvótume / galvótumėme
galvótute / galvótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

galvódavau
galvódavai
galvódavo
galvódavome
galvódavote

galvósiu
galvósi
galvõs
galvósime
galvósite

galvók
tegu galvója
galvókime
galvókite

apie ką?
Mes dažnai galvojame apie ateitį. – Noi pensiamo spesso al futuro.
Šeima galvoja, kur važiuoti atostogauti. – La famiglia pensa dove andare in vacanza.
apgalvóti
pagalvóti
pragalvóti
prigalvóti
sugalvóti

Jis viską gerai apgalvojo. – Lui ha pensato per bene a tutto.
Leiskite man (truputį) pagalvoti. – Lasci che ci pensi un po’ sopra.
Visą naktį pragalvojau apie tave. – Ho pensato a te per tutta la notte.
Mokytoja prigalvojo mokiniams (daug) įdomių užduočių. – L’insegnante ha
inventato per gli alunni (tanti) esercizi interessanti.
Sugalvojau, ką darysime rytoj. – Mi è venuta l’idea su cosa faremo domani.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 galvójantis / galvójąs, galvójanti
2 galvójęs, galvójusi
3 galvódavęs, galvódavusi
4 galvósiantis / galvósiąs, galvósianti

5
6
7
8
9

–, –, galvójama
galvótas, galvóta, galvóta
galvódamas, galvódama
galvójant
galvójus
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53
̀ o
̀ ti, gami̇n
̀ a, gami̇n
gami̇n

produrre, fabbricare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gaminù
gamini̇ ̀
gami̇ ǹ a
gami̇ ǹ ame
gami̇ ǹ ate

gaminaũ
gaminai̇ ̃
gami̇ ǹ o
gami̇ ǹ ome
gami̇ ǹ ote

gami̇ ǹ čiau
gami̇ ǹ tum
gami̇ ǹ tų
gami̇ ǹ tume / gami̇ ǹ tumėme
gami̇ ǹ tute / gami̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gami̇ ǹ davau
gami̇ ǹ davai
gami̇ ǹ davo
gami̇ ǹ davome
gami̇ ǹ davote

gami̇ ǹ siu
gami̇ ǹ si
gamiñs
gami̇ ǹ sime
gami̇ ǹ site

gami̇ ǹ k
tegu gami̇ ǹ a
gami̇ ǹ kime
gami̇ ǹ kite

ką?
Toje gamykloje gamina televizorius. – In quella fabbrica si producono televisori.
̀ ti ko?
negami̇n
Toje gamykloje negamina televizorių. – In quella fabbrica non si producono televisori.
pagami̇ ǹ ti
prigami̇ ǹ ti

Darbininkas pagamino detalę. – L’operaio ha fabbricato un pezzo.
Darbininkas prigamino daug detalių. – L’operaio ha prodotto molti pezzi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gami̇ ǹ antis / gami̇ ǹ ąs, gami̇ ǹ anti
2 gami̇ ǹ ęs, gami̇ ǹ usi
3 gami̇ ǹ davęs, gami̇ ǹ davusi
4 gami̇ ǹ siantis / gami̇ ǹ siąs, gami̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

gami̇ ǹ amas, gami̇ ǹ ama, gami̇ ǹ ama
gami̇ ǹ tas, gami̇ ǹ ta, gami̇ ǹ ta
gami̇ ǹ damas, gami̇ ǹ dama
gami̇ ǹ ant
gami̇ ǹ us

54
gáuti, gáuna, gãvo

ottenere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gáunu
gáuni
gáuna
gáuname
gáunate

gavaũ
gavai̇ ̃
gãvo
gãvome
gãvote

gáučiau
gáutum
gáutų
gáutume / gáutumėme
gáutute / gáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gáudavau
gáudavai
gáudavo
gáudavome
gáudavote

gáusiu
gáusi
gaũs
gáusime
gáusite

gáuk
tegu gáuna
gáukime
gáukite

ką?
Noriu gauti bilietą į italų dainininkės koncertą. – Voglio ottenere un biglietto per il concerto
della cantante italiana.
negáuti ko?
Ji negavo bilieto į italų daininkės koncertą. – Non è riuscita ad ottenere un biglietto per il concerto
della cantante italiana.
Jie mane apgavo. – Loro mi hanno ingannato.
Apalpusi moteris greitai atgavo sąmonę. – La donna che era svenuta è tornata
presto in sé. Paskolinau knygą kaimynui ir ilgai negalėjau jos atgauti. – Prestai
il libro ad un vicino e non ho potuto averlo indietro per tanto tempo.
*pagáuti / Katė pagavo / sugavo pelę. – Il gatto ha preso il topo. Policininkas pagavo /
sugáuti
sugavo vagį. – Il poliziotto ha fermato il ladro.
*užgáuti Kas tave užgavo? – Chi/Che cosa ti ha ferito (offeso)?
*apgáuti
*atgáuti

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gáunantis / gaunąs̃ , gáunanti
2 gãvęs, gãvusi
3 gáudavęs, gáudavusi
4 gáusiantis / gáusiąs, gáusianti

5
6
7
8
9

gáunamas, gaunamà, gáunama
gáutas, gautà, gáuta
gáudamas, gaudamà
gáunant
gãvus
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55
gérti, gẽria, gė́ rė

bere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

geriù
geri̇ ̀
gẽria
gẽriame
gẽriate

gė́ riau
gė́ rei
gė́ rė
gė́ rėme
gė́ rėte

gérčiau
gértum
gértų
gértume / gértumėme
gértute / gértumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gérdavau
gérdavai
gérdavo
gérdavome
gérdavote

gérsiu
gérsi
gers̃
gérsime
gérsite

gérk
tegu gẽria
gérkime
gérkite

ką? ko?
Rytą visada geriu tik vandenį. – Di mattina bevo sempre soltanto acqua.
Rytą visada geriu tik vandens. – Di mattina bevo sempre soltanto un po’ d’acqua.
negérti ko?
Ji niekada negeria pieno. – Lei non beve mai latte.
išgérti
pagérti
pasigérti
prigérti
prisigérti
susigérti

Berniukas išgėrė dvi stiklines sulčių. – Il bambino ha bevuto due bicchieri di succo
di frutta.
Vaikas pagėrė vandens ir padėkojo. – Il ragazzino bevve un po’ d’acqua e
ringraziò.
Jis pasigėrė ir užmigo. – Lui si è ubriacato e si è addormentato.
Svečiai privalgė ir prigėrė. – Gli ospiti mangiarono e bevvero a sazietà. *Šiame
ežere pernai prigėrė žvejys. – In questo lago l’anno scorso affogò un pescatore.
Svečiai prisigėrė ir pradėjo triukšmauti. – Gli ospiti bevvero troppo e
cominciarono a far chiasso.
Lietaus vanduo greit susigers į žemę. – L’acqua piovana verrà presto assorbita
nella terra. Šis kremas gerai susigeria į odą. – Questa crema viene assorbita bene
nella pelle.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gẽriantis / geriąs̃ , gẽrianti
2 gė́ ręs, gė́ rusi
3 gérdavęs, gérdavusi
4 gérsiantis / gérsiąs, gérsianti
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5
6
7
8
9

gẽriamas, geriamà, gẽriama
gértas, gertà, gérta
gérdamas, gerdamà
gẽriant
gė́ rus

56
̀ ti, gesi̇n
̀ a, gesi̇n
̀ o
gesi̇n

spegnere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gesinù
gesini̇ ̀
gesi̇ ǹ a
gesi̇ ǹ ame
gesi̇ ǹ ate

gesinaũ
gesinai̇ ̃
gesi̇ ǹ o
gesi̇ ǹ ome
gesi̇ ǹ ote

gesi̇ ǹ čiau
gesi̇ ǹ tum
gesi̇ ǹ tų
gesi̇ ǹ tume / gesi̇ ǹ tumėme
gesi̇ ǹ tute / gesi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gesi̇ ǹ davau
gesi̇ ǹ davai
gesi̇ ǹ davo
gesi̇ ǹ davome
gesi̇ ǹ davote

gesi̇ ǹ siu
gesi̇ ǹ si
gesiñs
gesi̇ ǹ sime
gesi̇ ǹ site

gesi̇ ǹ k
tegu gesi̇ ǹ a
gesi̇ ǹ kime
gesi̇ ǹ kite

ką?
Vaikas gesino žvakutes. – Il bambino ha spento le candeline.
Ugniagesiai gesino ugnį vandeniu. – I pompieri hanno spento il fuoco con l’acqua.
̀ ti ko?
negesi̇n
Negesinkite žvakučių! – Non spegnete le candeline!
užgesi̇ ǹ ti

Prašom užgesinti šviesą! – Per cortesia, spegnete la luce!

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gesi̇ ǹ antis / gesi̇ ǹ ąs, gesi̇ ǹ anti
2 gesi̇ ǹ ęs, gesi̇ ǹ usi
3 gesi̇ ǹ davęs, gesi̇ ǹ davusi
4 gesi̇ ǹ siantis / gesi̇ ǹ siąs, gesi̇ ǹ sianti

5
6
7
8
9

gesi̇ ǹ amas, gesi̇ ǹ ama, gesi̇ ǹ ama
gesi̇ ǹ tas, gesi̇ ǹ ta, gesi̇ ǹ ta
gesi̇ ǹ damas, gesi̇ ǹ dama
gesi̇ ǹ ant
gesi̇ ǹ us

91

57
gýdyti, gýdo, gýdė

curare (fare guarire)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gýdau
gýdai
gýdo
gýdome
gýdote

gýdžiau
gýdei
gýdė
gýdėme
gýdėte

gýdyčiau
gýdytum
gýdytų
gýdytume / gýdytumėme
gýdytute / gýdytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gýdydavau
gýdydavai
gýdydavo
gýdydavome
gýdydavote

gýdysiu
gýdysi
gýdys
gýdysime
gýdysite

gýdyk
tegu gýdо
gýdykime
gýdykite

ką? nuo ko?
Gydytojas gydo ligonį stipriais vaistais. – Il medico cura il malato con medicinali forti.
Gydytojas gydo ligonį nuo plaučių uždegimo. – Il medico cura il malato di polmonite.
negýdyti ko?
Gydytojas negydo ligonio stipriais vaistais. – Il medico non cura il malato con medicinali
forti.
išgýdyti /
pagýdyti
išsigýdyti
pasigýdyti
sugýdyti /
užgýdyti

Gydytojas pagydė / išgydė ligonį. – Il dottore ha guarito il malato.
Išsigydžiau slogą. – Mi sono curato il raffreddore.
Jie kasmet važiuoja į sanatoriją pasigydyti. – Loro ogni anno vanno in sanatorio
per curarsi.
Gydytojas sugydė / užgydė žaizdą. – Il dottore ha guarito (risanato) la ferita.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gýdantis / gydąs̃ , gýdanti
2 gýdęs, gýdžiusi
3 gýdydavęs, gýdydavusi
4 gýdysiantis / gýdysiąs, gýdysianti
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5
6
7
8
9

gýdomas, gýdoma, gýdoma
gýdytas, gýdyta, gýdyta
gýdydamas, gýdydama
gýdant
gýdžius

58
gimdýti, gim̃do, gim̃dė

partorire, generare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gimdaũ
gimdai̇ ̃
gim̃ do
gim̃ dome
gim̃ dote

gimdžiaũ
gimdei̇ ̃
gim̃ dė
gim̃ dėme
gim̃ dėte

gimdýčiau
gimdýtum
gimdýtų
gimdýtume / gimdýtumėme
gimdýtute / gimdýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gimdýdavau
gimdýdavai
gimdýdavo
gimdýdavome
gimdýdavote

gimdýsiu
gimdýsi
gimdỹs
gimdýsime
gimdýsite

gimdýk
tegu gim̃ do
gimdýkime
gimdýkite

ką?
Pirmąjį sūnų moteris gimdė būdama dar labai jauna. – La donna ebbe il primo figlio quando
era ancora molto giovane.
negimdýti ko?
Antrojo kūdikio moteris negimdė toje pačioje ligoninėje. – La donna non ha partorito il
secondo bambino nello stesso ospedale.
pagimdýti

Moteris pagimdė sveiką kūdikį. – La donna ha partorito un bimbo sano.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 – / –, gim̃danti
2 –, gim̃džiusi
3 –, gimdýdavusi
4 –, gimdýsianti

5
6
7
8
9

gim̃ domas, gim̃doma, gim̃doma
gimdýtas, gimdýta, gimdýta
–, gimdýdama
gim̃ dant
gim̃ džius
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59
̀ ė
̀ ti, gi̇m
̀ sta, gi̇m
gi̇m

nascere, venire alla luce

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gi̇ m
̀ stu
gi̇ m
̀ sti
gi̇ m
̀ sta
gi̇ m
̀ stame
gi̇ m
̀ state

gimiaũ
gimei̇ ̃
gi̇ m
̀ ė
gi̇ m
̀ ėme
gi̇ m
̀ ėte

gi̇ m
̀ čiau
gi̇ m
̀ tum
gi̇ m
̀ tų
gi̇ m
̀ tume / gi̇ m
̀ tumėme
gi̇ m
̀ tute / gi̇ m
̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gi̇ m
̀ davau
gi̇ m
̀ davai
gi̇ m
̀ davo
gi̇ m
̀ davome
gi̇ m
̀ davote

gi̇ m
̀ siu
gi̇ m
̀ si
gim̃ s
gi̇ m
̀ sime
gi̇ m
̀ site

gi̇ m
̀ k
tegu gi̇ m
̀ sta
gi̇ m
̀ kime
gi̇ m
̀ kite

Vaikas gimė vasarą. – Il bimbo nacque in estate.
atgi̇ m
̀ ti

Gamta pavasarį atgimsta. – La natura rinasce a primavera.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gi̇ m
̀ stantis / gimstąs̃ , gi̇ m
̀ stanti
2 gi̇ m
̀ ęs, gi̇ m
̀ usi
3 gi̇ m
̀ davęs, gi̇ m
̀ davusi
4 gi̇ m
̀ siantis / gi̇ m
̀ siąs, gi̇ m
̀ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, gi̇ m
̀ stama
–, –, gi̇ m
̀ ta
gi̇ m
̀ damas, gimdamà
gi̇ m
̀ stant
gi̇ m
̀ us

60
̀ a, gýnė
̀ ti, gi̇n
gi̇n

difendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ginù
gini̇ ̀
gi̇ ǹ a
gi̇ ǹ ame
gi̇ ǹ ate

gýniau
gýnei
gýnė
gýnėme
gýnėte

gi̇ ǹ čiau
gi̇ ǹ tum
gi̇ ǹ tų
gi̇ ǹ tume / gi̇ ǹ tumėme
gi̇ ǹ tute / gi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gi̇ ǹ davau
gi̇ ǹ davai
gi̇ ǹ davo
gi̇ ǹ davome
gi̇ ǹ davote

gi̇ ǹ siu
gi̇ ǹ si
giñs
gi̇ ǹ sime
gi̇ ǹ site

gi̇ ǹ k
tegu gi̇ ǹ a
gi̇ ǹ kime
gi̇ ǹ kite

ką?
Kariai gynė miestą. – I soldati difendevano la città.
Šis advokatas jį gynė. – Questo avvocato lo ha difeso.
Jis visada gina mane. – Lui mi difende sempre.
̀ ti ko?
negi̇n
Jis niekada negina manęs. – Lui non mi difende mai.
apgi̇ ǹ ti

Jis apgynė mane. – Lui mi ha difeso. Kariai apgynė miestą. – I soldati hanno difeso
la città.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gi̇ ǹ antis / ginąs̃ , gi̇ ǹ anti
2 gýnęs, gýnusi
3 gi̇ ǹ davęs, gi̇ ǹ davusi
4 gi̇ ǹ siantis / gi̇ ǹ siąs, gi̇ ǹ sianti

5
6
7
8
9

gi̇ ǹ amas, ginamà, gi̇ ǹ ama
gi̇ ǹ tas, gintà, gi̇ ǹ ta
gi̇ ǹ damas, gindamà
gi̇ ǹ ant
gýnus
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61
girdė́ ti, gird̃ i, girdė́ jo

sentire (udire)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

girdžiù
girdi̇ ̀
gird̃ i
gird̃ ime
gird̃ ite

girdė́ jau
girdė́ jai
girdė́ jo
girdė́ jome
girdė́ jote

girdė́ čiau
girdė́ tum
girdė́ tų
girdė́ tume / girdė́ tumėme
girdė́ tute / girdė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

girdė́ davau
girdė́ davai
girdė́ davo
girdė́ davome
girdė́ davote

girdė́ siu
girdė́ si
girdė̃s
girdė́ sime
girdė́ site

girdė́ k
tegu gird̃ i
girdė́ kime
girdė́ kite

ką?
Tą dainą aš jau girdėjau. – Quella canzone l’ho già sentita.
negirdė́ ti ko?
Nieko negirdžiu, prašom kalbėti garsiau. – Non sento niente, parli più forte, per cortesia.
apie ką?
Jie jau girdėjo apie anglų kalbos kursus. – Loro hanno già sentito parlare dei corsi d’inglese.
Girdėjau, kad daržovės turguje pigesnės. – Ho sentito dire che al mercato le verdure costano
meno.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gird̃ intis / girdį̃s, gird̃ inti
2 girdė́ jęs, girdė́ jusi
3 girdė́ davęs, girdė́ davusi
4 girdė́ siantis / girdė́ siąs, girdė́ sianti
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5
6
7
8
9

gird̃ imas, girdimà, gird̃ ima
girdė́ tas, girdė́ ta, girdė́ ta
girdė́ damas, girdė́ dama
gird̃ int
girdė́ jus

62
gyvénti, gyvẽna, gyvẽno

vivere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gyvenù
gyveni̇ ̀
gyvẽna
gyvẽname
gyvẽnate

gyvenaũ
gyvenai̇ ̃
gyvẽno
gyvẽnome
gyvẽnote

gyvénčiau
gyvéntum
gyvéntų
gyvéntume / gyvéntumėme
gyvéntute / gyvéntumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gyvéndavau
gyvéndavai
gyvéndavo
gyvéndavome
gyvéndavote

gyvénsiu
gyvénsi
gyveñs
gyvénsime
gyvénsite

gyvénk
tegu gyvẽna
gyvénkime
gyvénkite

pas ką?
Visą vasarą ji gyveno kaime pas gimines. – Tutta l’estate lei ha abitato dai parenti in campagna.
išgyvénti /
nugyvénti /
pragyvénti
*nugyvénti
*nusigyvénti
pagyvénti

Vyras ir žmona kartu išgyveno / nugyveno / pragyveno trisdešimt metų. –
Marito e moglie hanno vissuto insieme per trent’anni. Buvo labai sunku, bet jie
išgyveno. – È stato molto difficile, ma ce l’hanno fatta. *Jie labai išgyvena dėl
nesėkmių. – Loro soffrono molto per i loro insuccessi.
Jie visiškai nugyveno ūkį. – Loro hanno completamente rovinato l’azienda
agricola.
Jie visiškai nusigyveno. – Loro sono caduti in miseria completa.
Porą metų šeima pagyveno mažame miestelyje. – Per un paio d’anni la famiglia visse in una piccola cittadina.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gyvẽnantis / gyvẽnąs, gyvẽnanti
2 gyvẽnęs, gyvẽnusi
3 gyvéndavęs, gyvéndavusi
4 gyvénsiantis / gyvénsiąs, gyvénsianti

5
6
7
8
9

gyvẽnamas, gyvẽnama, gyvẽnama
gyvéntas, gyvénta, gyvénta
gyvéndamas, gyvéndama
gyvẽnant
gyvẽnus
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63
̀ o
̀ a, grąži̇n
̀ ti, grąži̇n
grąži̇n

restituire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

grąžinù
grąžini̇ ̀
grąži̇ ǹ a
grąži̇ ǹ ame
grąži̇ ǹ ate

grąžinaũ
grąžinai̇ ̃
grąži̇ ǹ o
grąži̇ ǹ ome
grąži̇ ǹ ote

grąži̇ ǹ čiau
grąži̇ ǹ tum
grąži̇ ǹ tų
grąži̇ ǹ tume / grąži̇ ǹ tumėme
grąži̇ ǹ tute / grąži̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

grąži̇ ǹ davau
grąži̇ ǹ davai
grąži̇ ǹ davo
grąži̇ ǹ davome
grąži̇ ǹ davote

grąži̇ ǹ siu
grąži̇ ǹ si
grąžiñs
graži̇ ǹ sime
graži̇ ǹ site

grąži̇ ǹ k
tegu grąži̇ ǹ a
grąži̇ ǹ kime
grąži̇ ǹ kite

ką?
Ji grąžino draugui knygą. – Lei ha restituito il libro al suo amico.
̀ ti ko?
negrąži̇n
Ji negrąžino draugui knygos. – Non ha restituito il libro al suo amico.
Skolą bankui jis grąžino po dvejų metų. – Lui ha restituito il debito alla banca due anni dopo.
sugrąži̇ ǹ ti

Studentai sugrąžino knygas į biblioteką. – Gli studenti hanno restituito i libri alla
biblioteca.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 grąži̇ ǹ antis / grąži̇ ǹ ąs, grąži̇ ǹ anti
2 grąži̇ ǹ ęs, grąži̇ ǹ usi
3 grąži̇ ǹ davęs, grąži̇ ǹ davusi
4 grąži̇ ǹ siantis / grąži̇ ǹ siąs, grąži̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

grąži̇ ǹ amas, grąži̇ ǹ ama, grąži̇ ǹ ama
grąži̇ ǹ tas, grąži̇ ǹ ta, grąži̇ ǹ ta
grąži̇ ǹ damas, grąži̇ ǹ dama
grąži̇ ǹ ant
grąži̇ ǹ us

64
griáuti, griáuna, grióvė

demolire, abbattere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

griáunu
griáuni
griáuna
griáuname
griáunate

grióviau
grióvei
grióvė
grióvėme
grióvėte

griáučiau
griáutum
griáutų
griáutume / griáutumėme
griáutute / griáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

griáudavau
griáudavai
griáudavo
griáudavome
griáudavote

griáusiu
griáusi
griaũs
griáusime
griáusite

griáuk
tegu griáuna
griáukime
griáukite

ką?
Stiprus vėjas griovė namus. – Un forte vento ha abbattuto le case.
negriáuti ko?
Negriauk mano pilies! – Non distruggere il mio castello!
išgriáuti
nugriáuti
pargriáuti
sugriáuti

Vyras išgriovė sieną. – L’uomo ha abbattuto la parete.
Nugroviau seną namą ir statau naują. – Ho demolito la vecchia casa e ne
costruisco una nuova.
Vyras netyčia pargriovė kėdę. – L’uomo ha fatto cadere la sedia
involontariamente.
Vėjas sugriovė namą. – Il vento ha abbattuto la casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 griáunantis / griaunąs̃ , griáunanti
2 grióvęs, grióvusi
3 griáudavęs, griáudavusi
4 griáusiantis / griáusiąs, griáusianti

5
6
7
8
9

griáunamas, griaunamà, griáunama
griáutas, griautà, griáuta
griáudamas, griaudamà
griáunat
grióvus
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65
griū́ ti, griū̃ va, griùvo

cadere; crollare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

griūvù
griūvi̇ ̀
griū̃ va
griū̃ vame
griū̃ vate

griuvaũ
griuvai̇ ̃
griùvo
griùvome
griùvote

griū́ čiau
griū́ tum
griū́ tų
griū́ tume / griū́ tumėme
griū́ tute / griū́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

griū́ davau
griū́ davai
griū́ davo
griū́ davome
griū́ davote

griū́ siu
griū́ si
griùs
griū́ sime
griū́ site

griū́ k
tegu griū̃ va
griū́ kime
griū́ kite

Per audrą griuvo medžiai ir namai. – Durante la tempesta crollarono alberi e case.
Pilis griūva. – Il castello sta crollando.
Atsargiai, griūsite! – Attenzione, così cadrete!
išgriū́ ti
nugriū́ ti
pargriū́ ti
sugriū́ ti
užgriū́ ti

Vaikas išgriuvo iš lovytės. – Il bimbo è caduto dal lettino.
Berniukas nugriuvo nuo kėdės. – Il ragazzino è caduto dalla sedia.
Gatvėje buvo labai slidu ir ji pargriuvo. – La strada era molto scivolosa e lei è
caduta.
Pilis sugriuvo. – Il castello è crollato.
Autobuso vairuotojas staigiai stabdė ir moteris užgriuvo ant manęs. – Il conducente
dell’autobus ha frenato all’improvviso e una donna mi è caduta addosso.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 griū̃ vantis / griūvąs̃ , griū̃ vanti
2 griùvęs, griùvusi
3 griū́ davęs, griū́ davusi
4 griū́ siantis / griū́ siąs, griū́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, griū̃ vama
–, –, griū́ ta
griū́ damas, griūdamà
griū̃ vant
griùvus

66
grį̃žti, grį̃žta, grį̃žo

ritornare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

grįžtù
grįžti̇ ̀
grį̃žta
grį̃žtame
grį̃žtate

grįžaũ
grįžai̇ ̃
grį̃žo
grį̃žome
grį̃žote

grį̃žčiau
grį̃žtum
grį̃žtų
grį̃žtume / grį̃žtumėme
grį̃žtute / grį̃žtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

grį̃ždavau
grį̃ždavai
grį̃ždavo
grį̃ždavome
grį̃ždavote

grį̃šiu
grį̃ši
grį̃š
grį̃šime
grį̃šite

grį̃žk
tegu grį̃žta
grį̃žkime
grį̃žkite

Grįšiu rytoj vakare. – Ritornerò domani sera.
sugrį̃žti

Iš darbo sugrįžome anksti. – Dal lavoro siamo ritornati presto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 grį̃žtantis / grįžtąs̃ , grį̃žtanti
2 grį̃žęs, grį̃žusi
3 grį̃ždavęs, grį̃ždavusi
4 grį̃šiantis / grį̃šiąs, grį̃šianti

5
6
7
8
9

–, –, grį̃žtama
–, –, grį̃žta
grį̃ždamas / grįždamà
grį̃žtant
grį̃žus
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67
gróti, grója, grójo

suonare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gróju
gróji
grója
grójame
grójate

grójau
grójai
grójo
grójome
grójote

gróčiau
grótum
grótų
grótume / grótumėme
grótute / grótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gródavau
gródavai
gródavo
gródavome
gródavote

grósiu
grósi
grõs
grósime
grósite

grók
tegu grója
grókime
grókite

ką?
Orkestras groja valsą. – L’orchestra suona un valzer.
negróti ko?
Šis orkestras negroja šiuolaikinės muzikos. – Quest’orchestra non suona musica contemporanea.
Jis puikiai groja keliais instrumentais. – Lui suona benissimo alcuni strumenti.
pagróti / Muzikantas pagrojo / sugrojo šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį. – Il musicista ha
sugróti eseguito un pezzo di un autore contemporaneo.
užgróti Kai muzikantas užgrojo, žmonės salėje nutilo. – Quando il musicista iniziò a
suonare, il pubblico in sala fece silenzio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 grójantis / grojąs̃ , grójanti
2 grójęs, grójusi
3 gródavęs, gródavusi
4 grósiantis / grósiąs, grósianti
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5
6
7
8
9

grójamas, grojamà, grójama
grótas, grotà, gróta
gródamas, grodamà
grójant
grójus

68
gulė́ ti, gùli, gulė́ jo

giacere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

guliù
guli̇ ̀
gùli
gùlime
gùlite

gulė́ jau
gulė́ jai
gulė́ jo
gulė́ jome
gulė́ jote

gulė́ čiau
gulė́ tum
gulė́ tų
gulė́ tume / gulė́ tumėme
gulė́ tute / gulė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gulė́ davau
gulė́ davai
gulė́ davo
gulė́ davome
gulė́ davote

gulė́ siu
gulė́ si
gulė̃s
gulė́ sime
gulė́ site

gulė́ k
tegu gùli
gulė́ kime
gulė́ kite

Jis guli ant sofos. – Lui giace sul divano.
išgulė́ ti /
pragulė́ ti
pagulė́ ti

Visą dieną ji išgulėjo / pragulėjo lovoje. – È rimasta a letto tutto il giorno.
Po pietų jis mėgsta pagulėti. – Dopo pranzo gli piace starsene un po’ sdraiato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 gùlintis / gulį̃s, gùlinti
2 gulė́ jęs, gulė́ jusi
3 gulė́ davęs, gulė́ davusi
4 gulė́ siantis / gulė́ siąs, gulė́ sianti

5
6
7
8
9

gùlimas, gulimà, gùlima
–, –, gulė́ ta
gulė́ damas, gulė́ dama
gùlint
gulė́ jus
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69
gul ̃tis, gùlasi, gùlėsi

coricarsi, andare a letto

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

gulúosi
guli̇ é si
gùlasi
gùlamės
gùlatės

guliaũsi
gulei̇ s̃ i
gùlėsi
gùlėmės
gùlėtės

gul̃čiausi
gul̃tumeisi
gul̃tųsi
gul̃tumės / gul̃tumėmės
gul̃tutės / gul̃tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

gul̃davausi
gul̃davaisi
gul̃davosi
gul̃davomės
gul̃davotės

gul̃siuosi
gul̃siesi
gul̃sis
gul̃simės
gul̃sitės

gul̃kis
tegu gùlasi
gul̃kimės
gul̃kitės

Vaikai, gulkitės, jau vėlu. – Bambini, è già tardi, andate a letto.
Vakar jie gulėsi vėlai. – Ieri si sono coricati tardi.
atsigul̃ti

Šįvakar norėčiau anksčiau atsigulti. – Stasera vorrei coricarmi presto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ g̀ ulantis / besiguląs̃ , besi̇ g̀ ulanti
2 gùlęsis, gùlusis
3 gul̃davęsis, gul̃davusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, gùlamasi
–, –, gul̃tasi
gul̃damasis, gul̃damasi
gùlantis
gùlusis

70
ieškóti, i̇́eško, ieškójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

cercare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

i̇ é škau
i̇ é škai
i̇ é ško
i̇ é škome
i̇ é škote

ieškójau
ieškójai
ieškójo
ieškójome
ieškójote

ieškóčiau
ieškótum
ieškótų
ieškótume / ieškótumėme
ieškótute / ieškótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ieškódavau
ieškódavai
ieškódavo
ieškódavome
ieškódavote

ieškósiu
ieškósi
ieškõs
ieškósime
ieškósite

ieškók
tegu i̇ é ško
ieškókime
ieškókite

ko?
Jis ilgai ieškojo rakto. – Ha cercato a lungo la chiave.
apieškóti
paieškóti
suieškóti

Policininkas apieškojo butą. – Il poliziotto ha perquisito l’appartamento. Ji
apieškojo visus namus, bet rakto nerado. – Lei ha frugato per tutta la casa, ma non
ha trovato la chiave.
Ji eina į parduotuvę paieškoti dovanos draugei. – Lei va al negozio per cercare
un regalo a un’amica.
Buvo nesunku suieškoti knygą bibliotekoje. – Non è stato difficile trovare il libro
in biblioteca.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 i̇ é škantis / ieškąs̃ , i̇ é škanti
2 ieškójęs, ieškójusi
3 ieškódavęs, ieškódavusi
4 ieškósiantis / ieškósiąs, ieškósianti

5
6
7
8
9

i̇ é škomas, i̇ é škoma, i̇ é škoma
ieškótas, ieškóta, ieškóta
ieškódamas, ieškódama
i̇ é škant
ieškójus
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71
įgalióti, įgaliója, įgaliójo

autorizzare, delegare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

įgalióju
įgalióji
įgaliója
įgaliójame
įgaliójate

įgaliójau
įgaliójai
įgaliójo
įgaliójome
įgaliójote

įgalióčiau
įgaliótum
įgaliótų
įgaliótume / įgaliótumėme
įgaliótute / įgaliótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

įgaliódavau
įgaliódavai
įgaliódavo
įgaliódavome
įgaliódavote

įgaliósiu
įgaliósi
įgaliõs
įgaliósime
įgaliósite

įgaliók
tegu įgaliója
įgaliókime
įgaliókite

ką?
Įgalioju jus paimti mano algą. – L’autorizzo (La delego) a ritirare il mio stipendio.
neįgalióti ko?
Ji neįgaliojo manęs paimti jos algą. – Lei non mi ha autorizzato a ritirare il suo stipendio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 įgaliójantis / įgaliójąs, įgaliójanti
2 įgaliójęs, įgaliójusi
3 įgaliódavęs, įgaliódavusi
4 įgaliósiantis / įgaliósiąs, įgaliósianti
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5
6
7
8
9

įgaliójamas, įgaliójama, įgaliójama
įgaliótas, įgalióta, įgalióta
įgaliódamas, įgaliódama
įgaliójant
įgaliójus

72
ilsė́ tis, i̇l̀ sisi, ilsė́ josi

riposarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ilsiúosi
ilsi̇ é si
i̇ l̀ sisi
i̇ l̀ simės
i̇ l̀ sitės

ilsė́ jausi
ilsė́ jaisi
ilsė́ josi
ilsė́ jomės
ilsė́ jotės

ilsė́ čiausi
ilsė́ tumeisi
ilsė́ tųsi
ilsė́ tumės / ilsė́ tumėmės
ilsė́ tutės / ilsė́ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ilsė́ davausi
ilsė́ davaisi
ilsė́ davosi
ilsė́ davomės
ilsė́ davotės

ilsė́ siuosi
ilsė́ siesi
ilsė̃sis
ilsė́ simės
ilsė́ sitės

ilsė́ kis
tegu i̇ l̀ sisi
ilsė́ kimės
ilsė́ kitės

Prie jūros gera ilsėtis ir rudenį. – Al mare è piacevole riposare anche in autunno.
pasiilsė́ ti
prisiilsė́ ti

Pasiilsėjome, galime dirbti toliau. – Ci siamo riposati un po’: possiamo proseguire
il lavoro.
Prisiilsėjome, einame dirbti. – Ci siamo riposati abbastanza: andiamo a lavorare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besii̇ l̀ sintis / besiilsį̃s, besii̇ l̀ sinti
2 ilsė́ jęsis, ilsė́ jusis
3 ilsė́ davęsis, ilsė́ davusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, i̇ l̀ simasi
–, –, ilsė́ tasi
ilsė́ damasis, ilsė́ damasi
i̇ l̀ sintis
ilsė́ jusis
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73
importúoti, importúoja, importãvo

importare

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

importúoju
importúoji
importúoja
importúojame
importúojate

importavaũ
importavai̇ ̃
importãvo
importãvome
importãvote

importúočiau
importúotum
importúotų
importúotume / importúotumėme
importúotute / importúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

importúodavau
importúodavai
importúodavo
importúodavome
importúodavote

importúosiu
importúosi
importuõs
importúosime
importúosite

importúok
tegu importúoja
importúokime
importúokite

ką?
Mūsų šalis importuoja naftą. – Il nostro paese importa petrolio.
neimportúoti ko?
Mūsų šalis neimportuoja pieno produktų. – Il nostro paese non importa latticini.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 importúojantis / importúojąs, importúojanti
2 importãvęs, importãvusi
3 importúodavęs, importúodavusi
4 importúosiantis / importúosiąs,
importúosianti
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5 importúojamas, importúojama,
importúojama
6 importúotas, importúota, importúota,
7 importúodamas, importúodama
8 importúojant
9 importãvus

74
̀ a, ė̃mė
im̃ti, i̇m

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

prendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

imù
imi̇ ̀
i̇ m
̀ a
i̇ m
̀ ame
i̇ m
̀ ate

ėmiaũ
ėmei̇ ̃
ė̃mė
ė̃mėme
ė̃mėte

im̃ čiau
im̃ tum
im̃ tų
im̃ tume / im̃ tumėme
im̃ tute / im̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

im̃ davau
im̃ davai
im̃ davo
im̃ davome
im̃ davote

im̃ siu
im̃ si
im̃ s
im̃ sime
im̃ site

im̃ k
tegu i̇ m
̀ a
im̃ kime
im̃ kite

ką? ko?
Vaikas nedrąsiai ima saldainį. – Il bambino timidamente prende il cioccolatino.
Jis ima torto. – Lui prende della torta.
neim̃ti ko?
Vaikas neima saldainio. – Il bambino non prende il cioccolatino.
Visi ėmė klausinėti, kas atsitiko. – Tutti presero a chiedere che cosa fosse successo.
išim̃ ti
nuim̃ ti
paim̃ ti
*suim̃ ti
*užim̃ ti

Moteris išėmė pieną iš šaldytuvo. – La donna ha tirato il latte fuori dal frigorifero.
Ji nuėmė vaikui kepurytę. – Lei ha tolto il cappellino al bambino. Jis nuėmė nuo
spintos knygą. – Lui ha preso il libro dall’armadio.
Prašom paimti torto. – Prego, prenda un pezzo di torta.
Policininkai suėmė vagį. – I poliziotti hanno preso il ladro.
Aš užimsiu tau vietą. – Terrò un posto occupato per te. Užimk svečią. – Intrattieni
l’ospite. Šis stalas užima daug vietos. – Questo tavolo occupa tanto spazio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 i̇ m
̀ antis / imąs̃ , i̇ m
̀ anti
2 ė̃męs, ė̃musi
3 im̃ davęs, im̃davusi
4 im̃ siantis / im̃ siąs, im̃sianti

5
6
7
8
9

i̇ m
̀ amas, imamà, i̇ m
̀ ama
im̃ tas, imtà, im̃ta
im̃ damas, imdamà
i̇ m
̀ ant
ė̃mus
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75
informúoti, informúoja, informãvo

informare

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

informúoju
informúoji
informúoja
informúojame
informúojate

informavaũ
informavai̇ ̃
informãvo
informãvome
informãvote

informúočiau
informúotum
informúotų
informúotume / informúotumėme
informúotute / informúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

informúodavau
informúodavai
informúodavo
informúodavome
informúodavote

informúosiu
informúosi
informuõs
informúosime
informúosite

informúok
tegu informúoja
informúokime
informúokite

ką? apie ką?
Organizatoriai informavo mus apie festivalio renginius. – Gli organizzatori ci hanno informato
sugli eventi del festival.
neinformúoti ko?
Organizatoriai neinformavo mūsų. – Gli organizzatori non ci hanno informato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 informúojantis / informúojąs,
informúojanti
2 informãvęs, informãvusi
3 informúodavęs, informúodavusi
4 informúosiantis / informúosiąs,
informúosianti
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5 informúojamas, informúojama,
informúojama
6 informúotas, informúota, informúota
7 informúodamas, informúodama
8 informúojant
9 informãvus

76
išmókti, išmóksta, išmóko

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

imparare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

išmókstu
išmóksti
išmóksta
išmókstame
išmókstate

išmókau
išmókai
išmóko
išmókome
išmókote

išmókčiau
išmóktum
išmóktų
išmóktume / išmóktumėme
išmóktute / išmóktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

išmókdavau
išmókdavai
išmókdavo
išmókdavome
išmókdavote

išmóksiu
išmóksi
išmõks
išmóksime
išmóksite

išmók
tegu išmóksta
išmókime
išmókite

ką?
Mokinys išmoko eilėraštį. – L’alunno ha imparato la poesia.
neišmókti ko?
Mokinys neišmoko eilėraščio. – L’alunno non ha imparato la poesia.
Mergaitė išmoko megzti. – La ragazzina ha imparato a lavorare a maglia.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 išmókstantis / išmokstąs̃ , išmókstanti
2 išmókęs, išmókusi
3 išmókdavęs, išmókdavusi
4 išmóksiantis / išmóksiąs, išmóksianti

5
6
7
8
9

išmókstamas, išmokstamà, išmókstama
išmóktas, išmoktà, išmókta
išmókdamas, išmokdamà
išmókstant
išmókus
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77
įžei̇ ̃sti, įžei̇ ̃džia, į̃žeidė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

offendere, oltraggiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

įžeidžiù
įžeidi̇ ̀
įžei̇ d̃ žia
įžei̇ d̃ žiame
įžei̇ d̃ žiate

į̃žeidžiau
į̃žeidei
į̃žeidė
į̃žeidėme
į̃žeidėte

įžei̇ s̃ čiau
įžei̇ s̃ tum
įžei̇ s̃ tų
įžei̇ s̃ tume / įžei̇ s̃ tumėme
įžei̇ s̃ tute / įžei̇ s̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

įžei̇ s̃ davau
įžei̇ s̃ davai
įžei̇ s̃ davo
įžei̇ s̃ davome
įžei̇ s̃ davote

įžei̇ s̃ iu
įžei̇ s̃ i
įžei̇ s̃
įžei̇ s̃ ime
įžei̇ s̃ ite

įžei̇ s̃ k
tegu įžei̇ d̃ žia
įžei̇ s̃ kime
įžei̇ s̃ kite

ką?
Draugė įžeidė mane. – La mia amica mi ha offeso.
neįžei̇ ̃sti ko?
Draugė neįžeidė manęs. – La mia amica non mi ha offeso.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 įžei̇ d̃ žiantis / įžeidžiąs̃ , įžei̇ d̃ žianti
2 įžei̇ d̃ ęs, įžei̇ d̃ usi
3 įžei̇ s̃ davęs, įžei̇ s̃ davusi
4 įžei̇ s̃ iantis / įžei̇ s̃ iąs, įžei̇ s̃ ianti
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5
6
7
8
9

įžei̇ d̃ žiamas, įžeidžiamà, įžei̇ d̃ žiama
į̃žeistas, įžeistà, į̃žeista
įžei̇ s̃ damas, įžeisdamà
įžei̇ d̃ žiant
įžei̇ d̃ us

78
jáudintis, jáudinasi, jáudinosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

emozionarsi; preoccuparsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

jáudinuosi
jáudiniesi
jáudinasi
jáudinamės
jáudinatės

jáudinausi
jáudinaisi
jáudinosi
jáudinomės
jáudinotės

jáudinčiausi
jáudintumeisi
jáudintųsi
jáudintumės / jáudintumėmės
jáudintutės / jáudintumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

jáudindavausi
jáudindavaisi
jáudindavosi
jáudindavomės
jáudindavotės

jáudinsiuosi
jáudinsiesi
jáudinsis
jáudinsimės
jáudinsitės

jáudinkis
tegu jáudinasi
jáudinkimės
jáudinkitės

Sužinojęs apie paskirtą apdovanojimą, jis labai susijaudino. – Saputo del premio ricevuto, lui
si è emozionato moltissimo.
dėl kо?
Ji jaudinasi dėl visko. – Lei si preoccupa per qualsiasi cosa.
Tėvai jaudinasi, nes vaikas tingi mokytis. – I genitori si preoccupano perché il bambino è pigro
nello studio.
susijáudinti

Ji labai susijaudino, kai išgirdo naujieną. – Lei si è agitata molto quando ha
sentito la notizia.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 jáudinantis / jáudinąs, jáudinanti
2 jáudinęsis, jáudinusis
3 jáudindavęsis, jáudindavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, jáudinamasi
–, –, jáudintasi
jáudindamasis, jáudindamasi
jáudinantis
jáudinusis
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79
jaũsti, jaũčia, jaũtė

sentire, provare; avvertire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

jaučiù
jauti̇ ̀
jaũčia
jaũčiame
jaũčiate

jaučiaũ
jautei̇ ̃
jaũtė
jaũtėme
jaũtėte

jaũsčiau
jaũstum
jaũstų
jaũstume / jaũstumėme
jaũstute / jaũstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

jaũsdavau
jaũsdavai
jaũsdavo
jaũsdavome
jaũsdavote

jaũsiu
jaũsi
jaũs
jaũsime
jaũsite

jaũsk
tegu jaũčia
jaũskime
jaũskite

ką?
Jis jaučia neapykantą jai. – Lui prova odio per lei.
nejaũsti ko?
Jis nejaučia neapykantos. – Lui non prova odio.
Jis jautė, kad kambaryje buvo dar kažkas. – Avvertì (ebbe la sensazione) che nella stanza ci fosse
ancora qualcuno.
*nujaũsti
pajaũsti
*užjaũsti

Ji nujautė nelaimę. – Lei aveva presentito la disgrazia.
Jis pajautė, kad oras keičiasi. – Lui avvertì che il tempo stava per cambiare.
Užjaučiu tave! – Ti compatisco! / Ti faccio le mie condoglianze!

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 jaũčiantis / jaučiąs̃ , jaũčianti
2 jaũtęs, jaũtusi
3 jaũsdavęs, jaũsdavusi
4 jaũsiantis / jaũsiąs, jaũsianti
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5
6
7
8
9

jaũčiamas, jaučiamà, jaũčiama
jaũstas, jaustà, jaũsta
jaũsdamas, jausdamà
jaũčiant
jaũtus

80
jaũstis, jaũčiasi, jaũtėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sentirsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

jaučiúosi
jauti̇ é si
jaũčiasi
jaũčiamės
jaũčiatės

jaučiaũsi
jautei̇ s̃ i
jaũtėsi
jaũtėmės
jaũtėtės

jaũsčiausi
jaũstumeisi
jaũstųsi
jaũstumės / jaũstumėmės
jaũstutės / jaũstumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

jaũsdavausi
jaũsdavaisi
jaũsdavosi
jaũsdavomės
jausdavotės

jaũsiuosi
jaũsiesi
jaũsis
jaũsimės
jausitės

jaũskis
tegu jaũčiasi
jaũskimės
jaũskitės

Kaip jūs jaučiatės? – Come sta? / Come si sente?
Prieš egzaminą aš visada jaučiuosi prastai. – Prima di un esame mi sento sempre male.
pasijaũsti

Ligonis pasijautė daug geriau. – Il paziente si sentì molto meglio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besijaũčiantis / besijaučiąs̃ , besijaũčianti
2 jaũtęsis, jaũtusis
3 jaũsdavęsis, jaũsdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, jaũčiamasi
–, –, jaũstasi
jaũsdamasis, jaũsdamasi
jaũčiantis
jaũtusis
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81
jodinė́ ti, jodinė́ ja, jodinė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

cavalcare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

jodinė́ ju
jodinė́ ji
jodinė́ ja
jodinė́ jame
jodinė́ jate

jodinė́ jau
jodinė́ jai
jodinė́ jo
jodinė́ jome
jodinė́ jote

jodinė́ čiau
jodinė́ tum
jodinė́ tų
jodinė́ tume / jodinė́ tumėme
jodinė́ tute / jodinė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

jodinė́ davau
jodinė́ davai
jodinė́ davo
jodinė́ davome
jodinė́ davote

jodinė́ siu
jodinė́ si
jodinė̃s
jodinė́ sime
jodinė́ site

jodinė́ k
tegu jodinė́ ja
jodinė́ kime
jodinė́ kite

Vyras jodinėjo puikiu žirgu. – L’uomo montava un cavallo stupendo.
pajodinė́ ti
prajodinė́ ti

Kartais jie mėgsta pajodinėti. – Ogni tanto amano farsi una cavalcata.
Jie prajodinėjo visą dieną. – Sono andati tutto il giorno a cavallo. *Jis prajodinėja žirgus. – Lui addestra i cavalli (al trotto).

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 jodinė́ jantis / jodinė́ jąs, jodinė́ janti
2 jodinė́ jęs, jodinė́ jusi
3 jodinė́ davęs, jodinė́ davusi
4 jodinė́ siantis / jodinė́ siąs, jodinė́ sianti

116

5
6
7
8
9

–, –, jodinė́ jama
–, –, jodinė́ ta
jodinė́ damas, jodinė́ dama
jodinė́ jant
jodinė́ jus

82
jóti, jója, jójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

andare a cavallo, cavalcare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

jóju
jóji
jója
jójame
jójate

jójau
jójai
jójo
jójome
jójote

jóčiau
jótum
jótų
jótume / jótumėme
jótute / jótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

jódavau
jódavai
jódavo
jódavome
jódavote

jósiu
jósi
jõs
jósime
jósite

jók
tegu jója
jókime
jókite

Jis jojo puikiu žirgu. – Lui ha montato un bellissimo cavallo.
Jis jojo kaimo keliu. – È andato a cavallo per una strada di campagna.
apjóti
atjóti
įjóti
išjóti
nujóti
pajóti
parjóti
pérjóti
prajóti
prijóti
užjóti

Jis apjojo savo laukus. – Lui ha percorso i suoi campi a cavallo.
Jis atjojo pirmas. – Lui sopraggiunse a cavallo per primo.
Jis įjojo į kiemą. – Lui è entrato a cavallo nel cortile.
Vyrai anksti išjojo. – Gli uomini sono partiti a cavallo sul presto.
Jis nujojo į mišką ir ten sustojo pailsėti. – Lui ha fatto una cavalcata nel bosco e
si è fermato a riposare.
Jis truputį pajojo ir sustojo. – Ha cavalcato un po’ e si è fermato.
Vyrai anksti parjojo namo. – Gli uomini sono presto rincasati a cavallo.
Jis perjojo per tiltą. – Lui attraversò il ponte a cavallo.
Pulkas raitelių prajojo pro mus. – Un reggimento di cavalieri a cavallo ci è
passato davanti.
Jis prijojo mišką. – Lui ha raggiunto il bosco a cavallo.
Jie užjojo ant kalno. – Loro sono andati a cavallo sulla collina. *Užjokite pas
mus. – Venite da noi a cavallo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 jójantis / jojąs̃ , jójanti
2 jójęs, jójusi
3 jódavęs, jódavusi
4 jósiantis / jósiąs, jósianti

5
6
7
8
9

–, –, jójama
–, –, jóta
jódamas, jodamà
jójant
jójus
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83
judė́ ti, jùda, judė́ jo

muoversi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

judù
judi̇ ̀
jùda
jùdame
jùdate

judė́ jau
judė́ jai
judė́ jo
judė́ jome
judė́ jote

judė́ čiau
judė́ tum
judė́ tų
judė́ tume / judė́ tumėme
judė́ tute / judė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

judė́ davau
judė́ davai
judė́ davo
judė́ davome
judė́ davote

judė́ siu
judė́ si
judė̃s
judė́ sime
judė́ site

judė́ k
tegu jùda
judė́ kime
judė́ kite

Kai fotografuoja, judėti negalima. – Quando scattano una fotografia, è vietato muoversi.
pajudė́ ti
sujudė́ ti

Pagaliau traukinys pajudėjo. – Finalmente il treno si è mosso. Esu labai pavargęs –
negaliu net pajudėti.– Sono molto stanco, non posso nemmeno muovermi.
Kažkas sujudėjo žolėje. – Qualcuno (qualcosa) si è mosso nell’erba.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 jùdantis / judąs̃ , jùdanti
2 judė́ jęs, judė́ jusi
3 judė́ davęs, judė́ davusi
4 judė́ siantis / judė́ siąs, judė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, jùdama
–, –, judė́ ta
judė́ damas, judė́ dama
jùdant
judė́ jus

84
jùngti, jùngia, jùngė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

collegare; accendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

jùngiu
jùngi
jùngia
jùngiame
jùngiate

jùngiau
jùngei
jùngė
jùngėme
jùngėte

jùngčiau
jùngtum
jùngtų
jùngtume / jùngtumėme
jùngtute / jùngtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

jùngdavau
jùngdavai
jùngdavo
jùngdavome
jùngdavote

jùngsiu
jùngsi
juñgs
jùngsime
jùngsite

jùnk
tegu jùngia
jùnkime
jùnkite

ką?
Jungiu viryklę. – Accendo il fornello.
nejùngti ko?
Nejunk viryklės! – Non accendere il fornello!
Kauną su Vilniumi jungia puikus kelias. – Kaunas e Vilnius sono collegate da un’ottima strada.
įjùngti
išjùngti
pérjungti
sujùngti

Prašom įjungti televizorių. – Per favore, accenda il televisore.
Prašom išjungti televizorių. – Per favore, spenga il televisore.
Gal galite perjungti kitą kanalą? – Non può cambiare canale?
Vilnių ir Kauną sujungė puikus kelias. – Un’ottima strada ha collegato Vilnius
e Kaunas.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 jùngiantis / jungiąs̃ , jùngianti
2 jùngęs, jùngusi
3 jùngdavęs, jùngdavusi
4 jùngsiantis / jùngsiąs, jùngsianti

5
6
7
8
9

jùngiamas, jungiamà, jùngiama
jùngtas, jungtà, jùngta
jùngdamas, jungdamà
jùngiant
jùngus
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85
juokáuti, juokáuja, juokãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

scherzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

juokáuju
juokáuji
juokáuja
juokáujame
juokáujate

juokavaũ
juokavai̇ ̃
juokãvo
juokãvome
juokãvote

juokáučiau
juokáutum
juokáutų
juokáutume / juokáutumėme
juokáutute / juokáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

juokáudavau
juokáudavai
juokáudavo
juokáudavome
juokáudavote

juokáusiu
juokáusi
juokaũs
juokáusime
juokáusite

juokáuk
tegu juokáuja
juokáukime
juokáukite

Aš nesuprantu, kada jis juokauja, o kada kalba rimtai. – Non capisco quando lui scherza e quando
parla sul serio.
pajuokáuti

Kartais jis mėgsta pajuokauti. – A volte gli piace scherzare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 juokáujantis / juokáująs, juokáujanti
2 juokãvęs, juokãvusi
3 juokáudavęs, juokáudavusi
4 juokáusiantis / juokáusiąs, juokáusianti
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5
6
7
8
9

–, –, juokáujama
–, –, juokáuta
juokáudamas, juokáudama
juokáujant
juokãvus

86
juõktis, juõkiasi, juõkėsi

ridere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

juokiúosi
juoki̇ é si
juõkiasi
juõkiamės
juõkiatės

juokiaũsi
juokei̇ s̃ i
juõkėsi
juõkėmės
juõkėtės

juõkčiausi
juõktumeisi
juõktųsi
juõktumės / juõktumėmės
juõktutės / juõktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

juõkdavausi
juõkdavaisi
juõkdavosi
juõkdavomės
juõkdavotės

juõksiuosi
juõksiesi
juõksis
juõksimės
juõksitės

juõkis
tegu juõkiasi
juõkimės
juõkitės

Žiūrėjome komediją ir juokėmės. – Guardavamo la commedia e ridevamo.
iš ko?
Moterys ilgai juokėsi iš anekdoto. – Le donne risero a lungo per la barzelletta.
Berniukai juokėsi iš draugo (gali būti ir piktai). – I bambini risero dell’amico (in senso negativo).
nusijuõkti
pasijuõkti
prasijuõkti
prisijuõkti

Vyras nusijuokė ir nuėjo. – L’uomo rise ed uscì.
Pasijuokėme iš anekdoto ir dirbome toliau. – Ridemmo per la barzelletta e
continuammo il lavoro.
Netikėtai jis prasijuokė. – Scoppiò a ridere inaspettatamente. Visą vakarą
prasijuokėme. – Abbiamo riso per tutta la serata.
Žiūrėdami komediją prisijuokėme iki ašarų. – Guardando la commedia
abbiamo riso fino alle lacrime.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besijuõkiantis / besijuokiąs̃ , besijuõkianti
2 juõkęsis, juõkusis
3 juõkdavęsis, juõkdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, juõkiamasi
–, –, juõktasi
juõkdamasis, juõkdamasi
juõkiantis
juõkusis
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87
̀ a, kabi̇n
̀ o
̀ ti, kabi̇n
kabi̇n

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

appendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

kabinù
kabini̇ ̀
kabi̇ ǹ a
kabi̇ ǹ ame
kabi̇ ǹ ate

kabinaũ
kabinai̇ ̃
kabi̇ ǹ o
kabi̇ ǹ ome
kabi̇ ǹ ote

kabi̇ ǹ čiau
kabi̇ ǹ tum
kabi̇ ǹ tų
kabi̇ ǹ tume / kabi̇ ǹ tumėme
kabi̇ ǹ tute / kabi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kabi̇ ǹ davau
kabi̇ ǹ davai
kabi̇ ǹ davo
kabi̇ ǹ davome
kabi̇ ǹ davote

kabi̇ ǹ siu
kabi̇ ǹ si
kabiñs
kabi̇ ǹ sime
kabi̇ ǹ site

kabi̇ ǹ k
tegu kabi̇ ǹ a
kabi̇ ǹ kime
kabi̇ ǹ kite

ką?
Patark, kur kabinti paveikslą. – Consigliami dove appendere il quadro.
̀ ti ko?
nekabi̇n
Nekabink paveikslo ant šios sienos. – Non appendere il quadro a questa parete.
*apkabi̇ ǹ ti
nukabi̇ ǹ ti
pakabi̇ ǹ ti
pérkabinti
užkabi̇ ǹ ti

Mama apkabino sūnų. – La mamma abbracciò suo figlio.
Ji nukabino užuolaidas ir išskalbė. – Lei tolse le tende e le lavò.
Paveikslą pakabinome prieškambaryje. – Abbiamo appeso il quadro
nell’anticamera.
Paveikslą perkabinome ant kitos sienos. – Abbiamo spostato il quadro su
un’altra parete.
*Gatvėje ją užkabino nepažįstamas vyras. – Per strada la agganciò uno
sconosciuto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kabi̇ ǹ antis / kabinąs̃ , kabi̇ ǹ anti
2 kabi̇ ǹ ęs, kabi̇ ǹ usi
3 kabi̇ ǹ davęs, kabi̇ ǹ davusi
4 kabi̇ ǹ siantis / kabi̇ ǹ siąs, kabi̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

kabi̇ ǹ amas, kabi̇ ǹ ama, kabi̇ ǹ ama
kabi̇ ǹ tas, kabi̇ ǹ ta, kabi̇ ǹ ta
kabi̇ ǹ damas, kabi̇ ǹ dama
kabi̇ ǹ ant
kabi̇ ǹ us

88
kainúoti, kainúoja, kainãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

costare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

kainúoju
kainúoji
kainúoja
kainúojame
kainúojate

kainavaũ
kainavai̇ ̃
kainãvo
kainãvome
kainãvote

kainúočiau
kainúotum
kainúotų
kainúotume / kainúotumėme
kainúotute / kainúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kainúodavau
kainúodavai
kainúodavo
kainúodavome
kainúodavote

kainúosiu
kainúosi
kainuõs
kainúosime
kainúosite

kainúok
tegu kainúoja
kainúokime
kainúokite

ką?
Knyga kainuoja penkis eurus. – Il libro costa cinque euro.
nekainúoti ko?
Knyga nekainavo penkių eurų. – Il libro non costava cinque euro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kainúojantis / kainúojąs, kainúojanti
2 kainãvęs, kainãvusi
3 kainúodavęs, kainúodavusi
4 kainúosiantis / kainúosiąs, kainúosianti

5
6
7
8
9

–, –, kainúojama
–, –, kainúota
kainúodamas, kainúodama
kainúojant
kainãvus
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89
kalbė́ ti, kal ̃ba, kalbė́ jo

parlare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kalbù
kalbi̇ ̀
kal̃ba
kal̃bame
kal̃bate

kalbė́ jau
kalbė́ jai
kalbė́ jo
kalbė́ jome
kalbė́ jote

kalbė́ čiau
kalbė́ tum
kalbė́ tų
kalbė́ tume / kalbė́ tumėme
kalbė́ tute / kalbė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kalbė́ davau
kalbė́ davai
kalbė́ davo
kalbė́ davome
kalbė́ davote

kalbė́ siu
kalbė́ si
kalbė̃s
kalbė́ sime
kalbė́ site

kalbė́ k
tegu kal̃ba
kalbė́ kime
kalbė́ kite

Aš labai gerai kalbu lietuviškai. – Parlo lituano molto bene.
Vakar jie kalbėjo apie atostogas. – Ieri parlavano delle ferie.
*apkalbė́ ti
*atkalbė́ ti
*įkalbė́ ti /
prikalbė́ ti
pakalbė́ ti
prakalbė́ ti
prikalbė́ ti
sukalbė́ ti

Ji mus apkalbėjo. – Lei ha sparlato di noi.
Ji atkalbėjo seserį pirkti kailinius. – Ha dissuaso la sorella dal comprare una
pelliccia.
Jis įkalbėjo / prikalbėjo draugą važiuoti kartu paslidinėti. – Lui convinse l’amico
ad andare a sciare insieme a lui.
Norėčiau pakalbėti su jumis apie darbą. – Vorrei parlare un po’ con voi del lavoro.
Ji prakalbėjo telefonu visą valandą. – Lei ha passato un’ora intera al telefono.
Vakar tu prikalbėjai nesąmonių. – Ieri hai detto un mucchio di sciocchezze.
Kažkas sukalbėjo angliškai. – Qualcuno si mise a parlare in inglese. Prieš
valgydami jie sukalbėjo maldą. – Prima di mangiare recitarono una preghiera.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kal̃bantis / kalbąs̃ , kal̃banti
2 kalbė́ jęs, kalbė́ jusi
3 kalbė́ davęs, kalbė́ davusi
4 kalbė́ siantis / kalbė́ siąs kalbė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, kal̃bama
–, –, kalbė́ ta
kalbė́ damas, kalbė́ dama
kal̃bant
kalbė́ jus

90
kalbė́ tis, kal ̃basi, kalbė́ josi

conversare, discorrere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kalbúosi
kalbi̇ é si
kal̃basi
kal̃bamės
kal̃batės

kalbė́ jausi
kalbė́ jaisi
kalbė́ josi
kalbė́ jomės
kalbė́ jotės

kalbė́ čiausi
kalbė́ tumeisi
kalbė́ tųsi
kalbė́ tumės / kalbė́ tumėmės
kalbė́ tutės / kalbė́ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kalbė́ davausi
kalbė́ davaisi
kalbė́ davosi
kalbė́ davomės
kalbė́ davotės

kalbė́ siuosi
kalbė́ siesi
kalbė̃sis
kalbė́ simės
kalbė́ sitės

kalbė́ kis
tegu kal̃basi
kalbė́ kimės
kalbė́ kitės

Vyrai kalbasi apie krepšinį. – Gli uomini discorrono di pallacanestro.
pasikalbė́ ti
susikalbė́ ti
užsikalbė́ ti

Pasikalbėjome ir išsiskirstėme. – Parlammo un po’ e poi ci separammo.
Aš jau galiu lietuviškai susikalbėti kavinėje, parduotuvėje ir pašte. – Riesco
già a capire e a farmi capire (a sbrogliarmela) in lituano nei bar, nei negozi e
alla posta.
Užsikalbėjau su tavimi ir pamiršau, kad orkaitėje kepa pyragas. – Mi intrattenni
a conversare con te e dimenticai che nel forno cuoceva la torta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ k̀ albantis / besikalbąs̃ , besi̇ k̀ albanti
2 kalbė́ jęsis, kalbė́ jusis
3 kalbė́ davęsis, kalbė́ davusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, kal̃bamasi
–, –, kalbė́ tasi
kalbė́ damasis, kalbė́ damasi
kal̃bantis
kalbė́ jusis
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91
kálti, kãla, kãlė

piantare, battere;
scolpire; fissare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kalù
kali̇ ̀
kãla
kãlame
kãlate

kaliaũ
kalei̇ ̃
kãlė
kãlėme
kãlėte

kálčiau
káltum
káltų
káltume / káltumėme
káltute / káltumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

káldavau
káldavai
káldavo
káldavome
káldavote

kálsiu
kálsi
kal̃s
kálsime
kálsite

kálk
tegu kãla
kálkime
kálkite

ką?
Jis kala vinį nauju plaktuku. – Lui sta battendo il chiodo con un nuovo martello.
nekálti ko?
Nekalk vinies į šią sieną. – Non piantare il chiodo su questa parete.
Jis kala skulptūrą iš akmens. – Lui scolpisce una scultura in pietra.
Jis kala pasagą. – Sta battendo un ferro di cavallo.
Čia kala monetas. – Qui si battono (coniano) monete.
iškálti
įkálti
nukálti
prikálti
sukálti

Jis iškalė skulptūrą iš akmens. – Lui scolpì una scultura in pietra.
Jis įkalė vinį. – Ha piantato un chiodo.
Kalvis nukalė pasagą. – Il fabbro ha forgiato un ferro di cavallo.
Jis prikalė daug vinių. – Lui ha piantato tanti chiodi. Jis prikalė nulūžusią kėdės
koją. – Ha fissato alla sedia la gamba rotta.
Jis sukalė visus vinis. – Ha piantato tutti i chiodi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kãlantis / kaląs̃ , kãlanti
2 kãlęs, kãlusi
3 káldavęs, káldavusi
4 kálsiantis / kálsiąs, kálsianti
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5
6
7
8
9

kãlamas, kalamà, kãlama
káltas, kaltà, kálta
káldamas, kaldamà
kãlant
kãlus

92
kartóti, kartója, kartójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

ripetere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

kartóju
kartóji
kartója
kartójame
kartójate

kartójau
kartójai
kartójo
kartójome
kartójote

kartóčiau
kartótum
kartótų
kartótume / kartótumėme
kartótute / kartótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kartódavau
kartódavai
kartódavo
kartódavome
kartódavote

kartósiu
kartósi
kartõs
kartósime
kartósite

kartók
tegu kartója
kartókime
kartókite

ką?
Dar kartą kartoju paskutinį sakinį. – Ripeto ancora una volta l’ultima frase.
nekartóti ko?
Nekartokite šio žodžio. – Non ripetete questa parola.
pakartóti

Prašom pakartoti telefono numerį. – Ripeta, per cortesia, il numero di telefono.
Prašom pakartoti, aš nesuprantu. – Ripeta, per cortesia, non capisco.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kartójantis / kartójąs, kartójanti
2 kartójęs, kartójusi
3 kartódavęs, kartódavusi
4 kartósiantis / kartósiąs, kartósianti

5
6
7
8
9

kartójamas, kartójama, kartójama
kartótas, kartóta, kartóta
kartódamas, kartódama
kartójant
kartójus
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93
kàsti, kãsa, kãsė

vangare, (s)cavare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kasù
kasi̇ ̀
kãsa
kãsame
kãsate

kasiaũ
kasei̇ ̃
kãsė
kãsėme
kãsėte

kàsčiau
kàstum
kàstų
kàstume / kàstumėme
kàstute / kàstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kàsdavau
kàsdavai
kàsdavo
kàsdavome
kàsdavote

kàsiu
kàsi
kàs
kàsime
kàsite

kàsk
tegu kãsa
kàskime
kàskite

ką?
Jis kasa daržą nauju kastuvu. – Lui vanga l’orto con una pala nuova.
Ūkininko šeima kitą savaitę kas bulves. – La prossima settimana la famiglia del fattore caverà le
patate.
nekàsti kо?
Ūkininko šeima kitą savaitę dar nekas bulvių. – La settimana prossima la famiglia del fattore non
caverà ancora le patate.
atkàsti
iškàsti
nukàsti
pakàsti
prikàsti
sukàsti
užkàsti

Archeologai atkasė senovinio miesto griuvėsius. – Gli archeologi hanno riportato
alla luce i resti di una città antica.
Jis iškasė duobę medžiui sodinti. – Lui ha scavato la buca per piantare un albero.
Jis nukasė sniegą nuo tako. – Lui ha spalato la neve dal passaggio.
Jis pakasė daržą ir pavargo. – Lui ha zappato un po’ l’orto e si è stancato.
Ūkininkas prikasė daug bulvių. – Il fattore ha raccolto molte patate. Jis prikasė
kibirą žemės. – Lui ha riempito un bidone di terra.
Jis sukasė daržą. – Lui ha zappato tutto l’orto.
Jis užkasė duobę. – Lui ha riempito la buca.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kãsantis / kasąs̃ , kãsanti
2 kãsęs, kãsusi
3 kàsdavęs, kàsdavusi
4 kàsiantis / kàsiąs, kàsianti
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5
6
7
8
9

kãsamas, kasamà, kãsama
kãstas, kastà, kãsta
kàsdamas, kasdamà
kãsant
kãsus

94
ką́sti, kánda, kándo

mordere, addentare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kándu
kándi
kánda
kándame
kándate

kándau
kándai
kándo
kándome
kándote

ką́sčiau
ką́stum
ką́stų
ką́stume / ką́stumėme
ką́stute / ką́stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ką́sdavau
ką́sdavai
ką́sdavo
ką́sdavome
ką́sdavote

ką́siu
ką́si
kąs̃
ką́sime
ką́site

ką́sk
tegu kánda
ką́skime
ką́skite

ką?
Jis kando didelį kąsnį duonos. – Lui ha morso un bel pezzo di pane.
neką́sti ko?
Jis nekando nė duonos kąsnio. – Non ha morso neanche un pezzo di pane.
atką́sti /
nuką́sti
atsiką́sti
įką́sti
pérkąsti
*užką́sti

Šuo atkando / nukando didelį gabalą dešros. – Con un morso il cane ha staccato
un grosso pezzo di salsiccia.
Jis atsikando sumuštinio. – Ha dato un morso al panino.
Vakar man įkando šuo. – Ieri mi ha morso un cane.
Berniukas perkando saldainį (per pusę). – Il ragazzino ha spezzato il cioccolatino
coi denti.
Nuėjome į kavinę užkąsti. – Andammo a fare uno spuntino in un bar.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kándantis / kandąs̃ , kándanti
2 kándęs, kándusi
3 ką́sdavęs, ką́sdavusi
4 ką́siantis / ką́siąs, ką́sianti

5
6
7
8
9

kándamas, kandamà, kándama
ką́stas, kąstà, ką́sta
ką́sdamas, kąsdamà
kándant
kándus
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95
kei̇ ̃sti, kei̇ ̃čia, kei̇ ̃tė

cambiare, sostituire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

keičiù
keiti̇ ̀
kei̇ č̃ ia
kei̇ č̃ iame
kei̇ č̃ iate

keičiaũ
keitei̇ ̃
kei̇ t̃ ė
kei̇ t̃ ėme
kei̇ t̃ ėte

kei̇ s̃ čiau
kei̇ s̃ tum
kei̇ s̃ tų
kei̇ s̃ tume / kei̇ s̃ tumėme
kei̇ s̃ tute / kei̇ s̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kei̇ s̃ davau
kei̇ s̃ davai
kei̇ s̃ davo
kei̇ s̃ davome
kei̇ s̃ davote

kei̇ s̃ iu
kei̇ s̃ i
kei̇ s̃
kei̇ s̃ ime
kei̇ s̃ ite

kei̇ s̃ k
tegu kei̇ č̃ ia
kei̇ s̃ kime
kei̇ s̃ kite

ką? į ką?
Jis keitė dolerius į eurus. – Lui ha cambiato i dollari in euro.
nekei̇ ̃sti kо?
Jis nekeitė dolerių į eurus. – Non ha cambiato i dollari in euro.
iškei̇ s̃ ti
pakei̇ s̃ ti

Prašom iškeisti eurus į dolerius. – Per favore, mi cambi gli euro in dollari. Galite
iškeisti šimtą eurų smulkesniais? – Mi può cambiare cento euro in tagli più piccoli?
Ši knyga truputį įplyšusi, prašom pakeisti. – Questo libro è un po’ rovinato, me lo
sostituisca, per cortesia. Nauja šukuosena ją labai pakeitė. – La nuova pettinatura
l’ha cambiata molto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kei̇ č̃ iantis / keičiąs̃ , kei̇ č̃ ianti
2 kei̇ t̃ ęs, kei̇ t̃ usi
3 kei̇ s̃ davęs, kei̇ s̃ davusi
4 kei̇ s̃ iantis / kei̇ s̃ iąs, kei̇ s̃ ianti
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5
6
7
8
9

kei̇ č̃ iamas, keičiamà, kei̇ č̃ iama
kei̇ s̃ tas, keistà, kei̇ s̃ ta
kei̇ s̃ damas, keisdamà
kei̇ č̃ iant
kei̇ t̃ us

96
kei̇ ̃stis, kei̇ ̃čiasi, kei̇ ̃tėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

cambiare, (s)cambiarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

keičiúosi
keiti̇ é si
kei̇ č̃ iasi
kei̇ č̃ iamės
kei̇ č̃ iatės

keičiaũsi
keitei̇ s̃ i
kei̇ t̃ ėsi
kei̇ t̃ ėmės
kei̇ t̃ ėtės

kei̇ s̃ čiausi
kei̇ s̃ tumeisi
kei̇ s̃ tųsi
kei̇ s̃ tumės / kei̇ s̃ tumėmės
kei̇ s̃ tutės / kei̇ s̃ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kei̇ s̃ davausi
kei̇ s̃ davaisi
kei̇ s̃ davosi
kei̇ s̃ davomės
kei̇ s̃ davotės

kei̇ s̃ iuosi
kei̇ s̃ iesi
kei̇ s̃ is
kei̇ s̃ imės
kei̇ s̃ itės

kei̇ s̃ kis
tegu kei̇ č̃ iasi
kei̇ s̃ kimės
kei̇ s̃ kitės

Gyvenimas Lietuvoje keičiasi. – In Lituania la vita sta cambiando.
ką? į ką?
Ji keičiasi dolerius į eurus. – Lei cambia i dollari in euro.
nesikei̇ ̃sti kо? į ką?
Ji nesikeičia dolerių į eurus. – Non cambia i dollari in euro.
kuo?
Berniukai keičiasi pašto ženklais. – I bambini si scambiano i francobolli.
išsikei̇ s̃ ti
pasikei̇ s̃ ti

Jie išsikeitė pinigus banke. – Loro hanno cambiato i soldi in banca.
Ar ištekėjusi ji pasikeitė pavardę? – Da sposata ha cambiato il suo cognome?
Miestas labai pasikeitė. – La città è cambiata parecchio. Berniukai pasikeitė
pašto ženklais. – I ragazzini si scambiarono dei francobolli.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besikei̇ č̃ iantis / besikeičiąs̃ , besikei̇ č̃ ianti
2 kei̇ t̃ ęsis, kei̇ t̃ usis
3 kei̇ s̃ davęsis, kei̇ s̃ davusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, kei̇ č̃ iamasi
–, –, kei̇ s̃ tasi
kei̇ s̃ damasis, kei̇ s̃ damasi
kei̇ č̃ iantis
kei̇ t̃ usis
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97
keliáuti, keliáuja, keliãvo

viaggiare, partire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

keliáuju
keliáuji
keliáuja
keliáujame
keliáujate

keliavaũ
keliavai̇ ̃
keliãvo
keliãvome
keliãvote

keliáučiau
keliáutum
keliáutų
keliáutume / keliáutumėme
keliáutute / keliáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

keliáudavau
keliáudavai
keliáudavo
keliáudavome
keliáudavote

keliáusiu
keliáusi
keliaũs
keliáusime
keliáusite

keliáuk
tegu keliáuja
keliáukime
keliáukite

Jie ruošiasi keliauti į Italiją. – Si preparano a partire per l’Italia.
Jie dažnai keliauja po Lietuvą. – Viaggiano spesso per la Lituania.
apkeliáuti
atkeliáuti
iškeliáuti
nukeliáuti
pakeliáuti
parkeliáuti

Jie apkeliavo daug šalių. – Hanno visitato molti paesi.
Knygų siunta atkeliavo iš Anglijos. – Dall’Inghilterra è arrivato un pacco di libri.
Kada jūs iškeliaujate? – Quando partite?
Jie nukeliavo apie šimtą kilometrų pėsčiomis. – Hanno percorso a piedi un
centinaio di chilometri.
Vasarą jie puikiai pakeliavo. – In estate hanno fatto un bellissimo viaggio.
Kai parkeliausite, paskambinkite. – Quando rientrerete dal viaggio, telefonate.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 keliáujantis / keliáująs, keliáujanti
2 keliãvęs, keliãvusi
3 keliáudavęs, keliáudavusi
4 keliáusiantis / keliáusiąs, keliáusianti
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5
6
7
8
9

–, –, keliáujama
keliáutas, keliáuta, keliáuta
keliáudamas, keliáudama
keliáujant
keliãvus

98
kélti, kẽlia, kė́ lė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sollevare; svegliare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

keliù
keli̇ ̀
kẽlia
kẽliame
kẽliate

kė́ liau
kė́ lei
kė́ lė
kė́ lėme
kė́ lėte

kélčiau
kéltum
kéltų
kéltume / kéltumėme
kéltute / kéltumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kéldavau
kéldavai
kéldavo
kéldavome
kéldavote

kélsiu
kélsi
kel̃s
kélsime
kélsite

kélk
tegu kẽlia
kélkime
kélkite

ką?
Vyras sunkiai kelia dėžę. – L’uomo solleva la cassa con fatica.
nekélti ko?
Vyras nekelia sunkios dėžės. – L’uomo non solleva la cassa pesante.
Ji kelia sūnų aštuntą valandą. – Lei sveglia (fa alzare) suo figlio alle otto.
Sūnų keliame į kitą mokyklą. – Trasferiamo nostro figlio in un’altra scuola.
įkélti
iškélti
nukélti
pakélti

Mama įkėlė vaiką į lovytę. – La mamma ha messo il bimbo nel lettino.
Mama iškėlė vaiką iš lovytės. – La mamma ha fatto alzare il bimbo dal lettino.
Ji nukėlė puodą nuo viryklės. – Lei ha tolto la pentola dal fornello.
Mokinys pakėlė ranką. – L’alunno ha alzato la mano. Negaliu pakelti krepšio –
labai sunkus. – Non riesco a sollevare la cesta, è molto pesante.
pérkelti Vaiką perkėlė į kitą mokyklą. – Hanno trasferito il bambino in un’altra scuola.
prikélti / Prašom prikelti / pakelti mane septintą valandą. – Svegliatemi, per favore, alle
pakélti
sette.
užkélti
Pardavėjas užkėlė dėžę ant lentynos. – Il commesso ha poggiato la scatola sulla
mensola.
NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kẽliantis / keliąs̃ , kẽlianti
2 kė́ lęs, kė́ lusi
3 kéldavęs, kéldavusi
4 kélsiantis / kélsiąs, kélsianti

5
6
7
8
9

kẽliamas, keliamà, kẽliama
kéltas, keltà, kélta
kéldamas, keldamà
kẽliant
kė́ lus
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99
alzarsi; trasferirsi

kéltis, kẽliasi, kė́ lėsi
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

keliúosi
keli̇ é si
kẽliasi
kẽliamės
kẽliatės

kė́ liausi
kė́ leisi
kė́ lėsi
kė́ lėmės
kė́ lėtės

kélčiausi
kéltumeisi
kéltųsi
kéltumės / kéltumėmės
kéltutės / kéltumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kéldavausi
kéldavaisi
kéldavosi
kéldavomės
kéldavotės

kélsiuosi
kélsiesi
kel̃sis
kélsimės
kélsitės

kélkis
tegu kẽliasi
kélkimės
kélkitės

Rytoj man reikia keltis labai anksti. – Domani devo alzarmi molto presto.
Jie jau greit keliasi į naują butą. – Si trasferiranno presto in un nuovo appartamento.
atsikélti
išsikélti
pérsikelti

Ji atsikėlė labai anksti. – Si è alzata molto presto. Jie neseniai atsikėlė į šį namą. –
Si sono trasferiti di recente in questa casa.
Kada išsikelsite į naują butą? – Quando vi trasferirete nel nuovo appartamento?
Neseniai jie persikėlė į naują namą. – Si sono trasferiti da poco nella nuova casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ k̀ eliantis / besikeliąs̃ , besi̇ k̀ elianti
2 kė́ lęsis, kė́ lusis
3 kéldavęsis, kéldavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, kẽliamasi
–, –, kéltasi
kéldamasis, kéldamasi
kẽliantis
kė́ lusis

100
kèpti, kẽpa, kẽpė

cuocere (al forno), soffriggere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kepù
kepi̇ ̀
kẽpa
kẽpame
kẽpate

kepiaũ
kepei̇ ̃
kẽpė
kẽpėme
kẽpėte

kèpčiau
kèptum
kèptų
kèptume / kèptumėme
kèptute / kèptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kèpdavau
kèpdavai
kèpdavo
kèpdavome
kèpdavote

kèpsiu
kèpsi
kèps
kèpsime
kèpsite

kèpk
tegu kẽpa
kèpkime
kèpkite

ką?
Mama kepa pyragą. – La mamma fa (cuoce al forno) una torta.
nekèpti kо?
Mama nekepa pyrago. – La mamma non fa (cuoce al forno) una torta.
apkèpti
iškèpti
pakèpti
prikèpti

Batono riekutes apkepkite. – Tostate le fettine di pane.
Mama iškepė pyragą. – La mamma ha fatto (cotto al forno) una torta.
Morkas ir svogūnus pakepkite. – Soffriggete le carote e le cipolle.
Ji prikepė sausainių. – Lei ha sfornato tanti biscotti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kẽpantis / kepąs̃ , kẽpanti
2 kẽpęs, kẽpusi
3 kèpdavęs, kèpdavusi
4 kèpsiantis / kèpsiąs, kèpsianti

5
6
7
8
9

kẽpamas, kepamà, kẽpama
kẽptas, keptà, kẽpta
kèpdamas, kepdamà
kẽpant
kẽpus
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101
kirp̃ ti, kerp̃ a, kirp̃ o

tagliare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kerpù
kerpi̇ ̀
kerp̃ a
kerp̃ ame
kerp̃ ate

kirpaũ
kirpai̇ ̃
kirp̃ o
kirp̃ ome
kirp̃ ote

kirp̃ čiau
kirp̃ tum
kirp̃ tų
kirp̃ tume / kirp̃ tumėme
kirp̃ tute / kirp̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kirp̃ davau
kirp̃ davai
kirp̃ davo
kirp̃ davome
kirp̃ davote

kirp̃ siu
kirp̃ si
kirp̃ s
kirp̃ sime
kirp̃ site

kirp̃ k
tegu kerp̃ a
kirp̃ kime
kirp̃ kite

Ši kirpėja puikiai kerpa. – Questa parrucchiera taglia benissimo i capelli.
ką?
Siuvėja kerpa medžiagą. – La sarta taglia la stoffa.
nekirp̃ ti kо?
Ji nekerpa medžiagos. – Lei non taglia la stoffa.
apkirp̃ ti /
nukirp̃ ti
atkirp̃ ti
pakirp̃ ti
pérkirpti
sukirp̃ ti

Kurioje kirpykloje tave taip gražiai apkirpo / nukirpo? – Dove ti hanno fatto un
taglio così bello?
Pardavėja atkirpo metrą juostelės. – La commessa ha tagliato un metro di
nastrino.
Prašom mane tik truputį pakirpti. – Per cortesia, solo una scorciatina ai capelli.
Ji perkirpo popieriaus lapą per pusę. – Lei ha tagliato a metà il foglio di carta.
Siuvėja sukirpo suknelę. – La sarta ha finito di tagliare l’abito.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kerp̃ antis / kerpąs̃ , kerp̃ anti
2 kirp̃ ęs, kirp̃ usi
3 kirp̃ davęs, kirp̃ davusi
4 kirp̃ siantis / kirp̃ siąs, kirp̃ sianti
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5
6
7
8
9

kerp̃ amas, kerpamà, kerp̃ ama
kirp̃ tas, kirptà, kirp̃ ta
kirp̃ damas, kirpdamà
kerp̃ ant
kirp̃ us

102
klausýti, klaũso, klaũsė

ascoltare; ubbidire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

klausaũ
klausai̇ ̃
klaũso
klaũsome
klaũsote

klausiaũ
klausei̇ ̃
klaũsė
klaũsėme
klaũsėte

klausýčiau
klausýtum
klausýtų
klausýtume / klausýtumėme
klausýtute / klausýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

klausýdavau
klausýdavai
klausýdavo
klausýdavome
klausýdavote

klausýsiu
klausýsi
klausỹs
klausýsime
klausýsite

klausýk
tegu klaũso
klausýkime
klausýkite

ko?
Mokiniai klauso pasakojimo. – Gli scolari ascoltano il racconto.
Vaikai klauso mamos. – I bambini ubbidiscono alla mamma.
išklausýti
paklausýti
pérklausyti

Gydytojas išklausė savo pacientą. – Il medico ha ascoltato attentamente il suo
paziente.
Visi norėjo paklausyti jo pasakojimo. – Tutti volevano ascoltare il suo racconto.
Jis dar kartą perklausė autoatsakiklio žinutę. – Lui ha riascoltato un’altra volta
il messaggio della segreteria telefonica.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 klaũsantis / klausąs̃ , klaũsanti
2 klaũsęs, klaũsiusi
3 klausýdavęs, klausýdavusi
4 klausýsiantis / klausýsiąs, klausýsianti

5
6
7
8
9

klaũsomas, klaũsoma, klaũsoma
klausýtas, klausýta, klausýta
klausýdamas, klausýdama
klaũsant
klaũsius

137

103
klausýtis, klaũsosi, klaũsėsi

ascoltare (sentire)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

klausaũsi
klausai̇ s̃ i
klaũsosi
klaũsomės
klaũsotės

klausiaũsi
klausei̇ s̃ i
klaũsėsi
klaũsėmės
klaũsėtės

klausýčiausi
klausýtumeisi
klausýtųsi
klausýtumės / klausýtumėmės
klausýtutės / klausýtumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

klausýdavausi
klausýdavaisi
klausýdavosi
klausýdavomės
klausýdavotės

klausýsiuosi
klausýsiesi
klausỹsis
klausýsimės
klausýsitės

klausýkis
tegu klaũsosi
klausýkimės
klausýkitės

ko?
Laisvalaikiu jis mėgsta klausytis muzikos. – Nel tempo libero lui ama ascoltare la musica.
pasiklausýti

Pasiklausėme vakaro žinių. – Abbiamo ascoltato il notiziario della sera.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besiklaũsantis / besiklausąs̃ , besiklaũsanti
2 klaũsęsis, klaũsiusis
3 klausýdavęsis, klausýdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

klaũsomasis, klaũsomasi, klaũsomasi
klausýtasis, klausýtasi, klausýtasi
klausýdamasis, klausýdamasi
klaũsantis
klaũsiusis

104
kláusti, kláusia, kláusė

chiedere, fare una domanda

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kláusiu
kláusi
kláusia
kláusiame
kláusiate

kláusiau
kláusei
kláusė
kláusėme
kláusėte

kláusčiau
kláustum
kláustų
kláustume / kláustumėme
kláustute / kláustumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kláusdavau
kláusdavai
kláusdavo
kláusdavome
kláusdavote

kláusiu
kláusi
klaũs
kláusime
kláusite

kláusk
tegu kláusia
kláuskime
kláuskite

ko? ką?
Mokytoja klausia mokinio / mokinį, ar jis turi pieštuką. – La maestra chiede al suo alunno se
ha una matita.
nekláusti kо?
Mokytoja neklausė mokinio. – La maestra non fece domande all’alunno.
kо?
Mokytoja paklausė mokinį sunkaus klausimo. – La maestra ha posto al suo alunno una domanda
difficile.
pakláusti

Norėčiau paklausti. – Vorrei fare una domanda. Jis paklausė, ar aš turiu žodyną. –
Lui mi chiese se avessi un vocabolario.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kláusiantis / klausiąs̃ , kláusianti
2 kláusęs, kláususi
3 kláusdavęs, kláusdavusi
4 kláusiantis / kláusiąs, kláusianti

5
6
7
8
9

kláusiamas, klausiamà, kláusiama
kláustas, klaustà, kláusta
kláusdamas, klausdamà
kláusiant
kláusus
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105
klijúoti, klijúoja, klijãvo

incollare (attaccare)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

klijúoju
klijúoji
klijúoja
klijúojame
klijúojate

klijavaũ
klijavai̇ ̃
klijãvo
klijãvome
klijãvote

klijúočiau
klijúotum
klijúotų
klijúotume / klijúotumėme
klijúotute / klijúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

klijúodavau
klijúodavai
klijúodavo
klijúodavome
klijúodavote

klijúosiu
klijúosi
klijuõs
klijúosime
klijúosite

klijúok
tegu klijúoja
klijúokime
klijúokite

ką?
Jis klijuoja pašto ženklą ant voko. – Lui incolla un francobollo sulla busta.
neklijúoti ko?
Prašom neklijuoti pašto ženklo ant šio voko. – Per favore, non affrancare la busta.
apklijúoti
priklijúoti /
užklijúoti
suklijúoti
užklijúoti

Ji apklijuos dėžutę spalvotu popieriumi. – Lei fodererà la scatola con carta colorata.
Jis priklijavo / užklijavo pašto ženklą ant voko. – Lui ha attaccato un francobollo
sulla busta.
Jis suklijavo batą. – Ha incollato la scarpa.
Ji užklijavo voką. – Ha chiuso (incollato) la busta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 klijúojantis / klijúojąs, klijúojanti
2 klijãvęs, klijãvusi
3 klijúodavęs, klijúodavusi
4 klijúosiantis / klijúosiąs, klijúosianti
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5
6
7
8
9

klijúojamas, klijúojama, klijúojama
klijúotas, klijúota, klijúota
klijúodamas, klijúodama
klijúojant
klijãvus

106
klóti, klója, klójo

coprire; fare (il letto)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

klóju
klóji
klója
klójame
klójate

klójau
klójai
klójo
klójome
klójote

klóčiau
klótum
klótų
klótume / klótumėme
klótute / klótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

klódavau
klódavai
klódavo
klódavome
klódavote

klósiu
klósi
klõs
klósime
klósite

klók
tegu klója
klókime
klókite

ką?
Ji kloja lovą. – Lei fa il letto.
Ji kloja vaiką. – Lei rimbocca le coperte al bimbo.
neklóti ko?
Ji nekloja lovos. – Lei non (ri)fa il letto.
apklóti
nuklóti
paklóti

Ji apklojo vaiką. – Lei rimboccò le coperte al bimbo.
Ji nuklojo vaiką. – Lei scoprì il bimbo.
Ji paklojo lovą. – Lei (ri)fece il letto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 klójantis / klojąs̃ , klójanti
2 klójęs, klójusi
3 klódavęs, klódavusi
4 klósiantis / klósiąs, klósianti

5
6
7
8
9

klójamas, klojamà, klójama
klótas, klotà, klóta
klódamas, klodamà
klójant
klójus
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107
kósėti, kósti, kósėjo

tossire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kósčiu
kósti
kósti
kóstime
kóstite

kósėjau
kósėjai
kósėjo
kósėjome
kósėjote

kósėčiau
kósėtum
kósėtų
kósėtume / kósėtumėme
kósėtute / kósėtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kósėdavau
kósėdavai
kósėdavo
kósėdavome
kósėdavote

kósėsiu
kósėsi
kósės
kósėsime
kósėsite

kósėk
tegu kósi
kósėkime
kósėkite

Jis peršalo ir pradėjo kosėti. – Si è raffreddato e ha cominciato a tossire.
pakósėti
prakósėti
sukósėti

Jis pakosėjo savaitę, o po to pasveiko. – Lui ha tossito per una settimana e poi è guarito.
Jis negalėjo užmigti – visą naktį prakosėjo. – Lui non riuscì a prender sonno: ha
tossito per tutta la notte.
Kitame kambaryje kažkas sukosėjo. – Nella camera accanto qualcuno ha dato
un colpo di tosse.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kóstintis / kostį̃s, kóstinti
2 kósėjęs, kósėjusi
3 kósėdavęs, kósėdavusi
4 kósėsiantis / kósėsiąs, kósėsianti
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5
6
7
8
9

–, –, kóstima
–, –, kósėta
kósėdamas, kósėdama
kóstint
kósėjus

108
kovóti, kovója, kovójo

lottare, combattere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kovóju
kovóji
kovója
kovójame
kovójate

kovójau
kovójai
kovójo
kovójome
kovójote

kovóčiau
kovótum
kovótų
kovótume / kovótumėme
kovótute / kovótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kovódavau
kovódavai
kovódavo
kovódavome
kovódavote

kovósiu
kovósi
kovõs
kovósime
kovósite

kovók
tegu kovója
kovókime
kovókite

Jis kovoja su savo silpnybėmis. – Lui lotta contro le proprie debolezze.
Kariai kovojo su priešais. – I soldati hanno combattuto contro i nemici.
dėl kо?
Sportininkės kovojo dėl pirmosios vietos. – Le atlete lottarono per il primo posto.
Šalis kovoja dėl nepriklausomybės. – Il paese lotta per l’indipendenza.
iškovóti

Sportininkas iškovojo aukso medalį. – L’atleta ha conquistato una medaglia d’oro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kovójantis / kovójąs, kovójanti
2 kovójęs, kovójusi
3 kovódavęs, kovódavusi
4 kovósiantis / kovósiąs, kovósianti

5
6
7
8
9

kovójamas, kovójama, kovójama
kovótas, kovóta, kovóta
kovódamas, kovódama
kovójant
kovójus
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109
kri̇s̀ ti, kriñta, kri̇t̀ o

cadere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

krintù
krinti̇ ̀
kriñta
kriñtame
kriñtate

kritaũ
kritai̇ ̃
kri̇ t̀ o
kri̇ t̀ ome
kri̇ t̀ ote

kri̇ s̀ čiau
kri̇ s̀ tum
kri̇ s̀ tų
kri̇ s̀ tume / kri̇ s̀ tumėme
kri̇ s̀ tute / kri̇ s̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kri̇ s̀ davau
kri̇ s̀ davai
kri̇ s̀ davo
kri̇ s̀ davome
kri̇ s̀ davote

kri̇ s̀ iu
kri̇ s̀ i
kri̇ s̀
kri̇ s̀ ime
kri̇ s̀ ite

kri̇ s̀ k
tegu kriñta
kri̇ s̀ kime
kri̇ s̀ kite

Iš dangaus krito didelės snaigės. – Dal cielo caddero grandi fiocchi di neve.
Obuoliai nuo obels krito ant žolės. – Le mele cadevano dall’albero sull’erba.
Kamuolys krito į krepšį. – La palla è caduta nel canestro.
įkri̇ s̀ ti
iškri̇ s̀ ti
nukri̇ s̀ ti
parkri̇ s̀ ti
prikri̇ s̀ ti

Kamuolys įkrito į ežerą. – La palla è caduta nel lago.
Piniginė iškrito iš jos kišenės. – Il borsellino le è caduto dalla tasca.
Piniginė nukrito ant žemės. – Il portafoglio è caduto a terra.
Vaikas parkrito ir pravirko. – Il bambino cadde e scoppiò a piangere.
Sodas prikrito obuolių. – Il giardino si ricoprì delle mele cadute a terra.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kriñtantis / krintąs̃ , kriñtanti
2 kri̇ t̀ ęs, kri̇ t̀ usi
3 kri̇ s̀ davęs, kri̇ s̀ davusi
4 kri̇ s̀ iantis / kri̇ s̀ iąs, kri̇ s̀ ianti
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5
6
7
8
9

–, –, kriñtama
–, –, kri̇ s̀ ta
kri̇ s̀ damas, krisdamà
kriñtant
kri̇ t̀ us

110
kùrti, kùria, kū́ rė

creare; fondare;
comporre

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kuriù
kuri̇ ̀
kùria
kùriame
kùriate

kū́ riau
kū́ rei
kū́ rė
kū́ rėme
kū́ rėte

kùrčiau
kùrtum
kùrtų
kùrtume / kùrtumėme
kùrtute / kùrtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kùrdavau
kùrdavai
kùrdavo
kùrdavome
kùrdavote

kùrsiu
kùrsi
kurs̃
kùrsime
kùrsite

kùrk
tegu kùria
kùrkime
kùrkite

ką?
Kompozitorius kuria šedevrą. – Il compositore crea un capolavoro.
Jie kuria muzikų draugiją. – Fondano un’associazione musicale.
Ji kuria eilėraščius. – Lei compone poesie.
Vaikai kuria laužą. – I ragazzi stanno accendendo un falò.
nekùrti kо?
Ji nekuria eilėraščių. – Lei non compone poesie.
įkùrti
pérkurti
sukùrti
užkùrti

Įkurti ugnį buvo sunku. – È stato difficile accendere il fuoco. Vilnių įkūrė
kunigaikštis Gediminas. – Il granduca Gediminas fondò Vilnius.
Tekstą reikia perkurti. – Occorre rielaborare (riscrivere) il testo.
Kas sukūrė muziką šiam filmui? – Chi ha composto la musica per questo film?
Rašytojas sukūrė tris romanus. – Lo scrittore ha creato tre romanzi.
Keliautojai (turistai) užkūrė laužą. – I turisti hanno acceso un falò. Užkurkime
krosnį – bus šilčiau. – Accendiamo la stufa, farà più caldo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kùriantis / kuriąs̃ , kùrianti
2 kū́ ręs, kū́ rusi
3 kùrdavęs, kùrdavusi
4 kùrsiantis / kùrsiąs, kùrsianti

5
6
7
8
9

kùriamas, kuriamà, kùriama
kùrtas, kurtà, kùrta
kùrdamas, kurdamà
kùriant
kū́ rus
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111
kvėpúoti, kvėpúoja, kvėpãvo

respirare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kvėpúoju
kvėpúoji
kvėpúoja
kvėpúojame
kvėpúojate

kvėpavaũ
kvėpavai̇ ̃
kvėpãvo
kvėpãvome
kvėpãvote

kvėpúočiau
kvėpúotum
kvėpúotų
kvėpúotume / kvėpúotumėme
kvėpúotute / kvėpúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kvėpúodavau
kvėpúodavai
kvėpúodavo
kvėpúodavome
kvėpúodavote

kvėpúosiu
kvėpúosi
kvėpuõs
kvėpúosime
kvėpúosite

kvėpúok
tegu kvėpúoja
kvėpúokime
kvėpúokite

kuo?
Miesto centre mes kvėpuojame užterštu oru. – Nel centro della città respiriamo aria inquinata.
pakvėpúoti

Pakvėpavau grynu oru. – Ho preso una boccata d’aria fresca.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kvėpúojantis / kvėpúojąs, kvėpúojanti
2 kvėpãvęs, kvėpãvusi
3 kvėpúodavęs, kvėpúodavusi
4 kvėpúosiantis / kvėpúosiąs, kvėpúosianti
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5
6
7
8
9

kvėpúojamas, kvėpúojama, kvėpúojama
kvėpúotas, kvėpúota, kvėpúota
kvėpúodamas, kvėpúodama
kvėpúojant
kvėpãvus

112
kviẽsti, kviẽčia, kviẽtė

invitare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

kviečiù
kvieti̇ ̀
kviẽčia
kviẽčiame
kviẽčiate

kviečiaũ
kvietei̇ ̃
kviẽtė
kviẽtėme
kviẽtėte

kviẽsčiau
kviẽstum
kviẽstų
kviẽstume / kviẽstumėme
kviẽstute / kviestumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

kviẽsdavau
kviẽsdavai
kviẽsdavo
kviẽsdavome
kviesdavote

kviẽsiu
kviẽsi
kviẽs
kviẽsime
kviẽsite

kviẽsk
tegu kviẽčia
kviẽskime
kviẽskite

ką?
Kviečiu tave į koncertą. – Ti invito al concerto.
nekviẽsti ko?
Jis nekviečia manęs į koncertą. – Lui non mi invita al concerto.
ko?
Jie kviečia mane pietų. – Mi invitano a pranzo.
Kviečiu jus į kavinę pietauti. – Vi invito a pranzare in caffetteria.
iškviẽsti
pakviẽsti
prikviẽsti
sukviẽsti

Gal galite iškviesti taksi? – Mi può chiamare, per favore, un tassì?
Draugai pakvietė mus į koncertą. – Gli amici ci invitarono al concerto.
Į festivalį jie prikvietė daug muzikantų. – Loro hanno invitato molti musicisti
al festival.
Į konferenciją organizatoriai sukvietė daug žmonių. – Gli organizzatori hanno
invitato molte persone alla conferenza.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 kviẽčiantis / kviečiąs̃ , kviẽčianti
2 kviẽtęs, kviẽtusi
3 kviẽsdavęs, kviẽsdavusi
4 kviẽsiantis / kviẽsiąs, kviẽsianti

5
6
7
8
9

kviẽčiamas, kviečiamà, kviẽčiama
kviẽstas, kviestà, kviẽsta
kviẽsdamas, kviesdamà
kviẽčiant
kviẽtus
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113
láidoti, láidoja, láidojo

seppellire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

láidoju
láidoji
láidoja
láidojame
láidojate

láidojau
láidojai
láidojo
láidojome
láidojote

láidočiau
láidotum
láidotų
láidotume / láidotumėme
láidotute / láidotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

láidodavau
láidodavai
láidodavo
láidodavome
láidodavote

láidosiu
láidosi
láidos
láidosime
láidosite

láidok
tegu láidoja
láidokime
láidokite

ką?
Senutę laidojo miesto kapinėse. – Seppellirono la vecchina nel cimitero comunale.
neláidoti ko?
Senutės nelaidojo miesto kapinėse. – Non seppellirono la vecchina nel cimitero comunale.
paláidoti

Senutę palaidojo miesto kapinėse. – Hanno sepolto la vecchina nel cimitero
comunale.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 láidojantis / láidojąs, láidojanti
2 láidojęs, láidojusi
3 láidodavęs, láidodavusi
4 láidosiantis / láidosiąs, láidosianti
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5
6
7
8
9

láidojamas, láidojama, láidojama
láidotas, láidota, láidota
láidodamas, láidodama
láidojant
láidojus

114
laikýti, lai̇ ̃ko, lai̇ ̃kė

tenere, sostenere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

laikaũ
laikai̇ ̃
lai̇ k̃ o
lai̇ k̃ ome
lai̇ k̃ ote

laikiaũ
laikei̇ ̃
lai̇ k̃ ė
lai̇ k̃ ėme
lai̇ k̃ ėte

laikýčiau
laikýtum
laikýtų
laikýtume / laikýtumėme
laikýtute / laikýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

laikýdavau
laikýdavai
laikýdavo
laikýdavome
laikýdavote

laikýsiu
laikýsi
laikỹs
laikýsime
laikýsite

laikýk
tegu lai̇ k̃ o
laikýkime
laikýkite

ką?
Jis laiko namuose šunį. – Lui tiene il cane a casa.
nelaikýti ko?
Jis nelaiko namuose šuns. – Lui non tiene il cane a casa.
Mergaitė rankose laiko knygą. – La bambina tiene un libro in mano.
Rytoj mes laikysime egzaminą. – Domani sosterremo un esame.
ką? / kuo?
Visi laiko jį lietuvių literatūros žinovu. – Tutti lo ritengono un esperto di letteratura lituana.
išlaikýti
palaikýti
pérlaikyti
pralaikýti
*sulaikýti

Jis išlaikė egzaminą. – Lui superò l’esame. Jis išlaiko žmoną ir du vaikus. – Lui
mantiene moglie e due figli.
Prašom palaikyti mano krepšelį. – Per cortesia, mi sorregga la cesta.
Jis norėtų perlaikyti egzaminą. – Lui vorrebbe ridare l’esame.
Draugas pralaikė jos knygą pusę metų. – L’amico le trattenne il libro per mezzo anno.
Policija sulaikė vagį. – La polizia arrestò il ladro. Jis norėjo eiti, bet draugai jį
sulaikė. – Lui avrebbe voluto andarsene, ma gli amici lo trattennero.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lai̇ k̃ antis / laikąs̃ , lai̇ k̃ anti
2 lai̇ k̃ ęs, lai̇ k̃ iusi
3 laikýdavęs, laikýdavusi
4 laikýsiantis / laikýsiąs, laikýsianti

5
6
7
8
9

lai̇ k̃ omas, lai̇ k̃ oma, lai̇ k̃ oma
laikýtas, laikýta, laikýta
laikýdamas, laikýdama
lai̇ k̃ ant
lai̇ k̃ ius
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115
laikýtis, lai̇ ̃kosi, lai̇ ̃kėsi

sostenersi;
mantenere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

laikaũsi
laikai̇ s̃ i
lai̇ k̃ osi
lai̇ k̃ omės
lai̇ k̃ otės

laikiaũsi
laikei̇ s̃ i
lai̇ k̃ ėsi
lai̇ k̃ ėmės
lai̇ k̃ ėtės

laikýčiausi
laikýtumeisi
laikýtųsi
laikýtumės / laikýtumėmės
laikýtutės / laikýtumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

laikýdavausi
laikýdavaisi
laikýdavosi
laikýdavomės
laikýdavotės

laikýsiuosi
laikýsiesi
laikỹsis
laikýsimės
laikýsitės

laikýkis
tegu lai̇ k̃ osi
laikýkimės
laikýkitės

už ko?
Lipdama laiptais ji laikėsi už turėklų. – Salendo le scale, lei si sosteneva al passamano.
ko?
Bendrabutyje reikia laikytis tvarkos. – Nella casa dello studente bisogna mantenere l’ordine.
*išsilaikýti
pasilaikýti
prasilaikýti
*susilaikýti

Jis jau išsilaikė egzaminus. – Lui ha già passato gli esami.
Pinigus jis nutarė pasilaikyti kelionei. – Decise di tenersi i soldi per il viaggio.
Sniegas prasilaikė iki balandžio. – La neve è rimasta fino ad aprile.
Negalėjau susilaikyti – papasakojau visiems naujieną. – Non mi potei trattenere
e raccontai a tutti la novità.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besilai̇ k̃ antis / besilaikąs̃ , besilai̇ k̃ anti
2 lai̇ k̃ ęsis, lai̇ k̃ iusis
3 laikýdavęsis, laikýdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, lai̇ k̃ omasi
–, –, laikýtasi
laikýdamasis, laikýdamasi
lai̇ k̃ antis
lai̇ k̃ iusis

116
laimė́ ti, lai̇ ̃mi, laimė́ jo

vincere;
conquistare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

laimiù
laimi̇ ̀
lai̇ m
̃ i
lai̇ m
̃ ime
lai̇ m
̃ ite

laimė́ jau
laimė́ jai
laimė́ jo
laimė́ jome
laimė́ jote

laimė́ čiau
laimė́ tum
laimė́ tų
laimė́ tume / laimė́ tumėme
laimė́ tute / laimė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

laimė́ davau
laimė́ davai
laimė́ davo
laimė́ davome
laimė́ davote

laimė́ siu
laimė́ si
laimė̃s
laimė́ sime
laimė́ site

laimė́ k
tegu lai̇ m
̃ i
laimė́ kime
laimė́ kite

ką?
Dviratininkas laimėjo pirmąją vietą. – Il ciclista arrivò primo (ottenne il primo posto).
Jis laimėjo aukso medalį. – Lui vinse (conquistò) la medaglia d’oro.
Jis laimėjo varžybas (ginčą, lažybas). – Lui vinse la gara (la causa, la scommessa).
nelaimė́ ti ko?
Dviratininkas nelaimėjo pirmosios vietos. – Il ciclista non arrivò primo.
prieš ką?
Kauno krepšinio komanda laimėjo prieš Vilniaus krepšininkus. – La squadra di pallacanestro di
Kaunas ha vinto contro quella di Vilnius.
pralaimė́ ti

Kauno krepšininkai pralaimėjo varžybas. – I cestisti di Kaunas hanno perso la
gara.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lai̇ m
̃ intis / laimį̃s, lai̇ m
̃ inti
2 laimė́ jęs, laimė́ jusi
3 laimė́ davęs, laimė́ davusi
4 laimė́ siantis / laimė́ siąs, laimė́ sianti

5
6
7
8
9

lai̇ m
̃ imas, laimimà, lai̇ m
̃ ima
laimė́ tas, laimė́ ta, laimė́ ta
laimė́ damas, laimė́ dama
lai̇ m
̃ int
laimė́ jus
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117
láistyti, láisto, láistė

annaffiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

láistau
láistai
láisto
láistome
láistote

láisčiau
láistei
láistė
láistėme
láistėte

láistyčiau
láistytum
láistytų
láistytume / láistytumėme
láistytute / láistytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

láistydavau
láistydavai
láistydavo
láistydavome
láistydavote

láistysiu
láistysi
láistys
láistysime
láistysite

láistyk
tegu láisto
láistykime
láistykite

ką?
Ji laisto gėles. – Lei annaffia i fiori.
neláistyti ko?
Ji nelaisto gėlių kasdien. – Lei non annaffia i fiori ogni giorno.
paláistyti
pérlaistyti

Ji palaistė gėles. – Lei annaffiò i fiori.
Ji perlaistė gėles. – Lei ha dato troppa acqua ai fiori.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 láistantis / lаistąs̃ , láistanti
2 láistęs, láisčiausi
3 láistydavęs, láistydavusi
4 láistysiantis / láistysiąs, láistysianti
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5
6
7
8
9

láistomas, láistomas, láistoma
láistytas, láistyta, láistyta
láistydamas, láistydama
láistant
láisčius

118
lankýti, lañko, lañkė

visitare;
frequentare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

lankaũ
lankei̇ ̃
lañko
lañkome
lañkote

lankiaũ
lankei̇ ̃
lañkė
lañkėme
lankėte

lankýčiau
lankýtum
lankýtų
lankýtume / lankýtumėme
lankýtute / lankýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

lankýdavau
lankýdavai
lankýdavo
lankýdavome
lankýdavote

lankýsiu
lankýsi
lankỹs
lankýsime
lankýsite

lankýk
tegu lañko
lankýkime
lankýkite

ką?
Jie dažnai mus lanko. – Ci visitano spesso.
Berniukas jau lanko mokyklą. – Il bambino frequenta già la scuola.
nelankýti ko?
Jie nelanko mūsų. – Non ci visitano.
Jie mėgsta lankyti dailės parodas. – A loro piace frequentare mostre d’arte.
aplankýti

Mane aplankė draugai. – Mi hanno visitato degli amici. Ji aplankė naują muziejų. –
Lei ha visitato il nuovo museo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lañkantis / lankąs̃ , lañkanti
2 lañkęs, lañkiusi
3 lankýdavęs, lankýdavusi
4 lankýsiantis / lankýsiąs, lankýsianti

5
6
7
8
9

lañkomas, lañkoma, lañkoma
lankýtas, lankýta, lankýta
lankýdamas, lankýdama
lañkant
lañkius
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119
láukti, láukia, láukė

aspettare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

láukiu
láuki
láukia
láukiame
láukiate

láukiau
láukei
láukė
láukėme
láukėte

láukčiau
láuktum
láuktų
láuktume / láuktumėme
láuktute / láuktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

láukdavau
láukdavai
láukdavo
láukdavome
láukdavote

láuksiu
láuksi
laũks
láuksime
láuksite

láuk
tegu láukia
láukime
láukite

ko?
Mes laukėme tavęs. – Noi ti aspettammo.
paláukti
praláukti
suláukti

Palaukite manęs čia. – Aspettatemi un po’ qui.
Mes pralaukėme draugų visą vakarą, bet jie neatėjo. – Restammo tutta la sera ad
aspettare gli amici, ma loro non vennero.
Sulaukėme svečių. – Aspettammo gli ospiti fino al loro arrivo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 láukiantis / laukiąs̃ , láukianti
2 láukęs, láukusi
3 láukdavęs, láukdavusi
4 láuksiantis / láuksiąs, láuksianti
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5
6
7
8
9

láukiamas, laukiamà, láukiama
láuktas, lauktà, láukta
láukdamas, laukdamà
láukiant
láukus

120
láuktis, láukiasi, láukėsi

essere incinta

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

láukiuosi
láukiesi
láukiasi
láukiamės
láukiatės

láukiausi
láukeisi
láukėsi
láukėmės
láukėtės

láukčiausi
láuktumeisi
láuktųsi
láuktumės / láuktumėmės
láuktutės / láuktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

láukdavausi
láukdavaisi
láukdavosi
láukdavomės
láukdavotės

láuksiuosi
láuksiesi
laũksis
láuksimės
láuksitės

láukis
tegu láukiasi
láukimės
láukitės

ko?
Ji laukiasi kūdikio. – Lei è incinta (aspetta un bambino).
susiláukti

Ji susilaukė dviejų sūnų. – Ha avuto (partorito) due maschietti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 –, besiláukianti
2 –, láukusis
3 –, láukdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, láukiamasi
–, –, láuktasi
–, láukdamasi
láukiantis
láukusis
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121
léisti, léidžia, léido

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

permettere; spendere;
pubblicare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

léidžiu
léidi
léidžia
léidžiame
léidžiate

léidau
léidai
léido
léidome
léidote

léisčiau
léistum
léistų
léistume / léistumėme
léistute / leistumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

léisdavau
léisdavai
léisdavo
léisdavome
léisdavote

léisiu
léisi
lei̇ s̃
léisime
léisite

léisk
tegu léidžia
léiskime
léiskite

kam?
Kartais jie leidžia vaikams eiti miegoti vėliau. – A volte permettono ai bambini di andare a
dormire più tardi.
ką?
Ji leidžia pinigus knygoms. – Lei spende soldi per i libri.
neléisti ko?
Ji neleidžia pinigų knygoms. – Lei non spende soldi per i libri.
Ši leidykla leidžia knygas vaikams. – Questa casa editrice pubblica libri per l’infanzia.

įléisti
išléisti

paléisti
praléisti
priléisti

156

Ji įleido svečius. – Lei ha fatto entrare gli ospiti.
Leidykla išleido fotografijų albumą. – La casa editrice ha pubblicato un album
fotografico. Mama išleido vaiką į kiemą. – La mamma permise al bambino di
andare in cortile. Ji išleidžia daug pinigų maistui. – Lei spende tanti soldi per
il cibo.
Jį neseniai paleido iš kalėjimo. – Lo hanno fatto uscire di prigione da poco.
Gal galėtumėte praleisti? – Mi lasci passare, per favore?
Ji prileido vandens į vonią (kriauklę). – Lei ha riempito d’acqua la vasca (il
lavandino).

suléisti
užléisti

Mokytoja suleido mokinius į klasę. – La maestra ha fatto entrare in classe tutti
gli alunni.
Autobuse vyras užleido vietą moteriai. – Sull’autobus l’uomo ha ceduto il suo
posto alla donna.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 léidžiantis / leidžiąs̃ , léidžianti
2 léidęs, léidusi
3 léisdavęs, léisdavusi
4 léisiantis / léisiąs, léisianti

5
6
7
8
9

léidžiamas, leidžiamà, léidžiama
léistas, leistà, léista
léisdamas, leisdamà
léidžiant
léidus

157

122
leñkti, leñkia, leñkė

sorpassare;
piegare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

lenkiù
lenki̇ ̀
leñkia
leñkiame
leñkiate

lenkiaũ
lenkei̇ ̃
leñkė
leñkėme
leñkėte

leñkčiau
leñktum
leñktų
leñktume / leñktumėme
leñktute / leñktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

leñkdavau
leñkdavai
leñkdavo
leñkdavome
leñkdavote

leñksiu
leñksi
leñks
leñksime
leñksite

leñk
tegu leñkia
leñkime
leñkite

ką?
Autobusas lenkia mūsų automobilį. – L’autobus sorpassa la nostra macchina.
neleñkti ko?
Autobusas nelenkia mūsų automobilio. – L’autobus non sorpassa la nostra macchina.
O dabar popieriaus lapą lenkite per pusę. – E ora ripiegate a metà il foglio di carta.
Tėvas lenkia šaką. – Il padre piega un ramoscello.
Mama lenkia sijoną. – La mamma sta facendo l’orlo alla gonna.
apleñkti /
praleñkti
paleñkti
pérlenkti
suleñkti
užleñkti

Mūsų automobilį aplenkė / pralenkė autobusas. – L’autobus superò la nostra
macchina.
Tėvas palenkė šaką. – Il padre piegò un ramoscello. Mama palenkė sijoną. – La
mamma ha fatto l’orlo alla gonna.
Perlenkite lapą per pusę. – Ripiegate il foglio a metà.
Sulenkite kojas per kelius! – Piegate le gambe!
Ji užlenkė knygos lapo kraštelį. – Lei ha fatto un orecchio a una pagina del libro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 leñkiantis / lenkiąs̃ , leñkianti
2 leñkęs, leñkusi
3 leñkdavęs, leñkdavusi
4 leñksiantis / leñksiąs, leñksianti
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5
6
7
8
9

leñkiamas, lenkiamà, leñkiama
leñktas, lenktà, leñkta
leñkdamas, lenkdamà
leñkiant
leñkus

123
lydė́ ti, lỹdi, lydė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

accompagnare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

lydžiù
lydi̇ ̀
lỹdi
lỹdime
lỹdite

lydė́ jau
lydė́ jai
lydė́ jo
lydė́ jome
lydė́ jote

lydė́ čiau
lydė́ tum
lydė́ tų
lydė́ tume / lydė́ tumėme
lydė́ tute / lydė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

lydė́ davau
lydė́ davai
lydė́ davo
lydė́ davome
lydė́ davote

lydė́ siu
lydė́ si
lydė̃s
lydė́ sime
lydė́ site

lydė́ k
tegu lỹdi
lydė́ kime
lydė́ kite

ką?
Tėvas lydėjo vaiką į mokyklą. – Il padre accompagnò suo figlio a scuola.
nelydė́ti ko?
Jis nelydi jos. – Lui non la accompagna.
atlydė́ ti /
palydė́ ti
išlydė́ ti
parlydė́ ti

Tėvas atlydėjo / palydėjo vaiką į mokyklą. – Il padre accompagnò suo figlio a
scuola.
Šeimininkas išlydėjo svečius. – Il padrone di casa accompagnò i suoi ospiti (per
congedarli).
Jis parlydėjo draugę namo. – Lui accompagnò a casa la sua amica.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lỹdintis / lydį̃s, lỹdinti
2 lydė́ jęs, lydė́ jusi
3 lydė́ davęs, lydė́ davusi
4 lydė́ siantis / lydė́ siąs, lydė́ sianti

5
6
7
8
9

lỹdimas, lydimà, lỹdima
lydė́ tas, lydė́ ta, lydė́ ta
lydė́ damas lydė́ dama
lỹdint
lydė́ jus
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124
liẽpti, liẽpia, liẽpė

ordinare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

liepiù
liepi̇ ̀
liẽpia
liẽpiame
liẽpiate

liepiaũ
liepei̇ ̃
liẽpė
liẽpėme
liẽpėte

liẽpčiau
liẽptum
liẽptų
liẽptume / liẽptumėme
liẽptute / liẽptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

liẽpdavau
liẽpdavai
liẽpdavo
liẽpdavome
liẽpdavote

liẽpsiu
liẽpsi
liẽps
liẽpsime
liẽpsite

liẽpk
tegu liẽpia
liẽpkime
liẽpkite

kam?
Mokytojas liepė mokiniams išmokti eilėraštį atmintinai. – Il maestro ordinò agli alunni una
poesia da imparare a memoria.
paliẽpti

Mokytojas paliepė mokiniams išmokti eilėraštį atmintinai. – Il maestro assegnò agli
alunni una poesia da imparare a memoria.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 liẽpiantis / liepiąs̃ , liẽpianti
2 liẽpęs, liẽpusi
3 liẽpdavęs, liẽpdavusi
4 liẽpsiantis / liẽpsiąs, liẽpsianti
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5
6
7
8
9

liẽpiamas, liepiamà, liẽpiama
liẽptas, lieptà, liẽpta
liẽpdamas, liepdamà
liẽpiant
liẽpus

125
liẽsti, liẽčia, liẽtė

toccare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

liečiù
lieti̇ ̀
liẽčia
liẽčiame
liẽčiate

liečiaũ
lietei̇ ̃
liẽtė
liẽtėme
liẽtėte

liẽsčiau
liẽstum
liẽstų
liẽstume / liẽstumėme
liẽstute/ liẽstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

liẽsdavau
liẽsdavai
liẽsdavo
liẽsdavome
liẽsdavote

liẽsiu
liẽsi
liẽs
liẽsime
liẽsite

liẽsk
tegu liẽčia
liẽskime
liẽskite

ką?
Vaikas liečia eksponatus. – Il bambino tocca le opere esposte.
neliẽsti kо?
Prašom neliesti eksponatų! – Si prega di non toccare le opere esposte!
paliẽsti

Kažkas palietė jos petį. – Qualcuno le sfiorò la spalla.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 liẽčiantis / liečiąs̃ , liẽčianti
2 liẽtęs, liẽtusi
3 liẽsdavęs, liẽsdavusi
4 liẽsiantis / liẽsiąs, liẽsianti

5
6
7
8
9

liẽčiamas, liečiamà, liẽčiama
liẽstas, liestà, liẽsta
liẽsdamas, liesdamà
liẽčiant
liẽtus
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126
lýginti, lýgina, lýgino

stirare; comparare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

lýginu
lýgini
lýgina
lýginame
lýginate

lýginau
lýginai
lýgino
lýginome
lýginote

lýginčiau
lýgintum
lýgintų
lýgintume / lýgintumėme
lýgintute / lýgintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

lýgindavau
lýgindavai
lýgindavo
lýgindavome
lýgindavote

lýginsiu
lýginsi
lýgins
lýginsime
lýginsite

lýgink
tegu lýgina
lýginkime
lýginkite

ką?
Ji lygina skalbinius karštu lygintuvu. – Lei stira i panni con un ferro da stiro caldo.
nelýginti kо?
Ji nelygina skalbinių. – Lei non stira i panni.
Ji lygina lietuvių ir latvių kalbas. – Lei compara le lingue lituana e lettone.
*atlýginti
išlýginti
palýginti

Jie atlygino man padarytus nuostolius. – Mi hanno risarcito dei danni causati.
Ji išlygino skalbinius. – Lei ha stirato tutti i panni.
Ji palygino skalbinius ir pavargo. – Ha stirato qualche panno e si è stancata.
Prašom palyginti lietuvių ir latvių kalbas. – Prego, comparate le lingue lituana
e lettone.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lýginantis / lýginąs, lýginanti
2 lýginęs, lýginusi
3 lýgindavęs, lýgindavusi
4 lýginsiantis / lýginsiąs, lýginsianti
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5
6
7
8
9

lýginamas, lýginama, lýginama
lýgintas, lýginta, lýginta
lýgindamas, lýgindama
lýginant
lýginus

127
̀ ti, liẽka, li̇k
̀ o
li̇k

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

rimanere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

liekù
lieki̇ ̀
liẽka
liẽkame
liẽkate

likaũ
likai̇ ̃
li̇ k̀ o
li̇ k̀ ome
li̇ k̀ ote

li̇ k̀ čiau
li̇ k̀ tum
li̇ k̀ tų
li̇ k̀ tume / li̇ k̀ tumėme
li̇ k̀ tute / li̇ k̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

li̇ k̀ davau
li̇ k̀ davai
li̇ k̀ davo
li̇ k̀ davome
li̇ k̀ davote

li̇ k̀ siu
li̇ k̀ si
li̇ k̀ s
li̇ k̀ sime
li̇ k̀ site

li̇ k̀
tegu liẽka
li̇ k̀ ime
li̇ k̀ ite

Jis liko vienas namie. – Lui è rimasto solo a casa.
*atli̇ k̀ ti
*išli̇ k̀ ti
pali̇ k̀ ti

Jis atliko namų darbus. – Lui ha fatto i compiti per casa.
Nedaug namų išliko nesugriautų per karą. – Ben poche case sono rimaste non
danneggiate dalla guerra.
Ji paliko langą atidarytą. – Lei ha lasciato la finestra aperta. Ji paliko vaikams po
šokoladą. – Lei ha lasciato una tavoletta di cioccolata per ogni bambino.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 liẽkantis / liekąs̃ , liẽkanti
2 li̇ k̀ ęs, li̇ k̀ usi
3 li̇ k̀ davęs, li̇ k̀ davusi
4 li̇ k̀ siantis / li̇ k̀ siąs, li̇ k̀ sianti

5
6
7
8
9

liẽkamas, liekamà, liẽkama
li̇ k̀ tas, liktà, li̇ k̀ ta
li̇ k̀ damas, likdamà
liẽkant
li̇ k̀ us
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128
linkė́ ti, liñki, linkė́ jo

augurare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

linkiù
linki̇ ̀
liñki
liñkime
liñkite

linkė́ jau
linkė́ jai
linkė́ jo
linkė́ jome
linkė́ jote

linkė́ čiau
linkė́ tum
linkė́ tų
linkė́ tume / linkė́ tumėme
linkė́ tute / linkė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

linkė́ davau
linkė́ davai
linkė́ davo
linkė́ davome
linkė́ davote

linkė́ siu
linkė́ si
linkė̃s
linkė́ sime
linkė́ site

linkė́ k
tegu liñki
linkė́ kime
linkė́ kite

ko?
Linkime jums laimės. – Vi auguriamo felicità!
palinkė́ ti

Jie palinkėjo mums laimės. – Ci hanno augurato la felicità.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 liñkintis / linkį̃s, liñkinti
2 linkė́ jęs, linkė́ jusi
3 linkė́ davęs, linkė́ davusi
4 linkė́ siantis / linkė́ siąs, linkė́ sianti
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5
6
7
8
9

liñkimas, linkimà, liñkima
linkė́ tas, linkė́ ta, linkė́ ta
linkė́ damas, linkė́ dama
liñkint
linkė́ jus

129
̀ a, li̇p
̀ o
̀ ti, li̇p
li̇p

salire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

lipù
lipi̇ ̀
li̇ p̀ a
li̇ p̀ ame
li̇ p̀ ate

lipaũ
lipai̇ ̃
li̇ p̀ o
li̇ p̀ ome
li̇ p̀ ote

li̇ p̀ čiau
li̇ p̀ tum
li̇ p̀ tų
li̇ p̀ tume / li̇ p̀ tumėme
li̇ p̀ tute / li̇ p̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

li̇ p̀ davau
li̇ p̀ davai
li̇ p̀ davo
li̇ p̀ davome
li̇ p̀ davote

li̇ p̀ siu
li̇ p̀ si
li̇ p̀ s
li̇ p̀ sime
li̇ p̀ site

li̇ p̀ k
tegu li̇ p̀ a
li̇ p̀ kime
li̇ p̀ kite

Lipkite į autobusą! – Salite sull’autobus!
įli̇ p̀ ti
išli̇ p̀ ti
nuli̇ p̀ ti
pali̇ p̀ ti
pérlipti
prili̇ p̀ ti
suli̇ p̀ ti
užli̇ p̀ ti

Moteris įlipo į troleibusą. – La donna è salita sul filobus. Berniukas įlipo į medį. – Il
ragazzino si è arrampicato su un albero.
Moteris išlipo iš troleibuso. – La donna è scesa dal filobus. Berniukas išlipo iš
medžio. – Il ragazzino è sceso da un albero.
Jie nulipo nuo kalno. – Sono discesi dalla montagna.
Jie truputį palipo į kalną ir pavargo. – Sono saliti un po’ in montagna e si sono
stancati.
Berniukas perlipo per tvorą. – Il ragazzino ha scavalcato il recinto.
Prilipo pilnas autobusas žmonių. – L’autobus si è riempito di gente.
Visi žmonės sulipo į autobusą. – Tutta la gente è salita sull’autobus.
Jie užlipo ant kalno. – Sono saliti sul monte.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 li̇ p̀ antis / lipąs̃ , li̇ p̀ anti
2 li̇ p̀ ęs, li̇ p̀ usi
3 li̇ p̀ davęs, li̇ p̀ davusi
4 li̇ p̀ siantis / li̇ p̀ siąs, li̇ p̀ sianti

5
6
7
8
9

li̇ p̀ amas, lipamà, li̇ p̀ ama
li̇ p̀ tas, liptà, li̇ p̀ ta
li̇ p̀ damas, lipdamà
li̇ p̀ ant
li̇ p̀ us
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130
lýti, lỹja, li̇j̀ o

piovere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos lỹja
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos lýdavo
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

li̇ j̀ o

lýtų

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

li̇ s̀

tegu lỹja

Rudenį dažnai lyja. – In autunno piove spesso.
palýti
pérlyti
pralýti
prilýti
sulýti

Palijo ir vėl pasirodė saulė. – Ha piovuto un po’ e di nuovo è apparso il sole.
Lietus perlijo jos drabužius. – La pioggia le ha completamente inzuppato i vestiti.
Visą savaitgalį pralijo lietus. – Per tutto il fine settimana ha sempre piovuto.
Prilijo pilną kibirą. – Piovve tanto che il secchio si riempì d’acqua.
Mes neturėjome skėčio ir mus sulijo. – Non avevamo l’ombrello e ci siamo
inzuppati d’acqua.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lỹjantis / lyjąs̃ , –
2 li̇ j̀ ęs, –
3 lýdavęs, –
4 lýsiantis / lýsiąs, –
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5
6
7
8
9

–, –, lỹjama
–, –, lýta
lýdamas, –
lỹjant
li̇ j̀ us

131
liūdė́ ti, liū̃ di, liūdė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

essere triste

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

liūdžiù
liūdi̇ ̀
liū̃ di
liū̃ dime
liū̃ dite

liūdė́ jau
liūdė́ jai
liūdė́ jo
liūdė́ jome
liūdė́ jote

liūdė́ čiau
liūdė́ tum
liūdė́ tų
liūdė́ tume / liūdė́ tumėme
liūdė́ tute / liūdė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

liūdė́ davau
liūdė́ davai
liūdė́ davo
liūdė́ davome
liūdė́ davote

liūdė́ siu
liūdė́ si
liūdė̃s
liūdė́ sime
liūdė́ site

liūdė́ k
tegu liū̃ di
liūdė́ kime
liūdė́ kite

dėl kо?
Ji liūdi dėl draugo nesėkmės. – Lei è triste per l’insuccesso del suo amico.
Kodėl tu liūdi? – Perché sei triste?
paliūdė́ ti
praliūdė́ ti

Ji paliūdėjo keletą dienų, o po to pamiršo nesėkmę. – Lei fu triste per qualche
giorno, poi dimenticò la sua disavventura.
Ji praliūdėjo visą vakarą. – Lei è stata triste tutta la sera.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 liū̃ dintis / liūdį̃s, liū̃ dinti
2 liūdė́ jęs, liūdė́ jusi
3 liūdė́ davęs, liūdė́ davusi
4 liūdė́ siantis / liūdė́ siąs, liūdė́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, liū̃ dima
liūdė́ tas, liūdė́ ta, liūdė́ ta
liūdė́ damas, liūdė́ dama
liū̃ dint
liūdė́ jus
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132
lùpti, lùpa, lùpo

sbucciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

lupù
lupi̇ ̀
lùpa
lùpame
lùpate

lupaũ
lupai̇ ̀
lùpo
lùpome
lùpote

lùpčiau
lùptum
lùptų
lùptume / lùptumėme
lùptute / lùptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

lùpdavau
lùpdavai
lùpdavo
lùpdavome
lùpdavote

lùpsiu
lùpsi
lùps
lùpsime
lùpsite

lùpk
tegu lùpa
lùpkime
lùpkite

ką?
Ji lupo apelsiną. – Lei sbucciò un’arancia.
nelùpti kо?
Ji nelupo obuolio. – Lei non sbucciò la mela.
Vaisius reikia lupti šiuo peiliu. – La frutta va sbucciata con questo coltello.
nulùpti
prilùpti

Nulupk keletą bulvių! – Pela qualche patata! Ji nulupo keletą bulvių. – Lei ha pelato
qualche patata.
Moteris prilupo pilną puodą bulvių. – La donna ha pelato un’intera pentola di
patate.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lùpantis / lupąs̃ , lùpanti
2 lùpęs, lùpusi
3 lùpdavęs, lùpdavusi
4 lùpsiantis / lùpsiąs, lùpsianti

168

5
6
7
8
9

lùpamas, lupamà, lùpama
lùptas, luptà, lùpta
lùpdamas, lupdamà
lùpant
lùpus

133
lū́ žti, lū́ žta, lū́ žo

rompersi, spezzarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

lū́ žtu
lū́ žti
lū́ žta
lū́ žtame
lū́ žtate

lū́ žau
lū́ žai
lū́ žo
lū́ žome
lū́ žote

lū́ žčiau
lū́ žtum
lū́ žtų
lū́ žtume / lū́ žtumėme
lū́ žtute / lū́ žtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

lū́ ždavau
lū́ ždavai
lū́ ždavo
lū́ ždavome
lū́ ždavote

lū́ šiu
lū́ ši
lū̃ š
lū́ šime
lū́ šite

lū́ žk
tegu lū́ žta
lū́ žkime
lū́ žkite

Per audrą lūžo medis. – Durante la tempesta l’albero si è spezzato.
įlū́ žti
išlū́ žti
nulū́ žti
pérlūžti
sulū́ žti

Atsargiai, ledas gali įlūžti. – Attenzione, il ghiaccio si può rompere.
Man išlūžo dantis. – Mi si è spaccato un dente.
Pieštukas nulūžo. – La matita si è spezzata.
Slidė perlūžo (per pusę). – Lo sci si è spezzato (a metà).
Senas tiltas sulūžo. – Il vecchio ponte si è rotto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 lū́ žtantis / lūžtąs̃ , lū́ žtanti
2 lū́ žęs, lū́ žusi
3 lū́ ždavęs, lū́ ždavusi
4 lū́ šiantis / lū́ šiąs, lū́ šianti

5
6
7
8
9

–, –, lū́ žtama
–, –, lū́ žta
lū́ ždamas, lūždamà
lū́ žtant
lū́ žus
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134
maišýti, mai̇ ̃šo, mai̇ ̃šė

mescolare;
confondere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

maišaũ
maišai̇ ̃
mai̇ š̃ o
mai̇ š̃ ome
mai̇ š̃ ote

maišiaũ
maišei̇ ̃
mai̇ š̃ ė
mai̇ š̃ ėme
mai̇ š̃ ėte

maišýčiau
maišýtum
maišýtų
maišýtume / maišýtumėme
maišýtute / maišýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

maišýdavau
maišýdavai
maišýdavo
maišýdavome
maišýdavote

maišýsiu
maišýsi
maišỹs
maišýsime
maišýsite

maišýk
tegu mai̇ š̃ o
maišýkime
maišýkite

ką?
Ji maišė tešlą mediniu šaukštu. – Lei ha mescolato l’impasto con un cucchiaio di legno.
nemaišýti kо?
Ji nemaišė košės. – Lei non ha rimescolato la pappa.
Dailininkas maišo baltus dažus su mėlynais. – Il pittore mischia il bianco col blu.
Visada maišau tavo skėtį su savo skėčiu. – Confondo sempre il tuo ombrello con il mio.
įmaišýti
išmaišýti
pamaišýti
sumaišýti
užmaišýti

Į tešlą įmaišykite truputį cinamono. – Mescolate nell’impasto un po’ di cannella.
Tešlą gerai išmaišykite. – Amalgamate bene l’impasto.
Nepamirškite pamaišyti košės. – Non dimenticate di rimescolare un po’ la pappa.
Visus produktus sumaišykite. – Mescolate tutti gli ingredienti. Sumaišiau tavo
skėtį su savo skėčiu. – Ho confuso il tuo ombrello col mio.
Senelė užmaišė tešlą blynams. – La nonna ha impastato la pasta per le frittelle.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mai̇ š̃ antis / maišąs̃ , mai̇ š̃ anti
2 mai̇ š̃ ęs, mai̇ š̃ iusi
3 maišýdavęs, maišýdavusi
4 maišýsiantis / maišýsiąs, maišýsianti
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5
6
7
8
9

mai̇ š̃ omas, mai̇ š̃ oma, mai̇ š̃ oma
maišýtas, maišýta, maišýta
maišýdamas, maišýdama
mai̇ š̃ ant
mai̇ š̃ ius

135
̀ a, maiti̇n
̀ o
̀ ti, maiti̇n
maiti̇n

alimentare, dar da mangiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

maitinù
maitini̇ ̀
maiti̇ ǹ a
maiti̇ ǹ ame
maiti̇ ǹ ate

maitinaũ
maitinai̇ ̃
maiti̇ ǹ o
maiti̇ ǹ ome
maiti̇ ǹ ote

maiti̇ ǹ čiau
maiti̇ ǹ tum
maiti̇ ǹ tų
maiti̇ ǹ tume / maiti̇ ǹ tumėme
maiti̇ ǹ tute / maiti̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

maiti̇ ǹ davau
maiti̇ ǹ davai
maiti̇ ǹ davo
maiti̇ ǹ davome
maiti̇ ǹ davote

maiti̇ ǹ siu
maiti̇ ǹ si
maitiñs
maiti̇ ǹ sime
maiti̇ ǹ site

maiti̇ ǹ k
tegu maiti̇ ǹ a
maiti̇ ǹ kime
maiti̇ ǹ kite

ką?
Ji maitina vaiką koše. – Lei alimenta il suo bimbo con la pappa.
̀ ti ko?
nemaiti̇n
Ji nemaitina kūdikio. – Lei non dà da mangiare al bimbo (non allatta il bimbo).
Jis maitina šeimą. – Lui mantiene la famiglia.
išmaiti̇ ǹ ti
pamaiti̇ ǹ ti
pérmaitinti
primaiti̇ ǹ ti
sumaiti̇ ǹ ti

Jam sunku išmaitinti didelę šeimą. – Gli è difficile mantenere la sua numerosa
famiglia.
Ji pamaitino kūdikį. – Lei ha dato da mangiare al bimbo.
Ji permaitino kūdikį. – Lei ha dato troppo da mangiare al bimbo.
Ji primaitino kūdikį koše. – Lei ha saziato il bimbo con la pappa.
Moteris sumaitino sūnui visą košę. – La donna ha dato da mangiare a suo figlio
tutta la pappa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 maiti̇ ǹ antis / maiti̇ ǹ ąs, maiti̇ ǹ anti
2 maiti̇ ǹ ęs, maiti̇ ǹ usi
3 maiti̇ ǹ davęs, maiti̇ ǹ davusi
4 maiti̇ ǹ siantis / maiti̇ ǹ siąs, maiti̇ ǹ sianti

5
6
7
8
9

maiti̇ ǹ amas, maiti̇ ǹ ama, maiti̇ ǹ ama
maiti̇ ǹ tas, maiti̇ ǹ ta, maiti̇ ǹ ta
maiti̇ ǹ damas, maiti̇ ǹ dama
maiti̇ ǹ ant
maiti̇ ǹ us
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136
manýti, mãno, mãnė

pensare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

manaũ
manai̇ ̃
mãno
mãnome
mãnote

maniaũ
manei̇ ̃
mãnė
mãnėme
mãnėte

manýčiau
manýtum
manýtų
manýtume / manýtumėme
manýtute / manýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

manýdavau
manýdavai
manýdavo
manýdavome
manýdavote

manýsiu
manýsi
manỹs
manýsime
manýsite

manýk
tegu mãno
manýkime
manýkite

Manau, kad rytoj bus gražus oras. – Penso che domani farà bel tempo.
*išmanýti
pamanýti
*sumanýti

Jis gerai išmano matematiką. – Lui conosce bene la matematica.
Aš pamaniau, kad jūs išvažiavote. – Pensai che foste partiti.
Sumanėme nueiti į koncertą. – Ci venne l’idea di andare al concerto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mãnantis / manąs̃ , mãnanti
2 mãnęs, mãniusi
3 manýdavęs, manýdavusi
4 manýsiantis / manýsiąs, manýsianti
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5
6
7
8
9

–, –, mãnoma
–, –, manýta
manýdamas, manýdama
mãnant
mãnius

137
matýti, mãto, mãtė

vedere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mataũ
matai̇ ̃
mãto
mãtome
mãtote

mačiaũ
matei̇ ̃
mãtė
mãtėme
mãtėte

matýčiau
matýtum
matýtų
matýtume / matýtumėme
matýtute / matýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

matýdavau
matýdavai
matýdavo
matýdavome
matýdavote

matýsiu
matýsi
matỹs
matýsime
matýsite

matýk
tegu mãto
matýkime
matýkite

ką?
Mes jau matėme tą filmą. – Abbiamo già visto quel film.
nematýti kо?
Mes dar nematėme to filmo. – Non abbiamo ancora visto quel film.
Ji matė, kaip aš kalbėjau su draugu. – Lei vide come parlavo con il mio amico.
*numatýti
pamatýti

Kas galėjo numatyti, kad taip atsitiks? – Chi avrebbe potuto prevedere che
sarebbe andata così?
Ji pamatė seną draugą. – Lei vide (scorse) un vecchio amico.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mãtantis / matąs̃ , mãtanti
2 mãtęs, mãčiusi
3 matýdavęs, matýdavusi
4 matýsiantis / matýsiąs, matýsianti

5
6
7
8
9

mãtomas, mãtoma, mãtoma
matýtas, matýta, matýta
matýdamas, matýdama
mãtant
mãčius
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138
matúotis, matúojasi, matãvosi

provare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

matúojuosi
matúojiesi
matúojasi
matúojamės
matúojatės

matavaũsi
matavai̇ s̃ i
matãvosi
matãvomės
matãvotės

matúočiausi
matúotumeisi
matúotųsi
matúotumės / matúotumėmės
matúotutės / matúotumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

matúodavausi
matúodavaisi
matúodavosi
matúodavomės
matúodavotės

matúosiuosi
matúosiesi
matuõsis
matúosimės
matúositės

matúokis
tegu matúojasi
matúokimės
matúokitės

ką?
Moteris matuojasi naujus drabužius. – La donna prova dei nuovi vestiti.
nesimatúoti kо?
Moteris nesimatavo naujų drabužių. – La donna non ha provato dei nuovi vestiti.
išsimatúoti
pasimatúoti

Ji išsimatavo parduotuvėje visas sukneles. – Lei ha provato tutti gli abiti del
negozio.
Atsiprašau, ar galiu pasimatuoti šiuos džinsus? – Scusi, posso provare questi
jeans?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besimatúojantis / besimatúojąs, besimatúojanti
2 matãvęsis, matãvusis
3 matúodavęsis, matúodavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, matúojamasi
–, –, matúotasi
matúodamasis, matúodamasi
matúojantis
matãvusis

139
máudyti, máudo, máudė

lavare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

máudau
máudai
máudo
máudome
máudote

máudžiau
máudei
máudė
máudėme
máudėte

máudyčiau
máudytum
máudytų
máudytume / máudytumėme
máudytute / máudytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

máudydavau
máudydavai
máudydavo
máudydavome
máudydavote

máudysiu
máudysi
máudys
máudysime
máudysite

máudyk
tegu máudo
máudykime
máudykite

ką?
Ji maudo vaiką. – Lei lava il bimbo.
nemáudyti ko?
Ji nemaudo vaiko. – Lei non lava il bimbo.
išmáudyti /
numáudyti

Motina išmaudė / numaudė vaikus. – La madre ha fatto il bagnetto ai suoi
bambini.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 máudantis / maudąs̃ , máudanti
2 máudęs, máudžiusi
3 máudydavęs, máudydavusi
4 máudysiantis / máudysiąs, máudysianti

5
6
7
8
9

máudomas, máudoma, máudoma
máudytas, máudyta, máudyta
máudydamas, máudydama
máudant
máudžius
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140
máudytis, máudosi, máudėsi

farsi il bagno

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

máudausi
máudaisi
máudosi
máudomės
máudotės

máudžiausi
máudeisi
máudėsi
máudėmės
máudėtės

máudyčiausi
máudytumeisi
máudytųsi
máudytumės / máudytumėmės
máudytutės / máudytumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

máudydavausi
máudydavaisi
máudydavosi
máudydavomės
máudydavotės

máudysiuosi
máudysiesi
máudysis
máudysimės
máudysitės

máudykis
tegu máudosi
máudykimės
máudykitės

Vasarą jie mėgsta maudytis ežere. – D’estate a loro piace fare il bagno nel lago.
Vakarais maudausi vonioje. – Di sera faccio il bagno nella vasca.
išsimáudyti /
nusimáudyti
pasimáudyti
prisimáudyti

Jis išsimaudė / nusimaudė šaltame vandenyje. – Si è fatto il bagno nell’acqua
fredda.
Jis pasimaudė jūroje. – Lui fece un bagno in mare.
Jis prisimaudė jūroje. – Si è tolto la voglia dei bagni di mare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besimáudantis / besimaudąs̃ , besimáudanti
2 máudęsis, máudžiusis
3 máudydavęsis, máudydavusis
4 – / –, –

176

5
6
7
8
9

–, –, máudomasi
–, –, máudytasi
máudydamasis, máudydamasi
máudantis
máudžiusis

141
máuti, máuna, móvė

mettere;
calzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

máunu
máuni
máuna
máuname
máunate

móviau
móvei
móvė
móvėme
móvėte

máučiau
máutum
máutų
máutume / máutumėme
máutute / máutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

máudavau
máudavai
máudavo
máudavome
máudavote

máusiu
máusi
maũs
máusime
máusite

máuk
tegu máuna
máukime
máukite

ką?
Jaunasis movė žiedą nuotakai. – Lo sposo mise la fede alla sposa.
Mama mauna vaikui kelnes. – La mamma mette (toglie) i pantaloni al bambino.
nemáuti kо?
Маmа nemovė vaikui šiltų kelnių. – La mamma non ha messo (tolto) i pantaloni pesanti al
bambino.
apmáuti /
užmáuti
numáuti
pérmauti
užmáuti

Mama vaikui apmovė / užmovė pirštines. – La mamma ha infilato i guanti al
bambino.
Mama numovė vaikui pirštines. – La mamma ha tolto i guanti al bambino.
Mama permovė vaikui pirštines. – La mamma ha cambiato i guanti al bambino.
Jaunasis užmovė žiedą nuotakai. – Lo sposo mise (infilò) la fede alla sposa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 máunantis / maunąs̃ , máunanti
2 móvęs, móvusi
3 máudavęs, máudavusi
4 máusiantis / máusiąs, máusianti

5
6
7
8
9

máunamas, maunamà, máunama
máutas, mautà, máuta
máudamas, maudamà
màunant
móvus
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142
máutis, máunasi, móvėsi

infilarsi;
calzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

máunuosi
máuniesi
máunasi
máunamės
máunatės

móviausi
móveisi
móvėsi
móvėmės
móvėtės

máučiausi
máutumeisi
máutųsi
máutumės / máutumėmės
máututės / máutumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

máudavausi
máudavaisi
máudavosi
máudavomės
máudavotės

máusiuosi
máusiesi
maũsis
máusimės
máusitės

máukis
tegu máunasi
máukimės
máukitės

ką?
Ji maunasi žiedą. – Lei si mette (s’infila) l’anello.
Vaikas maunasi pirštines. – Il bambino si mette i guanti.
nesimáuti ko?
Vaikas nesimovė pirštinių. – Il bambino non si mise i guanti.
kuo?
Vaikas maunasi pirštinėmis. – Il bambino si mette i guanti.
apsimáuti /
užsimáuti
nusimáuti
pérsimauti
užsimáuti

Jis apsimovė / užsimovė kojines. – Lui si è infilato i calzini.
Jis nusimovė pirštines. – Lui si è tolto i guanti.
Pirštinės sušlapo ir vaikas persimovė sausas. – I guanti si erano bagnati e il
bambino se ne mise un paio asciutto.
Ji užsimovė žiedą. – Lei si mise l’anello.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besimáunantis / besimaunąs̃ , besimáunanti
2 móvęsis, móvusis
3 máudavęsis, máudavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, máunamasi
–, –, máutasi
máudamasis, máudamasi
máunantis
móvusis

143
mažė́ ti, mažė́ ja, mažė́ jo

diminuire, calare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mažė́ ju
mažė́ ji
mažė́ ja
mažė́ jame
mažė́ jate

mažė́ jau
mažė́ jai
mažė́ jo
mažė́ jome
mažė́ jote

mažė́ čiau
mažė́ tum
mažė́ tų
mažė́ tume / mažė́ tumėme
mažė́ tute / mažė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mažė́ davau
mažė́ davai
mažė́ davo
mažė́ davome
mažė́ davote

mažė́ siu
mažė́ si
mažė̃s
mažė́ sime
mažė́ site

mažė́ k
tegu mažė́ ja
mažė́ kime
mažė́ kite

Pusnys mažėja. – I cumuli di neve diminuiscono (rimpiccioliscono).
kо?
Mažėja studentų. – Cala il numero degli studenti.
sumažė́ ti

Sumažėjo studentų. – Il numero degli studenti è diminuito (calato).

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mažė́ jantis / mažė́ jąs, mažė́ janti
2 mažė́ jęs, mažė́ jusi
3 mažė́ davęs, mažė́ davusi
4 mažė́ siantis / mažė́ siąs, mažė́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, mažė́ jama
–, –, mažė́ ta
mažė́ damas, mažė́ dama
mažė́ jant
mažė́ jus
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144
medžióti, medžiója, medžiójo

cacciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

medžióju
medžióji
medžiója
medžiójame
medžiójate

medžiójau
medžiójai
medžiójo
medžiójome
medžiójote

medžióčiau
medžiótum
medžiótų
medžiótume / medžiótumėme
medžiótute / medžiótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

medžiódavau
medžiódavai
medžiódavo
medžiódavome
mdedžiódavote

medžiósiu
medžiósi
medžiõs
medžiósime
medžiósite

medžiók
tegu medžiója
medžiókime
medžiókite

ką?
Jie medžiojo kiškius. – Sono andati a caccia di lepri.
nemedžióti kо?
Jie nemedžiojo kiškių. – Non sono andati a caccia di lepri.
pamedžióti
pramedžióti
primedžióti
sumedžióti

Jie važiavo pamedžioti. – Sono partiti per andare un po’ a caccia.
Jie pramedžiojo visą savaitgalį. – Hanno cacciato tutto il fine settimana.
Medžiotojai primedžiojo (daug) kiškių ir ančių. – I cacciatori hanno preso
tante lepri e anatre.
Jis sumedžiojo kiškį. – Lui ha preso una lepre.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 medžiójantis / medžiójąs, medžiójanti
2 medžiójęs, medžiójusi
3 medžiódavęs, medžiódavusi
4 medžiósiantis / medžiósiąs, medžiósianti
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5
6
7
8
9

medžiójamas, medžiójama, medžiójama
medžiótas, medžióta, medžióta
medžiódamas, medžiódama
medžiójant
medžiójus

145
mė́ gti, mė́ gsta, mė́ go

piacere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mė́ gstu
mė́ gsti
mė́ gsta
mė́ gstame
mė́ gstate

mė́ gau
mė́ gai
mė́ go
mė́ gome
mė́ gote

mė́ gčiau
mė́ gtum
mė́ gtų
mė́ gtume / mė́ gtumėme
mė́ gtute / mė́ gtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mė́ gdavau
mė́ gdavai
mė́ gdavo
mė́ gdavome
mė́ gdavote

mė́ gsiu
mė́ gsi
mė̃gs
mė́ gsime
mė́ gsite

mė́ k
tegu mė́ gsta
mė́ kime
mė́ kite

ką?
Jis mėgsta kavą. – Gli piace il caffè.
nemė́gti kо?
Jis nemėgsta kavos. – Non gli piace il caffè.
Jis mėgsta skaityti. – Gli piace leggere.
pamė́ gti

Jis pamėgo kavą. – Prese a piacergli il caffè.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mė́ gstantis / mėgstąs̃ , mė́ gstanti
2 mė́ gęs, mė́ gusi
3 mė́ gdavęs, mė́ gdavusi
4 mė́ gsiantis / mė́ gsiąs, mė́ gsianti

5
6
7
8
9

mė́ gstamas, mėgstamà, mė́ gstama
mė́ gtas, mėgtà, mė́ gta
mė́ gdamas, mėgdamà
mė́ gstant
mė́ gus
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146
mègzti, mẽzga, mẽzgė

lavorare (fare)
a maglia (ai ferri)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mezgù
mezgi̇ ̀
mẽzga
mẽzgame
mẽzgate

mezgiaũ
mezgei̇ ̃
mẽzgė
mẽzgėme
mẽzgėte

mègzčiau
mègztum
mègztų
mègztume / mègztumėme
mègztute / mègztumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mègzdavau
mègzdavai
mègzdavo
mègzdavome
mègzdavote

mègsiu
mègsi
mègs
mègsime
mègsite

mègzk
tegu mẽzga
mègzkime
mègzkite

ką?
Ji mezga sūnui pirštines. – Lei fa a maglia (ai ferri) dei guanti per suo figlio.
nemègzti ko?
Ji nemezga pirštinių. – Lui non fa a maglia (ai ferri) dei guanti.
Ji mezga virbalais. – Lei lavora a maglia con i ferri.
numègzti
pamègzti
pramègzti
primègzti

Ji numezgė sūnui pirštines. – Lei ha fatto a maglia dei guanti per suo figlio.
Dar valandėlę ji pamezgė. – Lei ha lavorato a maglia ancora per un’oretta.
Visą vakarą ji pramezgė. – Lei ha lavorato a maglia per tutta la sera.
Ji primezgė daug pirštinių. – Lei ha fatto a maglia tanti guanti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mẽzgantis / mezgąs̃ , mẽzganti
2 mẽzgęs, mẽzgusi
3 mègzdavęs, mègzdavusi
4 mègsiantis / mègsiąs, mègsianti
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5
6
7
8
9

mẽzgamas, mezgamà, mẽzgama
mẽgztas, megztà, mẽgzta
mègzdamas, megzdamà
mẽzgant
mẽzgus

147
mel ̃stis, mel ̃džiasi, mel ̃dėsi

pregare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

meldžiúosi		
meldi̇ é si		
mel̃džiasi
mel̃džiamės		
mel̃džiatės

meldžiaũsi
meldei̇ s̃ i
mel̃dėsi
mel̃dėmės
mel̃dėtės

mel̃sčiausi
mel̃stumeisi
mel̃stųsi
mel̃stumės / mel̃stumėmės
mel̃stutės / mel̃stumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mel̃sdavausi
mel̃sdavaisi
mel̃sdavosi
mel̃sdavomės
mel̃sdavotės

mel̃siuosi
mel̃siesi
mel̃sis
mel̃simė
mel̃sitės

mel̃skis
tegu mel̃džiasi
mel̃skimės
mel̃skitės

kam?
Ji dažnai meldžiasi Dievui. – Lei prega spesso Dio.
pasimel̃sti

Bažnyčioje jie pasimeldė. – In chiesa hanno pregato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besimel̃džiantis / besimeldžiąs̃ , besimel̃džianti
2 mel̃dęsis, mel̃dusis
3 mel̃sdavęsis, mel̃sdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, mel̃džiamasi
–, –, mel̃stasi
mel̃sdamasis, mel̃sdamasi
mel̃džiantis
mel̃dusis
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148
melúoti, melúoja, melãvo

dir bugie, mentire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

melúoju
melúoji
melúoja
melúojame
melúojate

melavaũ
melavai̇ ̃
melãvo
melãvome
melãvote

melúočiau
melúotum
melúotų
melúotume / melúotumėme
melúotute / melúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

melúodavau
melúodavai
melúodavo
melúodavome
melúodavote

melúosiu
melúosi
meluõs
melúosime
melúosite

melúok
tegu melúoja
melúokime
melúokite

Jis meluoja draugui. – Lui dice bugie (mente) al suo amico.
apie ką?
Ji melavo apie pažintį su garsiu poetu. – Lei mentiva sul fatto di conoscere il famoso poeta.
Ji meluoja, kad tau skambino. – Lei mente affermando che ti ha telefonato.
pamelúoti

Ji pamelavo, kad tau skambino. – Lei mentì, dicendo di averti telefonato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 melúojantis / melúojąs, melúojanti
2 melãvęs, melãvusi
3 melúodavęs, melúodavusi
4 melúosiantis / melúosiąs, melúosianti
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5
6
7
8
9

melúojamas, melúojama, melúojama
melúotas, melúota, melúota
melúodamas, melúodama
melúojant
melãvus

149
lanciare;
smettere

mèsti, mẽta, mẽtė
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

metù
meti̇ ̀
mẽta
mẽtame
mẽtate

mečiaũ
metei̇ ̃
mẽtė
mẽtėme
mẽtėte

mèsčiau
mèstum
mèstų
mèstume / mèstumėme
mèstute /mèstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mèsdavau
mèsdavai
mèsdavo
mèsdavome
mèsdavote

mèsiu
mèsi
mès
mèsime
mèsite

mèsk
tegu mẽta
mèskime
mèskite

ką?
Berniukas metė draugui kamuolį. – Il ragazzino lanciò la palla al suo amico.
nemèsti kо?
Berniukas nemetė draugui kamuolio. – Il bambino non lanciò la palla al suo amico.
Jis metė rūkyti. – Lui ha smesso di fumare.
įmèsti
išmèsti
numèsti
pamèsti
primèsti
sumèsti
užmèsti

Įmečiau laišką į pašto dėžutę. – Ho imbucato la lettera nella cassetta postale.
Jis išmetė laišką į šiukšlių dėžę. – Lui ha gettato la lettera nel cestino
dell’immondizia. Ją išmetė iš darbo. – L’hanno licenziata.
Netyčia numečiau laišką ant grindų. – Senza volere ho lasciato cadere a terra la
lettera.
Pamečiau raktą. – Ho perso la chiave.
Jis primetė pilną krepšį obuolių. – Lui ha riempito un’intera cesta di mele.
Jis sumetė maisto produktus į krepšį. – Ha messo tutte le vivande nel cestino.
Jis užmetė kamuolį ant spintos. – Ha tirato la palla sopra l’armadio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mẽtantis / metąs̃ , mẽtanti
2 mẽtęs, mẽtusi
3 mèsdavęs, mèsdavusi
4 mèsiantis / mèsiąs, mèsianti

5
6
7
8
9

mẽtamas, metamà, mẽtama
mẽstas, mestà, mẽsta
mèsdamas, mesdamà
mẽtant
mẽtus
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150
miegóti, miẽga, miegójo

dormire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

miegù
miegi̇ ̀
miẽga
miẽgame
miẽgate

miegójau
miegójai
miegójo
miegójome
miegójote

miegóčiau
miegótum
miegótų
miegótume / miegótumėme
miegótute / miegótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

miegódavau
miegódavai
miegódavo
miegódavome
miegódavote

miegósiu
miegósi
miegõs
miegósime
miegósite

miegók
tegu miẽga
miegókime
miegókite

Šiąnakt jis miegojo puikiai. – Stanotte lui ha dormito beatamente.
išmiegóti /
pramiegóti
pamiegóti
*pramiegóti

Visą naktį išmiegojau / pramiegojau puikiai. – Ho dormito bene tutta la notte.
Pamiegojau – dabar jaučiuosi geriau. – Ho dormito un po’ e ora mi sento
meglio.
Pramiegojau pirmą paskaitą. – Non mi sono svegliato in tempo per la prima
lezione.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 miẽgantis / miegąs̃ , miẽganti
2 miegójęs, miegójusi
3 miegódavęs, miegódavusi
4 miegósiantis / miegósiąs, miegósianti
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5
6
7
8
9

miẽgamas, miegamà, miẽgama
miegótas, miegóta, miegóta
miegódamas, miegódama
miẽgant
miegójus

151
mylė́ ti, mýli, mylė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

amare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

mýliu
mýli
mýli
mýlime
mýlite

mylė́ jau
mylė́ jai
mylė́ jo
mylė́ jome
mylė́ jote

mylė́ čiau
mylė́ tum
mylė́ tų
mylė́ tume / mylė́ tumėme
mylė́ tute / mylė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mylė́ davau
mylė́ davai
mylė́ davo
mylė́ davome
mylė́ davote

mylė́ siu
mylė́ si
mylė̃s
mylė́ sime
mylė́ site

mylė́ k
tegu mýli
mylė́ kime
mylė́ kite

ką?
Jis myli ją. – Lui la ama.
nemylė́ti kо?
Jis nemyli jos. – Lui non la ama.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mýlintis / mylį̃s, mýlinti
2 mylė́ jęs, mylė́ jusi
3 mylė́ davęs, mylė́ davusi
4 mylė́ siantis / mylė́ siąs, mylė́ sianti

5
6
7
8
9

mýlimas, mylimà, mýlima
mylė́ tas, mylė́ ta, mylė́ ta
mylė́ damas, mylė́ dama
mýlint
mylė́ jus
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152
mirt̃ i, mi̇r̀ šta, mi̇r̀ ė

morire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mi̇ r̀ štu
mi̇ r̀ šti
mi̇ r̀ šta
mi̇ r̀ štame
mi̇ r̀ štate

miriaũ
mirei̇ ̃
mi̇ r̀ ė
mi̇ r̀ ėme
mi̇ r̀ ėte

mirč̃ iau
mirt̃ um
mirt̃ ų
mirt̃ ume / mirt̃ umėme
mirt̃ ute / mirt̃ umėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mird̃ avau
mird̃ avai
mird̃ avo
mird̃ avome
mird̃ avote

mirs̃ iu
mirs̃ i
mirs̃
mirs̃ ime
mirs̃ ite

mirk̃
tegu mi̇ r̀ šta
mirk̃ ime
mirk̃ ite

Jis mirė prieš metus. – Lui morì l’anno scorso.
Jis mirė nesunkiai. – Lui morì senza sofferenze.
iš ko?
Jis mirė iš juoko. – Moriva dal ridere.
išmirt̃ i
numirt̃ i

Daug žmonių išmirė iš bado. – Molta gente è morta di fame.
Jis numirė prieš metus. – Lui venne a mancare un anno fa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mi̇ r̀ štantis / mirštąs̃ , mi̇ r̀ štanti
2 mi̇ r̀ ęs, mi̇ r̀ usi
3 mird̃ avęs, mird̃ avusi
4 mirs̃ iantis / mirs̃ iąs, mirs̃ ianti

188

5
6
7
8
9

–, –, mi̇ r̀ štama
–, –, mirt̃ a
mird̃ amas, mirdamà
mi̇ r̀ štant
mi̇ r̀ us

153
mokė́ ti, móka, mokė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sapere;
pagare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

móku
móki
móka
mókame
mókate

mokė́ jau
mokė́ jai
mokė́ jo
mokė́ jome
mokė́ jote

mokė́ čiau
mokė́ tum
mokė́ tų
mokė́ tume / mokė́ tumėme
mokė́ tute / mokė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mokė́ davau
mokė́ davai
mokė́ davo
mokė́ davome
mokė́ davote

mokė́ siu
mokė́ si
mokė̃s
mokė́ sime
mokė́ site

mokė́ k
tegu móka
mokė́ kime
mokė́ kite

ką?
Moku lietuvių kalbą. – So la lingua lituana.
nemokė́ti ko?
Ji nemoka lietuvių kalbos. – Lei non sa il lituano.
Moku kalbėti lietuviškai. – So parlare in lituano.
Moku virti. – So cucinare.
Prašom mokėti tris eurus. – Prego, sono tre euro.
ką? už ką?
Jis moka mokestį už mokslą. – Lui paga una tassa per gli studi.
kuo?
Jis moka grynaisiais. – Lui paga in contanti.
apmokė́ ti Prašom apmokėti sąskaitą. – Prego, paghi il conto.
sumokė́ ti / Reikia sumokėti / užmokėti už butą. – Bisogna pagare per l’appartamento.
užmokė́ ti
NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mókantis / mokąs̃ , mókanti
2 mokė́ jęs, mokė́ jusi
3 mokė́ davęs, mokė́ davusi
4 mokė́ siantis / mokė́ siąs, mokė́ sianti

5
6
7
8
9

mókamas, mokamà, mókama
mokė́ tas, mokė́ ta, mokė́ ta
mokė́ damas, mokė́ dama
mókant
mokė́ jus
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154
mókyti, móko, mókė

insegnare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mókau
mókai
móko
mókome
mókote

mókiau
mókei
mókė
mókėme
mókėte

mókyčiau
mókytum
mókytų
mókytume / mókytumėme
mókytute / mókytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mókydavau
mókydavai
mókydavo
mókydavome
mókydavote

mókysiu
mókysi
mókys
mókysime
mókysite

mókyk
tegu móko
mókykime
mókykite

ko? ką?
Jis moko mus anglų kalbos. – Lui ci insegna la lingua inglese.
nemókyti kо?
Jis nemoko mūsų anglų kalbos. – Lui non ci insegna la lingua inglese.
Jis mus moko dainuoti. – Lui ci insegna a cantare.
išmókyti
pamókyti

Jis mus išmokė anglų kalbos. – Lui ci insegnò l’inglese.
Aš galiu jus pamokyti anglų kalbos. – Vi posso insegnare un po’ di inglese.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mókantis / mokąs̃ , mókanti
2 mókęs, mókiusi
3 mókydavęs, mókydavusi
4 mókysiantis / mókysiąs, mókysianti

190

5
6
7
8
9

mókomas, mókoma, mókoma
mókytas, mókyta, mókyta
mókydamas, mókydama
mókant
mókius

155
mókytis, mókosi, mókėsi

imparare, studiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mókausi
mókaisi
mókosi
mókomės
mókotės

mókiausi
mókeisi
mókėsi
mókėmės
mókėtės

mókyčiausi
mókytumeisi
mókytųsi
mókytumės / mókytumėmės
mókytutės / mókytumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mókydavausi
mókydavaisi
mókydavosi
mókydavomės
mókydavotės

mókysiuosi
mókysiesi
mókysis
mókysimės
mókysitės

mókykis
tegu mókosi
mókykimės
mókykitės

kо?
Ji mokosi lietuvių kalbos. – Lei studia la lingua lituana.
ką?
Ji mokosi eilėraštį atmintinai. – Lei studia la poesia a memoria.
nesimókyti kо?
Ji nesimokė eilėraščio atmintinai. – Lei non ha studiato la poesia a memoria.
Jie mokosi šokti. – Imparano a ballare.
pasimókyti
prasimókyti

Norėčiau pasimokyti šokti. – Vorrei imparare un po’ a ballare.
Ji prasimokė visą naktį. – Lei ha studiato tutta la notte.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besimókantis / besimokąs̃ , besimókanti
2 mókęsis, mókiusis
3 mókydavęsis, mókydavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, mókomasi
–, –, mókytasi
mókydamasis, mókydamasi
mókantis
mókiusis
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156
mùšti, mùša, mùšė

picchiare, battere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

mušù
muši̇ ̀
mùša
mùšame
mùšate

mušiaũ
mušei̇ ̃
mùšė
mùšėme
mùšėte

mùščiau
mùštum
mùštų
mùštume / mùštumėme
mùštute / mùštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

mùšdavau
mùšdavai
mùšdavo
mùšdavome
mùšdavote

mùšiu
mùši
mùš
mùšime
mùšite

mùšk
tegu mùša
mùškime
mùškite

ką?
Chuliganai jį mušė kumščiais. – Dei teppisti l’hanno preso a pugni.
nemùšti ko?
Chuliganai jo nemušė. – I teppisti non l’hanno picchiato.
įmùšti
išmùšti

Futbolininkas įmušė įvartį. – Il calciatore ha segnato una rete.
Vaikai išmušė langą. – I bambini hanno sfondato la finestra. Kas tau išmušė
dantį? – Chi ti ha fatto saltare un dente?
primùšti / Jį primušė / sumušė chuliganai. – L’hanno massacrato dei teppisti.
sumùšti
*užmùšti Jį užmušė chuliganai. – L’hanno ammazzato dei teppisti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 mùšantis / mušąs̃ , mùšanti
2 mùšęs, mùšusi
3 mùšdavęs, mùšdavusi
4 mùšiantis / mùšiąs, mùšianti

192

5
6
7
8
9

mùšamas, mušamà, mùšama
mùštas, muštà, mùšta
mùšdamas, mušdamà
mùšant
mùšus

157
naudóti, naudója, naudójo

usare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

naudóju
naudóji
naudója
naudójame
naudójate

naudójau
naudójai
naudójo
naudójome
naudójote

naudóčiau
naudótum
naudótų
naudótume / naudótumėme
naudótute / naudótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

naudódavau
naudódavai
naudódavo
naudódavome
naudódavote

naudósiu
naudósi
naudõs
naudósime
naudosite

naudók
tegu naudója
naudókime
naudókite

ką? kam?
Šiuos skalbimo miltelius naudoju vilnoniams drabužiams skalbti. – Uso questo detersivo per
lavare i capi di lana.
nenaudóti ko?
Šių skalbimo miltelių nenaudoju vilnoniams drabužiams skalbti. – Per lavare i capi di lana non
uso questo detersivo.
panaudóti
sunaudóti

Šias taures panaudojau vynui. – Ho utilizzato questi bicchieri per il vino.
Sunaudojau visus skalbimo miltelius. – Ho finito tutto il detersivo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 naudójantis / naudójąs, naudójanti
2 naudójęs, naudójusi
3 naudódavęs, naudódavusi
4 naudósiantis / naudósiąs, naudósianti

5
6
7
8
9

naudójamas, naudójama, naudójama
naudótas, naudóta, naudóta
naudódamas, naudódama
naudójant
naudójus
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158
naudótis, naudójasi, naudójosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

usare; sfruttare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

naudójuosi
naudójiesi
naudójasi
naudójamės
naudójatės

naudójausi
naudójaisi
naudójosi
naudójomės
naudójotės

naudóčiausi
naudótumeisi
naudótųsi
naudótumės / naudótumėmės
naudótutės / naudótumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

naudódavausi
naudódavaisi
naudódavosi
naudódavomės
naudódavotės

naudósiuosi
naudósiesi
naudõsis
naudósimės
naudósitės

naudókis
tegu naudójasi
naudókimės
naudókitės

kuo?
Prašom naudotis mano žodynu. – Prego, usi il mio vocabolario.
Ji jumis naudojasi. – Lei vi sfrutta (vi utilizza).
pasinaudóti

Ji pasinaudojo jo pagalba. – Lei si è avvalsa del suo aiuto. Pasinaudojau tavo
pieštuku. – Ho usato la tua matita. Ji jumis pasinaudojo. – Lei ha profittato di
voi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besinaudójantis / besinaudójąs, besinaudójanti
2 naudójęsis, naudójusis
3 naudódavęsis, naudódavusis
4 – / –, –

194

5
6
7
8
9

–, –, naudójamasi
–, –, naudótasi
naudódamasis, naudódamasi
naudójantis
naudójusis

159
nekęs̃ ti, nekeñčia, nèkentė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

detestare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

nekenčiù
nekenti̇ ̀
nekeñčia
nekeñčiame
nekeñčiate

nèkenčiau
nèkentei
nèkentė
nèkentėme
nèkentėte

nekęs̃ čiau
nekęs̃ tum
nekęs̃ tų
nekęs̃ tume / nekęs̃ tumėme
nekęs̃ tute / nekęs̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nekęs̃ davau
nekęs̃ davai
nekęs̃ davo
nekęs̃ davome
nekęs̃ davote

nekęs̃ iu
nekęs̃ i
nekęs̃
nekęs̃ ime
nekęs̃ ite

nekęs̃ k
tegu nekeñčia
nekęs̃ kime
nekęs̃ kite

ko? už ką?
Jis nekenčia jos už melą. – Lui la detesta per le sue bugie.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nekeñčiantis / nekenčiąs̃ , nekeñčianti
2 nekeñtęs, nekeñtusi
3 nekęs̃ davęs, nekęs̃ davusi
4 nekęs̃ iantis / nekęs̃ iąs, nekęs̃ iantis

5
6
7
8
9

nekeñčiamas, nekenčiamà, nekeñčiama
nekęs̃ tas, nekęstà, nekęs̃ ta
nekęs̃ damas, nekęsdamà
nekeñčiant
nekeñtus
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160
nèrvinti, nèrvina, nèrvino

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

dar fastidio

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

nèrvinu
nèrvini
nèrvina
nèrviname
nèrvinate

nèrvinau
nèrvinai
nèrvino
nèrvinome
nèrvinote

nèrvinčiau
nèrvintum
nèrvintų
nèrvintume / nèrvintumėme
nèrvintute / nèrvintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nèrvindavau
nèrvindavai
nèrvindavo
nèrvindavome
nèrvindavote

nèrvinsiu
nèrvinsi
nèrvins
nèrvinsime
nèrvinsite

nèrvink
tegu nèrvina
nèrvinkime
nèrvinkite

ką?
Mane nervina triukšmingi kaimynai. – I vicini rumorosi mi danno fastidio.
nenèrvinti ko?
Manęs nenervina triukšmingi kaimynai. – I vicini rumorosi non mi danno fastidio.
sunèrvinti

Ją sunervino nemandagi pardavėja. – La commessa maleducata l’ha infastidita.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nèrvinantis / nèrvinąs, nèrvinanti
2 nèrvinęs, nèrvinusi
3 nèrvindavęs, nèrvindavusi
4 nèrvinsiantis / nèrvinsiąs, nèrvinsianti

196

5
6
7
8
9

nèrvinamas, nèrvinama, nèrvinama
nèrvintas, nèrvinta, nèrvinta
nèrvindamas, nèrvindama
nèrvinant
nèrvinus

161
nèrvintis, nèrvinasi, nèrvinosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

esser nervosi,
preoccuparsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

nèrvinuosi
nèrviniesi
nèrvinasi
nèrvinamės
nèrvinatės

nèrvinausi
nèrvinaisi
nèrvinosi
nèrvinomės
nèrvinotės

nèrvinčiausi
nèrvintumeisi
nèrvintųsi
nèrvintumės / nèrvintumėmės
nèrvintutės / nèrvintumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nèrvindavausi
nèrvindavaisi
nèrvindavosi
nèrvindavomės
nèrvindavotės

nèrvinsiuosi
nèrvinsiesi
nèrvinsis
nèrvinsimės
nèrvinsitės

nèrvinkis
tegu nèrvinasi
nèrvinkimės
nèrvinkitės

dėl ko?
Ji nervinasi dėl darbo. – Lei è nervosa per il lavoro.
susinèrvinti

Susinervinome dėl tėvo ligos. – Ci siamo assai preoccupati per la malattia di
nostro padre.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besinèrvinantis / besinèrvinąs, besinèrvinanti
2 nèrvinęsis, nèrvinusis
3 nèrvindavęsis, nèrvindavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, nèrvinamasi
–, –, nèrvintasi
nèrvindamasis, nèrvindamasi
nèrvinantis
nèrvinusis
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162
nešióti, nešiója, nešiójo

portare; indossare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

nešióju		
nešióji		
nešiója
nešiójame
nešiójate

nešiójau
nešiójai
nešiójo
nešiójome
nešiójote

nešióčiau
nešiótum
nešiótų
nešiótume / nešiótumėme
nešiótute / nešiótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nešiódavau
nešiódavai
nešiódavo
nešiódavome
nešiódavote

nešiósiu
nešiósi
nešiõs
nešiósime
nešiósite

nešiók
tegu nešiója
nešiókime
nešiókite

ką?
Tėvas nešioja vaiką. – Il padre porta il bimbo.
Vasarą jis nešioja marškinėlius. – D’estate lui indossa le magliette.
nenešióti kо?
Žiemą jis nenešioja marškinėlių. – D’inverno lui non porta magliette.
apnešióti
išnešióti
nunešióti /
sunešióti
panešióti
pranešióti

Ji jau šiek tiek apnešiojo paltą. – Lei ha già un po’ sciupato il cappotto.
Rytais paštininkas išnešioja laiškus. – Di mattina il postino distribuisce le lettere.
Jis jau nunešiojo / sunešiojo džinsus. – Lui ha già consumato i jeans.
Tėvas panešiojo vaiką. – Il padre ha portato il bimbo in braccio per un tratto. Dar
nebloga ta striukė, gali panešioti. – Questo giubbotto non è messo male, lo puoi
portare ancora.
Visą žiemą ji pranešiojo kailinius. – Tutto l’inverno lei ha portato la pelliccia.
Tėvas pranešiojo sergantį vaiką visą naktį. – Il padre ha tenuto in braccio il bimbo
malato per tutta la notte.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nešiójantis / nešiójąs, nešiójanti
2 nešiójęs, nešiójusi
3 nešiódavęs, nešiódavusi
4 nešiósiantis / nešiósiąs, nešiósianti

198

5
6
7
8
9

nešiójamas, nešiójama, nešiójama
nešiótas, nešióta, nešióta
nešiódamas, nešiódama
nešiójant
nešiójus

163
nèšti, nẽša, nẽšė

portare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

nešù
neši̇ ̀
nẽša
nẽšame
nẽšate

nešiaũ
nešei̇ ̃
nẽšė
nẽšėme
nẽšėte

nèščiau
nèštum
nèštų
nèštume / nèštumėme
nèštute / nèštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nèšdavau
nèšdavai
nèšdavo
nèšdavome
nèšdavote

nèšiu
nèši
nèš
nèšime
nèšite

nèšk
tegu nẽša
nèškime
nèškite

ką?
Nešu knygą draugui. – Porto un libro a un amico.
nenèšti kо?
Nenešu knygos draugui. – Non sto portando un libro a un amico.
atnèšti
įnèšti
išnèšti
nunèšti
panèšti
parnèšti
pérnešti
pranèšti
prinèšti
sunèšti
užnèšti

Draugas man atnešė knygą. – Un amico mi ha portato un libro.
Jie įnešė stalą į kambarį. – Hanno portato il tavolo in camera.
Jie išnešė stalą iš kambario. – Hanno portato il tavolo fuori dalla camera.
Jis nunešė prašymą direktoriui. – Lui ha trasmesso la richiesta al direttore.
Jis panešė mano kuprinę. – Lui ha portato per un po’ il mio zaino.
Parnešiau maisto. – Ho portato del cibo (a casa).
Pernešėme stalą į kitą kambarį. – Abbiamo spostato il tavolo in un’altra camera.
Vyrai pro mus pranešė spintą. – Gli uomini hanno portato l’armadio facendolo
passare davanti a noi.
Prinešiau maisto. – Ho portato da mangiare in abbondanza.
Iš balkono sunešėme visas gėles į kambarį. – Dal balcone abbiamo portato tutti i
fiori dentro la camera.
*Užnešiau draugei knygą. – Ho fatto un salto a portare un libro a un’amica. Vyrai
užnešė senas knygas į palėpę. – Gli uomini hanno portato i libri vecchi in soffitta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nẽšantis / nešąs̃ , nẽšanti
2 nẽšęs, nẽšusi
3 nèšdavęs, nèšdavusi
4 nèšiantis / nèšiąs, nèšianti

5
6
7
8
9

nẽšamas, nešamà, nẽšama
nèštas, neštà, nèšta
nèšdamas, nešdamà
nẽšant
nẽšus

199

164
norė́ ti, nóri, norė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

volere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

nóriu
nóri
nóri
nórime
nórite

norė́ jau
norė́ jai
norė́ jo
norė́ jome
norė́ jote

norė́ čiau
norė́ tum
norė́ tų
norė́ tume / norė́ tumėme
norė́ tute / norė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

norė́ davau
norė́ davai
norė́ davo
norė́ davome
norė́ davote

norė́ siu
norė́ si
norė̃s
norė́ sime
norė́ site

norė́ k
tegu nóri
norė́ kime
norė́ kite

ko?
Jie nori ledų. – Loro vogliono un gelato.
Jau norime eiti. – Ormai vogliamo andare.
panorė́ ti

Staiga panorėjau ledų. – Improvvisamente mi è venuta voglia di gelato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nórintis / norį̃s, nórinti
2 norė́ jęs, norė́ jusi
3 norė́ davęs, norė́ davusi
4 norė́ siantis / norė́ siąs, norė́ sianti
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5
6
7
8
9

nórimas, norimà, nórima
norė́ tas, norė́ ta, norė́ ta
norė́ damas, norė́ dama
nórint
norė́ jus

165
nugalė́ ti, nùgali, nugalė́ jo

vincere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

nùgaliu
nùgali
nùgali
nùgalime
nùgalite

nugalė́ jau
nugalė́ jai
nugalė́ jo
nugalė́ jome
nugalė́ jote

nugalė́ čiau
nugalė́ tum
nugalė́ tų
nugalė́ tume / nugalė́ tumėme
nugalė́ tute / nugalė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nugalė́ davau
nugalė́ davai
nugalė́ davo
nugalė́ davome
nugalė́ davote

nugalė́ siu
nugalė́ si
nugalė̃s
nugalė́ sime
nugalė́ site

nugalė́ k
tegu nùgali
nugalė́ kime
nugalė́ kite

ką?
Jis nugalėjo baimę. – Lui ha vinto (superato) la paura.
nenugalė́ti kо?
Jis nenugalėjo baimės. – Lui non ha vinto (superato) la paura.
Jie nugalėjo priešus. – Loro hanno vinto i nemici.
Viena futbolo komanda nugalėjo kitą. – Una squadra di calcio ha battuto l’altra.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nùgalintis / nugalį̃s, nùgalinti
2 nugalė́ jęs, nugalė́ jusi
3 nugalė́ davęs, nugalė́ davusi
4 nugalė́ siantis / nugalė́ siąs, nugalė́ sianti

5
6
7
8
9

nùgalimas, nugalimà, nùgalima
nugalė́ tas, nugalė́ ta, nugalė́ ta
nugalė́ damas, nugalė́ dama
nùgalint
nugalė́ jus
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166
núomoti, núomoja, núomojo

affittare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

núomoju
núomoji
núomoja
núomojame
núomojate

núomojau
núomojai
núomojo
núomojome
núomojote

núomočiau
núomotum
núomotų
núomotume / núomotumėme
núomotute / núomotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

núomodavau
núomodavai
núomodavo
núomodavome
núomodavote

núomosiu
núomosi
núomos
núomosime
núomosite

núomok
tegu núomoja
núomokime
núomokite

ką?
Jis nuomoja butą senamiestyje. – Lui ha in affitto un appartamento nel centro storico.
nenuomoti kо?
Ji nenuomoja buto. – Lei non ha in affitto un appartamento.
išnúomoti

Ji išnuomojo butą studentams. – Lei ha dato in affitto l’appartamento a degli
studenti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 núomojantis / núomojąs, núomojanti
2 núomojęs, núomojusi
3 núomodavęs, núomodavusi
4 núomosiantis / núomosiąs, núomosianti
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5
6
7
8
9

núomojamas, núomojama, núomojama
núomotas, núomota, núomota
núomodamas, núomodama
núomojant
núomojus

167
nusprę́sti, nuspréndžia, nuspréndė

decidere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

nuspréndžiu
nuspréndi
nuspréndžia
nuspréndžiame
nuspréndžiate

nuspréndžiau
nuspréndei
nuspréndė
nuspréndėme
nuspréndėte

nusprę́sčiau
nusprę́stum
nusprę́stų
nusprę́stume / nusprę́stumėme
nusprę́stute / nusprę́stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nusprę́sdavau
nusprę́sdavai
nusprę́sdavo
nusprę́sdavome
nusprę́sdavote

nusprę́siu
nusprę́si
nuspręs̃
nusprę́sime
nusprę́site

nusprę́sk
tegu nuspréndžia
nusprę́skime
nusprę́skite

Nusprendėme atostogauti Lietuvoje. – Abbiamo deciso di passare le vacanze in Lituania.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nuspréndžiantis / nusprendžiąs̃ ,
nuspréndžianti
2 nuspréndęs, nuspréndusi
3 nusprę́sdavęs, nusprę́sdavusi
4 nusprę́siantis / nusprę́siąs, nusprę́sianti

5 nuspréndžiamas, nusprendžiamà,
nuspréndžiama
6 nusprę́stas, nuspręstà, nusprę́sta
7 nusprę́sdamas, nuspręsdamà
8 nuspréndžiant
9 nuspréndus
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168
nustèbti, nustem̃ba, nustẽbo

meravigliarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

nustembù
nustembi̇ ̀
nustem̃ ba
nustem̃ bame
nustem̃ bate

nustebaũ
nustebai̇ ̃
nustẽbo
nustẽbome
nustẽbote

nustèbčiau
nustèbtum
nustèbtų
nustèbtume / nustèbtumėme
nustèbtute / nustèbtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

nustèbdavau
nustèbdavai
nustèbdavo
nustèbdavome
nustèbdavote

nustèbsiu
nustèbsi
nustèbs
nustèbsime
nustèbsite

nustèbk
tegu nustem̃ ba
nustèbkime
nustèbkite

dėl ko?
Nustebau dėl jų elgesio. – Sono rimasto meravigliato del loro comportamento.
Nustebome, kad jie atsisakė eiti į koncertą. – Ci siamo meravigliati del fatto che abbiano
rinunciato ad andare al concerto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 nustem̃ bantis / nustembąs̃ , nustem̃banti
2 nustẽbęs, nustẽbusi
3 nustèbdavęs, nustèbdavusi
4 nustèbsiantis / nustèbsiąs, nustèbsianti
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5
6
7
8
9

–, –, nustem̃bama
–, –, nùstebta
nustèbdamas, nustebdamà
nustem̃ bant
nustẽbus

169
pabùsti, pabuñda, pabùdo

svegliarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pabundù
pabundi̇ ̀
pabuñda
pabuñdame
pabuñdate

pabudaũ
pabudai̇ ̃
pabùdo
pabùdome
pabùdote

pabùsčiau
pabùstum
pabùstų
pabùstume / pabùstumėme
pabùstute / pabùstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pabùsdavau
pabùsdavai
pabùsdavo
pabùsdavome
pabùsdavote

pabùsiu
pabùsi
pabùs
pabùsime
pabùsite

pabùsk
tegu pabuñda
pabùskime
pabùskite

Pabudau vidury nakties ir nebegalėjau užmigti. – Mi svegliai nel mezzo della notte e non riuscii
più ad addormentarmi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pabuñdantis / pabundąs̃ , pabuñdanti
2 pabùdęs, pabùdusi
3 pabùsdavęs, pabùsdavusi
4 pabùsiantis / pabùsiąs, pabùsianti

5
6
7
8
9

–, –, pabuñdama
–, –, pàbusta
pabùsdamas, pabusdamà
pabuñdant
pabùdus
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170
padė́ ti, pàdeda, padė́ jo

aiutare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pàdedu
pàdedi
pàdeda
pàdedame
pàdedate

padė́ jau
padė́ jai
padė́ jo
padė́ jome
padė́ jote

padė́ čiau
padė́ tum
padė́ tų
padė́ tume / padė́ tumėme
padė́ tute / padė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

padė́ davau
padė́ davai
padė́ davo
padė́ davome
padė́ davote

padė́ siu
padė́ si
padė̃s
padė́ sime
padė́ site

padė́ k
tegu pàdeda
padė́ kime
padė́ kite

kam?
Jis padėjo žmonai virti pietus. – Lui aiutò la moglie a preparare il pranzo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pàdedantis / padedąs̃ , pàdedanti
2 padė́ jęs, padė́ jusi
3 padė́ davęs, padė́ davusi
4 padė́ siantis / padė́ siąs, padė́ sianti
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5
6
7
8
9

pàdedamas, padedamà, pàdedama
padė́ tas, padėtà, padė́ ta
padė́ damas, padėdamà
pàdedant
padė́ jus

171
pakúoti, pakúoja, pakãvo

impacchettare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pakúoju
pakúoji
pakúoja
pakúojame
pakúojate

pakavaũ
pakavai̇ ̃
pakãvo
pakãvome
pakãvote

pakúočiau
pakúotum
pakúotų
pakúotume / pakúotumėme
pakúotute / pakúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pakúodavau
pakúodavai
pakúodavo
pakúodavome
pakúodavote

pakúosiu
pakúosi
pakuõs
pakúosime
pakúosite

pakúok
tegu pakúoja
pakúokime
pakúokite

ką?
Aš pakuoju lagaminą. – Faccio la valigia.
Pardavėja pakuoja mūsų pirkinius. – La commessa impacchetta i nostri acquisti.
nepakúoti ko?
Pardavėja nepakavo mūsų pirkinių. – La commessa non ha impacchettato i nostri acquisti.
išpakúoti
supakúoti

Jie išpakavo knygas. – Loro spacchettarono i libri.
Pardavėja supakavo mūsų pirkinius. – La commessa confezionò i nostri acquisti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pakúojantis / pakúojąs, pakúojanti
2 pakãvęs, pakãvusi
3 pakúodavęs, pakúodavusi
4 pakúosiantis / pakúosiąs, pakúosianti

5
6
7
8
9

pakúojamas, pakúojama, pakúojama
pakúotas, pakúota, pakúota
pakúodamas, pakúodama
pakúojant
pakãvus
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172
pamirš̃ ti, pamirš̃ ta, pamirš̃ o

dimenticare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pamirštù
pamiršti̇ ̀
pamirš̃ ta
pamirš̃ tame
pamirš̃ tate

pamiršaũ
pamiršai̇ ̃
pamirš̃ o
pamirš̃ ome
pamirš̃ ote

pamirš̃ čiau
pamirš̃ tum
pamirš̃ tų
pamirštume
/ pamirštumėme
̃
̃
pamirš̃ tute / pamirš̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pamirš̃ davau
pamirš̃ davai
pamirš̃ davo
pamirš̃ davome
pamirš̃ davote

pamirš̃ iu
pamirš̃ i
pamirš̃
pamirš̃ ime
pamirš̃ ite

pamirš̃ k
tegu pamirš̃ ta
pamirš̃ kime
pamirš̃ kite

ką?
Atsiprašau, pamiršau jūsų vardą. – Mi scusi, ho dimenticato il Suo nome.
nepamirš̃ ti kо?
Aš nepamiršau jūsų vardo. – Non ho dimenticato il Suo nome.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pamirš̃ tantis / pamirštąs̃ , pamirš̃ tanti
2 pamirš̃ ęs, pamirš̃ usi
3 pamirš̃ davęs, pamirš̃ davusi
4 pamirš̃ iantis / pamirš̃ iąs, pamirš̃ ianti
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5
6
7
8
9

pamirš̃ tamas, pamirštamà, pamirš̃ tama
pàmirštas, pamirštà, pàmiršta
pamirš̃ damas, pamiršdamà
pamirš̃ tant
pamirš̃ us

173
pardúoti, pardúoda, pard̃ avė

vendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pardúodu
pardúodi
pardúoda
pardúodame
pardúodate

pard̃ aviau
pard̃ avei
pard̃ avė
pard̃ avėme
pard̃ avėte

pardúočiau
pardúotum
pardúotų
pardúotume / pardúotumėme
pardúotute / pardúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pardúodavau
pardúodavai
pardúodavo
pardúodavome
pardúodavote

pardúosiu
pardúosi
parduõs
pardúosime
pardúosite

pardúok
tegu pardúoda
pardúokime
pardúokite

ką?
Jis pardavė namą savo pažįstamam. – Lui ha venduto la casa a un suo conoscente.
nepardúoti kо?
Jis nepardavė namo. – Lui non ha venduto la casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pardúodantis / parduodąs̃ , pardúodanti
2 pardãvęs, pardãvusi
3 pardúodavęs, pardúodavusi
4 pardúosiantis / pardúosiąs, pardúosianti

5
6
7
8
9

pardúodamas, parduodamà, pardúodama
pardúotas, parduotà, pardúota
pardúodamas, parduodamà
pardúodant
pardãvus
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174
pãsakoti, pãsakoja, pãsakojo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

raccontare, narrare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

pãsakoju
pãsakoji
pãsakoja
pãsakojame
pãsakojate

pãsakojau
pãsakojai
pãsakojo
pãsakojome
pãsakojote

pãsakočiau
pãsakotum
pãsakotų
pãsakotume / pãsakotumėme
pãsakotute / pãsakotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pãsakodavau
pãsakodavai
pãsakodavo
pãsakodavome
pãsakodavote

pãsakosiu
pãsakosi
pãsakos
pãsakosime
pãsakosite

pãsakok
tegu pãsakoja
pãsakokime
pãsakokite

ką?
Jis pasakojo mums savo biografiją. – Lui ci narrò la storia della sua vita.
nepãsakoti ko?
Jis nepasakojo mums savo biografijos. – Lui non ci narrò la storia della sua vita.
apie ką?
Ji pasakojo draugei apie savo gyvenimą. – Lei raccontò della sua vita alla sua amica.
Žmonės pasakoja, kad anksčiau čia buvo didelis kaimas. – La gente racconta che qui prima
c’era un grande villaggio.
Ji pasakojo, kaip nuvažiuoti į jos namus. – Lei ha spiegato come arrivare a casa sua.
išpãsakoti
papãsakoti
pripãsakoti

Kai grįžo namo, jis išpasakojo visas naujienas. – Quando tornò a casa raccontò
tutte le novità.
Ji papasakojo draugei apie savo gyvenimą. – Lei raccontò della sua vita alla
sua amica.
Jis pripasakojo daug linksmų nutikimų. – Lui raccontò tante avventure
divertenti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pãsakojantis / pãsakojąs, pãsakojanti
2 pãsakojęs, pãsakojusi
3 pãsakodavęs, pãsakodavusi
4 pãsakosiantis / pãsakosiąs, pãsakosianti
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5
6
7
8
9

pãsakojamas, pãsakojama, pãsakojama
pãsakotas, pãsakota, pãsakota
pãsakodamas, pãsakodama
pãsakojant
pãsakojus

175
pasiklýsti, pasiklýsta, pasiklýdo

perdersi

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pasiklýstu
pasiklýsti
pasiklýsta
pasiklýstame
pasiklýstate

pasiklýdau
pasiklýdai
pasiklýdo
pasiklýdome
pasiklýdote

pasiklýsčiau
pasiklýstum
pasiklýstų
pasiklýstume / pasiklýstumėme
pasiklýstute / pasiklýstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pasiklýsdavau
pasiklýsdavai
pasiklýsdavo
pasiklýsdavome
pasiklýsdavote

pasiklýsiu
pasiklýsi
pasiklỹs
pasiklýsime
pasiklýsite

pasiklýsk
tegu pasiklýsta
pasiklýskime
pasiklýskite

Jie pasiklydo miške. – Loro si persero nel bosco.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pasiklýstantis / pasiklystąs̃ , pasiklýstanti
2 pasiklýdęs, pasiklýdusi
3 pasiklýsdavęs, pasiklýsdavusi
4 pasiklýsiantis / pasiklýsiąs, pasiklýsianti

5
6
7
8
9

–, –, pasiklýstama
–, –, pasiklýsta
pasiklýsdamas, pasiklysdamà
pasiklýstant
pasiklýdus
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176
pasirašýti, pasirãšo, pasirãšė

firmare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pasirašaũ
pasirašai̇ ̃
pasirãšo
pasirãšome
pasirãšote

pasirašiaũ
pasirašei̇ ̃
pasirãšė
pasirãšėme
pasirãšėte

pasirašýčiau
pasirašýtum
pasirašýtų
pasirašýtume / pasirašýtumėme
pasirašýtute / pasirašýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pasirašýdavau
pasirašýdavai
pasirašýdavo
pasirašýdavome
pasirašýdavote

pasirašýsiu
pasirašýsi
pasirašỹs
pasirašýsime
pasirašýsite

pasirašýk
tegu pasirãšo
pasirašýkime
pasirašýkite

ką?
Šį dokumentą pasirašys direktorius. – Il direttore firmerà questo documento.
nepasirašýti kо?
Direktorius nepasirašė šio dokumento. – Il direttore non ha firmato questo documento.
Prašom pasirašyti, kad gavote siuntinį. – Prego, firmi che ha ricevuto il pacco.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pasirãšantis / pasirašąs̃ , pasirãšanti
2 pasirãšęs, pasirãšiusi
3 pasirašýdavęs, pasirašýdavusi
4 pasirašýsiantis / pasirašýsiąs, pasirašýsianti
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5
6
7
8
9

pasirãšomas, pasirãšoma, pasirãšoma
pasirašýtas, pasirašýta, pasirašýta
pasirašýdamas, pasirašýdama
pasirãšant
pasirãšius

177
̀ ti, pasitiñka, pasiti̇k
̀ o
pasiti̇k

andare a prendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pasitinkù
pasitinki̇ ̀
pasitiñka
pasitiñkame
pasitiñkate

pasitikaũ
pasitikai̇ ̃
pasiti̇ k̀ o
pasiti̇ k̀ ome
pasiti̇ k̀ ote

pasiti̇ k̀ čiau
pasiti̇ k̀ tum
pasiti̇ k̀ tų
pasiti̇ k̀ tume / pasiti̇ k̀ tumėme
pasiti̇ k̀ tute / pasiti̇ k̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pasiti̇ k̀ davau
pasiti̇ k̀ davai
pasiti̇ k̀ davo
pasiti̇ k̀ davome
pasiti̇ k̀ davote

pasiti̇ k̀ siu
pasiti̇ k̀ si
pasiti̇ k̀ s
pasiti̇ k̀ sime
pasiti̇ k̀ site

pasiti̇ k̀
tegu pasiti̇ ǹ ka
pasiti̇ k̀ ime
pasiti̇ k̀ ite

ką?
Jis pasitiko draugą oro uoste. – Lui è andato a prendere un amico all’aeroporto.
̀ ti ko?
nepasiti̇k
Jis nepasitiko draugo oro uoste. – Lui non è andato a prendere l’amico all’aeroporto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pasitiñkantis / pasitinkąs̃ , pasitiñkanti
2 pasiti̇ k̀ ęs, pasiti̇ k̀ usi
3 pasiti̇ k̀ davęs, pasiti̇ k̀ davusi
4 pasiti̇ k̀ sianti / pasiti̇ k̀ siąs, pasiti̇ k̀ sianti

5
6
7
8
9

pasitiñkamas, pasitinkamà, pasitiñkama
pasi̇ t̀ iktas, pasitiktà, pasi̇ t̀ ikta
pasi̇ t̀ ikdamas, pasitikdamà
pasitiñkant
pasiti̇ k̀ us
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178
pastebė́ ti, pàstebi, pastebė́ jo

notare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pàstebiu
pàstebi
pàstebi
pàstebime
pàstebite

pastebė́ jau
pastebė́ jai
pastebė́ jo
pastebė́ jome
pastebėjote

pastebė́ čiau
pastebė́ tum
pastebė́ tų
pastebė́tume / pastebė́tumėme
pastebė́ tute / pastebė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pastebė́ davau
pastebė́ davai
pastebė́ davo
pastebė́ davome
pastebė́ davote

pastebė́ siu
pastebė́ si
pastebė̃s
pastebė́ sime
pastebėsite

pastebė́ k
tegu pàstebi
pastebė́ kime
pastebėkite

ką?
Jis pastebėjo dėmę ant švarko. – Lui ha notato la macchia sulla giacca.
nepastebė́ti ko?
Jis nepastebėjo dėmės ant švarko. – Lui non ha notato la macchia sulla giacca.
Tėvai pastebėjo, kad vaikas karščiuoja. – I genitori si accorsero che il bambino aveva la febbre.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pàstebintis / pastebį̃s, pàstebinti
2 pastebė́ jęs, pastebė́ jusi
3 pastebė́ davęs, pastebė́ davusi
4 pastebė́ siantis / pastebė́ siąs, pastebė́ sianti
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5
6
7
8
9

pàstebimas, pastebimà, pàstebima
pastebė́ tas, pastebė́ ta, pastebė́ ta
pastebė́ damas, pastebė́ dama
pàstebint
pastebė́ jus

179
̀ ti, patiñka, pati̇k
̀ o
pati̇k

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

piacere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

patinkù
patinki̇ ̀
patiñka
patiñkame
patiñkate

patikaũ
patikai̇ ̃
pati̇ k̀ o
pati̇ k̀ ome
pati̇ k̀ ote

pati̇ k̀ čiau
pati̇ k̀ tum
pati̇ k̀ tų
pati̇ k̀ tume / pati̇ k̀ tumėme
pati̇ k̀ tute / pati̇ k̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pati̇ k̀ davau
pati̇ k̀ davai
pati̇ k̀ davo
pati̇ k̀ davome
pati̇ k̀ davote

pati̇ k̀ siu
pati̇ k̀ si
pati̇ k̀ s
pati̇ k̀ sime
pati̇ k̀ site

pati̇ k̀
tegu patiñka
pati̇ k̀ ime
pati̇ k̀ ite

kas?
Jai patinka saldumynai. – Le piacciono i dolci.
Jam patinka keliauti. – Gli piace viaggiare.
Ar aš patinku tau? – Io ti piaccio?
Mums patinka, kad jie niekada nevėluoja. – Ci piace che non arrivano mai in ritardo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 patiñkantis / patinkąs̃ , patiñkanti
2 pati̇ k̀ ęs, pati̇ k̀ usi
3 pati̇ k̀ davęs, pati̇ k̀ davusi
4 pati̇ k̀ siantis / pati̇ k̀ siąs, pati̇ k̀ sianti

5
6
7
8
9

patiñkamas, patinkamà, patiñkama
–, –, pàtikta
pati̇ k̀ damas, patikdamà
patiñkant
pati̇ k̀ us
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180
pavarg̃ ti, pavarg̃ sta, pavarg̃ o

stancarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pavargstù
pavargsti̇ ̀
pavargsta
̃
pavargstame
̃
pavargstate
̃

pavargaũ
pavargai̇ ̃
pavargo
̃
pavargome
̃
pavargote
̃

pavargčiau
̃
pavargtum
̃
pavargtų
̃
pavargtume
/ pavargtumėme
̃
̃
pavargtute
/ pavargtumėte
̃
̃

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pavargdavau
̃
pavargdavai
̃
pavargdavo
̃
pavargdavome
̃
pavargdavote
̃

pavargsiu
̃
pavargsi
̃
pavargs
̃
pavargsime
̃
pavargsite
̃

pavark̃
tegu pavargsta
̃
pavark̃ ime
pavark̃ ite

nuo ko?
Ji pavargo nuo triukšmo. – Si è stancata del rumore.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pavargstantis
/ pavargstąs̃ , pavargstanti
̃
̃
2 pavargęs,
pavargusi
̃
̃
3 pavargdavęs,
pavargdavusi
̃
̃
4 pavargsiantis
/ pavargsiąs,
pavargsianti
̃
̃
̃
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5
6
7
8
9

–, –, pavargstama
̃
–, –, pàvargta
pavargdamas,
pavargdamà
̃
pavargstant
̃
pavargus
̃

181
pavydė́ ti, pavýdi, pavydė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

invidiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

pavýdžiu
pavýdi
pavýdi
pavýdime
pavýdite

pavydė́ jau
pavydė́ jai
pavydė́ jo
pavydė́ jome
pavydė́ jote

pavydė́ čiau
pavydė́ tum
pavydė́ tų
pavydė́ tume / pavydė́ tumėme
pavydė́ tute / pavydė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pavydė́ davau
pavydė́ davai
pavydė́ davo
pavydė́ davome
pavydė́ davote

pavydė́ siu
pavydė́ si
pavydė̃s
pavydė́ sime
pavydė́ site

pavydė́ k
tegu pavýdi
pavydė́ kime
pavydė́ kite

ko? kam?
Jis pavydi kaimynui naujo namo. – Lui indivia al vicino la casa nuova.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pavýdintis / pavydį̃s, pavýdinti
2 pavydė́ jęs, pavydė́ jusi
3 pavydė́ davęs, pavydė́ davusi
4 pavydė́ siantis / pavydė́ siąs, pavydė́ sianti

5
6
7
8
9

pavýdimas, pavydimà, pavýdima
pavydė́ tas, pavydė́ ta, pavydė́ ta
pavydė́ damas, pavydė́ dama
pavýdint
pavydė́ jus
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182
pažei̇ ̃sti, pažei̇ ̃džia, pàžeidė

trasgredire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pažeidžiù
pažeidi̇ ̀
pažei̇ d̃ žia
pažei̇ d̃ žiame
pažei̇ d̃ žiate

pàžeidžiau
pàžeidei
pàžeidė
pàžeidėme
pàžeidėte

pažei̇ s̃ čiau
pažei̇ s̃ tum
pažei̇ s̃ tų
pažei̇ s̃ tume / pažei̇ s̃ tumėme
pažei̇ s̃ tute / pažei̇ s̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pažei̇ s̃ davau
pažei̇ s̃ davai
pažei̇ s̃ davo
pažei̇ s̃ davome
pažei̇ s̃ davote

pažei̇ s̃ iu
pažei̇ s̃ i
pažei̇ s̃
pažei̇ s̃ ime
pažei̇ s̃ ite

pažei̇ s̃ k
tegu pažei̇ d̃ žia
pažei̇ s̃ kime
pažei̇ s̃ kite

ką?
Vairuotojas pažeidė eismo taisykles. – Il conducente ha trasgredito le norme di circolazione.
nepažei̇ ̃sti ko?
Vairuotojas nepažeidė eismo taisyklių. – Il conducente non ha trasgredito le norme di circolazione.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pažei̇ d̃ žiantis / pažeidžiąs̃ , pažei̇ d̃ žianti
2 pažei̇ d̃ ęs, pažei̇ d̃ usi
3 pažei̇ s̃ davęs, pažei̇ s̃ davusi
4 pažei̇ s̃ iantis / pažei̇ s̃ iąs, pažei̇ s̃ ianti
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5
6
7
8
9

pažei̇ ̃džiamas, pažeidžiamà, pažei̇ ̃džiama
pàžeistas, pažeistà, pàžeista
pažei̇ s̃ damas, pažeisdamà
pažei̇ d̃ žiant
pažei̇ d̃ us

183
̀ ti, pažį́sta, paži̇n
̀ o
paži̇n

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

conoscere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

pažį́stu
pažį́sti
pažį́sta
pažį́stame
pažį́state

pažinaũ
pažinai̇ ̃
paži̇ ǹ o
paži̇ ǹ ome
paži̇ ǹ ote

paži̇ ǹ čiau
paži̇ ǹ tum
paži̇ ǹ tų
paži̇ ǹ tume / paži̇ ǹ tumėme
paži̇ ǹ tute / paži̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

paži̇ ǹ davau
paži̇ ǹ davai
paži̇ ǹ davo
paži̇ ǹ davome
paži̇ ǹ davote

paži̇ ǹ siu
paži̇ ǹ si
pažiñs
paži̇ ǹ sime
paži̇ ǹ site

paži̇ ǹ k
tegu pažį̇ś ta
paži̇ ǹ kime
paži̇ ǹ kite

ką?
Ar jūs pažįstate tą vyrą? – Voi conoscete quell’uomo?
̀ ti ko?
nepaži̇n
Aš nepažįstu to vyro. – Non conosco quell’uomo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pažį́stantis / pažįstąs̃ , pažį́stanti
2 paži̇ ǹ ęs, paži̇ ǹ usi
3 paži̇ ǹ davęs, paži̇ ǹ davusi
4 paži̇ ǹ siantis / paži̇ ǹ siąs, paži̇ ǹ sianti

5
6
7
8
9

pažį́stamas, pažįstamà, pažį́stama
paži̇ ǹ tas, pažintà, paži̇ ǹ ta
paži̇ ǹ damas, pažindamà
pažį́stant
paži̇ ǹ us
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184
piẽšti, piẽšia, piẽšė

disegnare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

piešiù
pieši̇ ̀
piẽšia
piẽšiame
piẽšiate

piešiaũ
piešei̇ ̃
piẽšė
piẽšėme
piẽšėte

piẽščiau
piẽštum
piẽštų
piẽštume / piẽštumėme
piẽštute / piẽštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

piẽšdavau
piẽšdavai
piẽšdavo
piẽšdavome
piẽšdavote

piẽšiu
piẽši
piẽš
piẽšime
piẽšite

piẽšk
tegu piẽšia
piẽškime
piẽškite

ką?
Jis piešia saulę geltonu pieštuku. – Lui disegna il sole con una matita gialla.
nepiẽšti ko?
Jis nepiešia saulės. – Lui non disegna il sole.
nupiẽšti
papiẽšti
pérpiešti
prapiẽšti
pripiẽšti

Jis nupiešė geltoną saulę. – Lui disegnò il sole giallo.
Vaikai norėjo papiešti. – I bambini volevano disegnare un po’.
Blogai nupiešiau, reikia perpiešti. – Ho disegnato male, devo rifarlo.
Jie prapiešė visą dieną. – Hanno disegnato tutto il giorno.
Jis pripiešė daug piešinių. – Lui ha fatto tanti disegni. Jis pripiešė sąsiuvinį. – Ha
riempito tutto il quaderno di disegni.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 piẽšiantis / piešiąs̃ , piẽšianti
2 piẽšęs, piẽšusi
3 piẽšdavęs, piẽšdavusi
4 piẽšiantis / piẽšiąs, piẽšianti
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5
6
7
8
9

piẽšiamas, piešiamà, piẽšiama
piẽštas, pieštà, piẽšta
piẽšdamas, piešdamà
piẽšiant
piẽšus

185
pietáuti, pietáuja, pietãvo

pranzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pietáuju
pietáuji
pietáuja
pietáujame
pietáujate

pietavaũ
pietavai̇ ̃
pietãvo
pietãvome
pietãvote

pietáučiau
pietáutum
pietáutų
pietáutume / pietáutumėme
pietáutute / pietáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pietáudavau
pietáudavai
pietáudavo
pietáudavome
pietáudavote

pietáusiu
pietáusi
pietaũs
pietáusime
pietáusite

pietáuk
tegu pietáuja
pietáukime
pietáukite

Jis pietaus kavinėje. – Lui pranzerà in un bar.
papietáuti

Kai papietausiu, užeisiu pas tave. – Dopo che avrò pranzato, farò un salto da te.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pietáujantis / pietáująs, pietáujanti
2 pietãvęs, pietãvusi
3 pietáudavęs, pietáudavusi
4 pietáusiantis / pietáusiąs, pietáusianti

5
6
7
8
9

–, –, pietáujama
–, –, pietáuta
pietáudamas, pietáudama
pietáujant
pietãvus
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186
pỹkti, pỹksta, pỹko

arrabbiarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pykstù
pyksti̇ ̀
pỹksta
pỹkstame
pỹkstate

pykaũ
pykai̇ ̃
pỹko
pỹkome
pỹkote

pỹkčiau
pỹktum
pỹktų
pỹktume / pỹktumėme
pỹktute / pỹktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pỹkdavau
pỹkdavai
pỹkdavo
pỹkdavome
pỹkdavote

pỹksiu
pỹksi
pỹks
pỹksime
pỹksite

pỹk
tegu pỹksta
pỹkime
pỹkite

ant ko?
Jis ilgai pyko ant manęs. – Lui con me è stato adirato a lungo.
įpỹkti / Jis labai įpyko / supyko / užpyko ant manęs. – Lui si è molto arrabbiato con me.
supỹkti /
užpỹkti

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pỹkstantis / pykstąs̃ , pỹkstanti
2 pỹkęs, pỹkusi
3 pỹkdavęs, pỹkdavusi
4 pỹksiantis / pỹksiąs, pỹksianti
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5
6
7
8
9

–, –, pỹkstama
–, –, pỹkta
pỹkdamas, pykdamà
pỹkstant
pỹkus

187
pỹktis, pỹkstasi, pỹkosi

litigare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pỹkstuosi
pỹkstiesi
pỹkstasi
pỹkstamės
pỹkstatės

pykaũsi
pykai̇ s̃ i
pỹkosi
pỹkomės
pỹkotės

pỹkčiausi
pỹktumeisi
pỹktųsi
pỹktumės / pỹktumėmės
pỹktutės / pỹktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pỹkdavausi
pỹkdavaisi
pỹkdavosi
pỹkdavomės
pỹkdavotės

pỹksiuosi
pỹksiesi
pỹksis
pỹksimės
pỹksitės

pỹkis
tegu pỹkstasi
pỹkimės
pỹkitės

su kuo?
Jie dažnai pykstasi su kaimynais. – Loro litigano spesso con i vicini.
susipỹkti

Jie vėl susipyko su kaimynais. – Loro litigarono di nuovo con i vicini.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besipỹkstantis / besipykstąs̃ , besipỹkstanti
2 pỹkęsis, pỹkusis
3 pỹkdavęsis, pỹkdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, pỹkstamasi
–, –, pỹktasi
pỹkdamasis, pỹkdamasi
pỹkstantis
pỹkusis
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188
pi̇l̀ ti, pi̇l̀ a, pýlė

versare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pilù
pili̇ ̀
pi̇ l̀ a
pi̇ l̀ ame
pi̇ l̀ ate

pýliau
pýlei
pýlė
pýlėme
pýlėte

pi̇ l̀ čiau
pi̇ l̀ tum
pi̇ l̀ tų
pi̇ l̀ tume / pi̇ l̀ tumėme
pi̇ l̀ tute / pi̇ l̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pi̇ l̀ davau
pi̇ l̀ davai
pi̇ l̀ davo
pi̇ l̀ davome
pi̇ l̀ davote

pi̇ l̀ siu
pi̇ l̀ si
pil̃s
pi̇ l̀ sime
pi̇ l̀ site

pi̇ l̀ k
tegu pi̇ l̀ a
pi̇ l̀ kime
pi̇ l̀ kite

ką? ko?
Ji pila jam kavą. – Lei gli versa il caffè.
Ji pila jam kavos. – Lei gli versa del caffè.
nepi̇l̀ ti ko?
Ji jam nepylė kavos. – Lei non gli versò il caffè.
apipi̇ l̀ ti
įpi̇ l̀ ti
išpi̇ l̀ ti
pérpilti
pripi̇ l̀ ti
supi̇ l̀ ti

Ji apipylė staltiesę vynu. – Lei ha macchiato la tovaglia di vino.
Ji įpylė jam kavos. – Lei gli ha versato del caffè.
Ji išpylė vandenį iš stiklinės. – Lei ha rovesciato l’acqua dal bicchiere.
Ji perpylė vandenį į kitą indą. – Lei ha travasato l’acqua in un altro recipiente.
Ji pripylė stiklinę vandens. – Lei ha riempito il bicchiere d’acqua.
Ji supylė vandenį į stiklinę. – Lei ha versato tutta l’acqua nel bicchiere.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pi̇ l̀ antis / piląs̃ , pi̇ l̀ anti
2 pýlęs, pýlusi
3 pi̇ l̀ davęs, pi̇ l̀ davusi
4 pi̇ l̀ siantis / pi̇ l̀ siąs, pi̇ l̀ sianti
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5
6
7
8
9

pi̇ l̀ amas, pilamà, pi̇ l̀ ama
pi̇ l̀ tas, piltà, pi̇ l̀ ta
pi̇ l̀ damas, pildamà
pi̇ l̀ ant
pýlus

189
pirk̃ ti, perk̃ a, pirk̃ o

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

comprare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

perkù
perki̇ ̀
perk̃ a
perk̃ ame
perk̃ ate

pirkaũ
pirkai̇ ̃
pirk̃ o
pirk̃ ome
pirk̃ ote

pirk̃ čiau
pirk̃ tum
pirk̃ tų
pirk̃ tume / pirk̃ tumėme
pirk̃ tute / pirk̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pirk̃ davau
pirk̃ davai
pirk̃ davo
pirk̃ davome
pirk̃ tdavote

pirk̃ siu
pirk̃ si
pirk̃ s
pirk̃ sime
pirk̃ site

pirk̃
tegu perk̃ a
pirk̃ ime
pirk̃ ite

ką? ko?
Ji perka gėlę draugei. – Lei compra un fiore per una sua amica.
Ji perka gėlių draugei. – Lei compra dei fiori per una sua amica.
nepirk̃ ti ko?
Ji neperka draugei gėlės. – Lei non compra un fiore per una sua amica.
išpirk̃ ti
nupirk̃ ti
*papirk̃ ti
pripirk̃ ti

Žinomo rašytojo knygą greit išpirko. – Il libro del famoso scrittore è andato presto
esaurito.
Ji nupirko dovaną broliui. – Lei ha comprato un regalo per suo fratello.
Jie papirko liudytojus. – Hanno corroto i testimoni.
Ji pripirko dovanų visiems. – Lei ha comprato regali per tutti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 perk̃ antis / perkąs̃ , perk̃ anti
2 pirk̃ ęs, pirk̃ usi
3 pirk̃ davęs, pirk̃ davusi
4 pirk̃ siantis / pirk̃ siąs, pirk̃ sianti

5
6
7
8
9

perk̃ amas, perkamà, perk̃ ama
pirk̃ tas, pirktà, pirk̃ ta
pirk̃ damas, pirkdamà
perk̃ ant
pirk̃ us
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190
pjáuti, pjáuna, pjóvė

tagliare;
segare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pjáunu
pjáuni
pjáuna
pjáuname
pjáunate

pjóviau
pjóvei
pjóvė
pjóvėme
pjóvėte

pjáučiau
pjáutum
pjáutų
pjáutume / pjáutumėme
pjáutute / pjáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pjáudavau
pjáudavai
pjáudavo
pjáudavome
pjáudavote

pjáusiu
pjáusi
pjaũs
pjáusime
pjáusite

pjáuk
tegu pjáuna
pjáukime
pjáukite

ką?
Vyrai pjauna medį. – Gli uomini segano l’albero.
Ji pjauna dešrą aštriu peiliu. – Lei taglia il salame con un coltello affilato.
nepjáuti ko?
Ji nepjauna dešros. – Lei non taglia il salame.
atpjáuti
įpjáuti
įsipjáuti
nupjáuti
pérpjauti
pripjáuti
supjáuti

Prašom atpjauti truputį torto. – Tagli un po’ di torta, per favore.
Vyrai įpjovė medį. – Gli uomini hanno intaccato l’albero.
Vaikas įsipjovė pirštą. – Il bambino si è fatto un taglio a un dito.
Vyrai nupjovė medį. – Gli uomini hanno segato l’albero.
Ji perpjovė obuolį (per pusę). – Lei ha tagliato la mela (a metà).
Vyrai pripjovė malkų. – Gli uomini hanno tagliato molta legna.
Vyrai supjovė malkas. – Gli uomini hanno tagliato tutta la legna.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pjáunantis / pjaunąs̃ , pjáunanti
2 pjóvęs, pjóvusi
3 pjáudavęs, pjáudavusi
4 pjáusiantis / pjáusiąs, pjáusianti
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5
6
7
8
9

pjáunamas, pjaunamà, pjáunama
pjáutas, pjautà, pjáuta
pjáudamas, pjaudamà
pjáunant
pjóvus

191
planúoti, planúoja, planãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

progettare, programmare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

planúoju
planúoji
planúoja
planúojame
planúojate

planavaũ
planavai̇ ̃
planãvo
planãvome
planãvote

planúočiau
planúotum
planúotų
planúotume / planúotumėme
planúotute / planúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

planúodavau
planúodavai
planúodavo
planúodavome
planúodavote

planúosiu
planúosi
planuõs
planúosime
planúosite

planúok
tegu planúoja
planúokime
planúokite

ką?
Jie planavo atostogas pajūryje. – Hanno progettato le vacanze al mare.
neplanúoti ko?
Jie neplanavo atostogų. – Non hanno fatto progetti per le vacanze.
Jie planavo atostogauti pajūryje. – Hanno programmato le loro vacanze al mare.
priplanúoti
suplanúoti

Festivalio organizatoriai priplanavo daug įdomių renginių. – Gli organizzatori
del festival hanno previsto molti eventi interessanti.
Jie suplanavo atostogauti pajūryje. – Hanno pianificato le loro vacanze al mare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 planúojantis / planúojąs, planúojanti
2 planãvęs, planãvusi
3 planúodavęs, planúodavusi
4 planúosiantis / planúosiąs, planúosianti

5
6
7
8
9

planúojamas, planúojama, planúojama
planúotas, planúota, planúota
planúodamas, planúodama
planúojant
planãvus
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192
pláukioti, pláukioja, pláukiojo

nuotare;
andare in barca

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pláukioju
pláukioji
pláukioja
pláukiojame
pláukiojate

pláukiojau
pláukiojai
pláukiojo
pláukiojome
pláukiojote

pláukiočiau
pláukiotum
pláukiotų
pláukiotume / pláukiotumėme
pláukiotute / pláukiotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pláukiodavau
pláukiodavai
pláukiodavo
pláukiodavome
pláukiodavote

pláukiosiu
pláukiosi
pláukios
pláukiosime
pláukiosite

pláukiok
tegu pláukioja
pláukiokime
pláukiokite

Kasdien plaukioju baseine. – Nuoto in piscina tutti i giorni.
Jis mėgsta plaukioti valtimi ežere. – Gli piace andare in barca sul lago.
papláukioti
prapláukioti

Jie nuėjo paplaukioti į baseiną. – Sono andati a nuotare un po’ in piscina.
Baseine ji praplaukiojo valandą. – Lei ha nuotato in piscina per un’ora.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pláukiojantis / pláukiojąs, pláukiojanti
2 pláukiojęs, pláukiojusi
3 pláukiodavęs, pláukiodavusi
4 pláukiosiantis / pláukiosiąs, pláukiosianti
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5
6
7
8
9

–, –, pláukiojama
pláukiotas, pláukiota, pláukiota
pláukiodamas, pláukiodama
pláukiojant
pláukiojus

193
plaũkti, plaũkia, plaũkė

nuotare;
andare in barca

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

plaukiù
plauki̇ ̀
plaũkia
plaũkiame
plaũkiate

plaukiaũ
plaukei̇ ̃
plaũkė
plaũkėme
plaũkėte

plaũkčiau
plaũktum
plaũktų
plaũktume / plaũktumėme
plaũktute / plaũktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

plaũkdavau
plaũkdavai
plaũkdavo
plaũkdavome
plaũkdavote

plaũksiu
plaũksi
plaũks
plaũksime
plaũksite

plaũk
tegu plaũkia
plaũkime
plaũkite

Vaikai plaukia kranto link. – I ragazzi nuotano verso riva.
į ką?
Į Nidą mes plaukėme valtimi. – Andammo a Nida in barca.
Jie plaukė žvejoti. – Sono andati a pescare in barca.
apiplaũkti
atplaũkti
įplaũkti
išplaũkti
nuplaũkti
paplaũkti
parplaũkti
pérplaukti
praplaũkti
priplaũkti
suplaũkti
užplaũkti

Berniukai apiplaukė aplink salą. – I ragazzini hanno fatto il giro dell’isola a nuoto.
Laivas atplaukė vakare. – La nave è approdata di sera.
Laivas įplaukė į uostą. – La nave è entrata nel porto.
Jie išplaukė žvejoti. – Uscirono a pescare in barca.
Vaikai nuplaukė toli nuo kranto. – I bambini si allontanarono dalla riva a nuoto.
Vaikai nuplaukė į kitą krantą. – I bambini raggiunsero l’altra riva a nuoto.
Laivas paplaukė ir sustojo. – La nave avanzò un po’ e si fermò.
Žvejai parplaukė vakare. – I pescatori rientrarono in barca di sera.
Jis perplaukė per upę. – Lui attraversò il fiume a nuoto.
Pro mus praplaukė valtis. – Una barca ci è passata davanti.
Laivas priplaukė prie kranto. – Una nave si avvicinò alla riva.
Laivai suplaukė į uostą. – Tutte le navi convogliarono in porto.
Laivas užplaukė ant seklumos. – La nave si è incagliata su una secca.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 plaũkiantis / plaukiąs̃ , plaũkianti
2 plaũkęs, plaũkusi
3 plaũkdavęs, plaũkdavusi
4 plaũksiantis / plaũksiąs, plaũksianti

5
6
7
8
9

plaũkiamas, plaukiamà, plaũkiama
plaũktas, plauktà, plaũkta
plaũkdamas, plaukdamà
plaũkiant
plaũkus
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194
pláuti, pláuna, plóvė

lavare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pláunu
pláuni
pláuna
pláuname
pláunate

plóviau
plóvei
plóvė
plóvėme
plóvėte

pláučiau
pláutum
pláutų
pláutume / pláutumėme
pláutute / pláutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pláudavau
pláudavai
pláudavo
pláudavome
pláudavote

pláusiu
pláusi
plaũs
pláusime
pláusite

pláuk
tegu pláuna
pláukime
pláukite

ką?
Ji plauna grindis šlapiu skuduru. – Lei lava il pavimento con uno straccio bagnato.
nepláuti kо?
Ji neplovė grindų šlapiu skuduru. – Non lavò il pavimento con uno straccio bagnato.
išpláuti
nupláuti
pérplauti
supláuti /
išpláuti

Ji išplovė grindis. – Lei ha lavato il pavimento.
Obuolius būtinai nuplaukite. – Lavate assolutamente le mele.
Indus reikia perplauti. – Bisogna rilavare le stoviglie.
Ji suplovė / išplovė indus. – Lei ha finito di lavare le stoviglie.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pláunantis / plaunąs̃ , pláunanti
2 plóvęs, plóvusi
3 pláudavęs, pláudavusi
4 pláusiantis / pláusiąs, pláusianti
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5
6
7
8
9

pláunamas, plaunamà, pláunama
pláutas, plautà, pláuta
pláudamas, plaudamà
pláunant
plóvus

195
pláutis, pláunasi, plóvėsi

lavarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pláunuosi
pláuniesi
pláunasi
pláunamės
pláunatės

plóviausi
plóveisi
plóvėsi
plóvėmės
plóvėtės

pláučiausi
pláutumeisi
pláutųsi
pláutumės / pláutumėmės
pláututės / pláutumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pláudavausi
pláudavaisi
pláudavosi
pláudavomės
pláudavotės

pláusiuosi
pláusiesi
plaũsis
pláusimės
pláusitės

pláukis
tegu pláunasi
pláukimės
pláukitės

ką?
Ji plaunasi rankas šiltu vandeniu. – Lei si lava le mani con l’acqua calda.
nesipláuti kо?
Ji nesiplovė rankų šiltu vandeniu. – Lei non si è lavata le mani con l’acqua calda.
išsipláuti
nusipláuti

Išsiploviau puoduką. – Mi lavai la tazzina.
Ji nusiplovė rankas. – Lei si lavò le mani.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besipláunantis / besiplaunąs̃ , besipláunanti
2 plóvęsis, plóvusis
3 pláudavęsis, pláudavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, pláunamasi
–, –, pláutasi
pláudamasis, pláudamasi
pláunantis
plóvusis
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196
plýšti, plýšta, plýšo

strapparsi;
sdrucirsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

plýštu
plýšti
plýšta
plýštame
plýštate

plýšau
plýšai
plýšo
plýšome
plýšote

plýščiau
plýštum
plýštų
plýštume / plýštumėme
plýštute / plýštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

plýšdavau
plýšdavai
plýšdavo
plýšdavome
plýšdavote

plýšiu
plýši
plỹš
plýšime
plýšite

plýšk
tegu plýšta
plýškime
plýškite

Vaikų drabužiai greitai plyšta. – I vestiti dei bambini si strappano presto.
atplýšti
įplýšti
išplýšti
pérplyšti
suplýšti /
praplýšti

Atplyšo sijono kraštas. – Si è scucito l’orlo della gonna.
Sijonas įplyšo. – La gonna si è un po’ sdrucita.
Saga išplyšo. – Il bottone è saltato.
Sijonas perplyšo. – La gonna si è strappata.
Kojinė suplyšo / praplyšo. – La calza si è bucata.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 plýštantis / plyštąs̃ , plýštanti
2 plýšęs, plýšusi
3 plýšdavęs, plýšdavusi
4 plýšiantis / plýšiąs, plýšianti
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5
6
7
8
9

–, –, plýštama
–, –, plýšta
plýšdamas, plyšdamà
plýštant
plýšus

197
pradė́ ti, pràdeda, pradė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

cominciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

pràdedu
pràdedi
pràdeda
pràdedame
pràdedate

pradė́ jau
pradė́ jai
pradė́ jo
pradė́ jome
pradė́ jote

pradė́ čiau
pradė́ tum
pradė́ tų
pradė́ tume / pradė́ tumėme
pradė́ tute / pradė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pradė́ davau
pradė́ davai
pradė́ davo
pradė́ davome
pradė́ davote

pradė́ siu
pradė́ si
pradė̃s
pradė́ sime
pradė́ site

pradė́ k
tegu pràdeda
pradė́ kime
pradė́ kite

ką?
Profesorius pradėjo paskaitą devintą valandą. – Il professore ha cominciato la lezione alle nove.
nepradė́ti kо?
Profesorius nepradėjo paskaitos devintą valandą. – Il professore non ha cominciato la lezione
alle nove.
Vaikas pradėjo verkti. – Il bambino prese a piangere.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pràdedantis / pradedąs̃ , pràdedanti
2 pradė́ jęs, pradė́ jusi
3 pradė́ davęs, pradė́ davusi
4 pradė́ siantis / pradė́ siąs, pradė́ sianti

5
6
7
8
9

pràdedamas, pradedamà, pràdedama
pradė́ tas, pradėtà, pradė́ ta
pradė́ damas, pradėdamà
pràdedant
pradė́ jus
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198
pranèšti, pràneša, prànešė

comunicare, avvisare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

prànešu
pràneši
pràneša
prànešame
prànešate

prànešiau
prànešei
prànešė
prànešėme
prànešėte

pranèščiau
pranèštum
pranèštų
pranèštume / pranèštumėme
pranèštute / pranèštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pranèšdavau
pranèšdavai
pranèšdavo
pranèšdavome
pranèšdavote

pranèšiu
pranèši
pranèš
pranèšime
pranèšite

pranèšk
tegu pràneša
pranèškime
pranèškite

ką?
Jis pranešė gerą naujieną. – Lui comunicò una bella novità.
nepranèšti ko?
Jis nepranešė man naujienos. – Lui non mi avvisò della novità.
Per žinias pranešė, kad rytoj bus puikus oras. – Al notiziario hanno detto che domani farà bel
tempo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pránešantis / pranešąs̃ , prànešanti
2 pranešęs, pranẽšusi
3 pranèšdavęs, pranèšdavusi
4 pranèšiantis / pranèšiąs, pranèšianti
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5
6
7
8
9

prànešamas, pranešamà, prànešama
pràneštas, praneštà, prànešta
pranèšdamas, pranešdamà
prànešant
pranẽšus

199
̀ eda, prasidė́ jo
prasidė́ ti, prasi̇d

iniziare, cominciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos prasi̇ d̀ eda
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos prasidė́ davo
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

prasidė́ jo

prasidė́ tų

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

prasidė̃s

tegu prasi̇ d̀ eda

Paskaita prasidėjo devintą valandą. – La lezione iniziò alle nove.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 prasi̇ d̀ edantis / prasidedąs̃ , prasi̇ d̀ edanti
2 prasidė́ jęs, prasidė́ jusi
3 prasidė́ davęs, prasidė́ davusi
4 prasidė́ siantis / prasidė́ siąs, prasidė́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, prasi̇ d̀ edama
–, –, prasidė́ ta
prasidė́ damas, prasidėdamà
prasi̇ d̀ edant
prasidė́ jus
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200
prašýti, prãšo, prãšė

(ri)chiedere, pregare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

prašaũ
prašai̇ ̃
prãšo
prãšome
prãšote

prašiaũ
prašei̇ ̃
prãšė
prãšėme
prãšėte

prašýčiau
prašýtum
prašýtų
prašýtume / prašýtumėme
prašýtute / prašýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

prašýdavau
prašýdavai
prašýdavo
prašýdavome
prašýdavote

prašýsiu
prašýsi
prašỹs
prašýsime
prašýsite

prašýk
tegu prãšo
prašýkime
prašýkite

ką? ko?
Jis prašė brolį pagalbos. – Lui chiese aiuto al fratello.
neprašýti ko?
Jis neprašė brolio pagalbos. – Lui non chiese aiuto al fratello.
Vaikas prašo valgyti. – Il bambino chiede qualcosa da mangiare.
išprašýti
paprašýti
priprašýti

Berniukas išprašė iš draugo visus saldainius. – A furia di pregare il ragazzino
ottenne dall’amico tutti i cioccolatini.
Jis paprašė brolį pagalbos. – Lui chiese il fratello di dargli una mano.
Jie priprašė mus pasilikti. – Ci hanno chiesto di rimanere.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 prãšantis / prašąs̃ , prãšanti
2 prãšęs, prãšiusi
3 prašýdavęs, prašýdavusi
4 prašýsiantis / prašýsiąs, prašýsianti
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5
6
7
8
9

prãšomas, prãšoma, prãšoma
prašýtas, prašýta, prašýta
prašýdamas, prašýdama
prãšant
prãšius

201
praũsti, praũsia, praũsė

lavare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

prausiù
prausi̇ ̀
praũsia
praũsiame
praũsiate

prausiaũ
prausei̇ ̃
praũsė
praũsėme
praũsėte

praũsčiau
praũstum
praũstų
praũstume / praũstumėme
praũstute / praũstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

praũsdavau
praũsdavai
praũsdavo
praũsdavome
praũsdavote

praũsiu
praũsi
praũs
praũsime
praũsite

praũsk
tegu praũsia
praũskime
praũskite

ką?
Mama prausė vaiką šiltu vandeniu. – La mamma ha lavato il bambino con l’acqua calda.
nepraũsti ko?
Mama neprausė vaiko. – La mamma non ha lavato il bambino.
nupraũsti

Mama nuprausė vaiką šiltu vandeniu. – La mamma lavò il bambino con l’acqua
calda.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 praũsiantis / prausiąs̃ , praũsianti
2 praũsęs, praũsusi
3 praũsdavęs, praũsdavusi
4 praũsiantis / praũsiąs, praũsianti

5
6
7
8
9

praũsiamas, prausiamà, praũsiama
praũstas, praustà, praũsta
praũsdamas, prausdamà
praũsiant
praũsus
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202
lavarsi

praũstis, praũsiasi, prausėsi
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

prausiúosi
prausíesi
praũsiasi
praũsiamės
praũsiatės

prausiaũsi
prausei̇ s̃ i
praũsėsi
praũsėmės
praũsėtės

praũsčiausi
praũstumeisi
praũstųsi
praũstumės / praũstumėmės
praũstutės / praũstumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

praũsdavausi
praũsdavaisi
praũsdavosi
praũsdavomės
praũsdavotės

praũsiuosi
praũsiesi
praũsis
praũsimės
praũsitės

praũskis
tegu praũsiasi
praũskimės
praũskitės

ką?
Jie prausiasi veidą šaltu vandeniu. – Loro si lavano il viso con l’acqua fredda.
nesipraũsti ko?
Jis nesiprausia veido šaltu vandeniu. – Lui non si lava il viso con l’acqua fredda.
nusipraũsti

Jis nusiprausė veidą šaltu vandeniu. – Lui si lavò il viso con l’acqua fredda.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besipraũsiantis / besiprausiąs̃ , besipraũsianti
2 praũsęsis, praũsusis
3 praũsdavęsis, praũsdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, praũsiamasi
–, –, praũstasi
praũsdamasis, praũsdamasi
praũsiantis
praũsusis

203
abituarsi

pripràsti, priprañta, priprãto
TIESIOGINĖ NUOSAKA
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

Esamasis laikas
priprantù
pripranti̇ ̀
priprañta
priprañtame
priprañtate

Būtasis dažninis laikas
aš
pripràsdavau
tu
pripràsdavai
jis, ji, jie, jos pripràsdavo
mes
pripràsdavome
jūs
pripràsdavote

TARIAMOJI NUOSAKA

Būtasis kartinis laikas
priprataũ
pripratai̇ ̃
priprãto
priprãtome
priprãtote
Būsimasis laikas
pripràsiu
pripràsi
pripràs
pripràsime
pripràsite

pripràsčiau
pripràstum
pripràstų
pripràstume / pripràstumėme
pripràstute / pripràstumėte
LIEPIAMOJI NUOSAKA
pripràsk
tegu priprañta
pripràskime
pripràskite

prie ko?
Jis priprato prie lietuviško maisto. – Lui si è abituato al cibo lituano (alla cucina lituana).
Jis priprato dirbti naktį. – Si è abituato a lavorare di notte.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 priprañtantis / priprantąs̃ , priprañtanti
2 priprãtęs, priprãtusi
3 pripràsdavęs, pripràsdavusi
4 pripràsiantis / pripràsiąs, pripràsianti

5
6
7
8
9

–, –, priprañtama
–, –, pri̇ p̀ rasta
pripràsdamas, priprasdamà
priprañtant
priprãtus
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204
pristatýti, pristãto, pristãtė

presentare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

pristataũ
pristatai̇ ̃
pristãto
pristãtome
pristãtote

pristačiaũ
pristatei̇ ̃
pristãtė
pristãtėme
pristãtėte

pristatýčiau
pristatýtum
pristatýtų
pristatýtume / pristatýtumėme
pristatýtute / pristatýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pristatýdavau
pristatýdavai
pristatýdavo
pristatýdavome
pristatýdavote

pristatýsiu
pristatýsi
pristatỹs
pristatýsime
pristatýsite

pristatýk
tegu pristãto
pristatýkime
pristatýkite

ką?
Ji pristatė draugą tėvams. – Lei ha presentato il ragazzo (un amico) ai genitori.
nepristatýti ko?
Ji nepristatė draugo tėvams. – Lei non ha presentato il ragazzo (l’amico) ai genitori.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pristatýsiantis / pristýsiąs, pristatýsianti
2 pristãtęs, pristãčiusi
3 pristatýdavęs, pristatýdavusi
4 pristatýsiantis / pristatýsiąs, pristatýsianti
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5
6
7
8
9

pristãtomas, pristãtoma, pristãtoma
pristatýtas, pristatýta, pristatýta
pristatýdamas, pristatýdama
pristãtant
pristãčius

205
privalė́ ti, privãlo, privalė́ jo

dovere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

privalaũ
privalai̇ ̃
privãlo
privãlome
privãlote

privalė́ jau
privalė́ jai
privalė́ jo
privalė́ jome
privalė́ jote

privalė́ čiau
privalė́ tum
privalė́ tų
privalė́ tume / privalė́ tumėme
privalė́ tute / privalė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

privalė́ davau
privalė́ davai
privalė́ davo
privalė́ davome
privalė́ davote

privalė́ siu
privalė́ si
privalė̃s
privalė́ sime
privalė́ site

privalė́ k
tegu privãlo
privalė́ kime
privalė́ kite

Tu privalai mokytis. – Tu devi (hai l’obbligo di) studiare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 privãlantis / privaląs̃ , privãlanti
2 privalė́ jęs, privalė́ jusi
3 privalė́ davęs, privalė́ davusi
4 privalė́ siantis / privalė́ siąs, privalė́ sianti

5
6
7
8
9

privãlomas, privãloma, privãloma
privalė́ tas, privalė́ ta, privalė́ ta
privalė́ damas, privalė́ dama
privãlant
privalė́ jus
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206
puõšti, puõšia, puõšė

adornare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

puošiù
puoši̇ ̀
puõšia
puõšiame
puõšiate

puošiaũ
puošei̇ ̃
puõšė
puõšėme
puõšėte

puõščiau
puõštum
puõštų
puõštume / puõštumėme
puõštute / puõštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

puõšdavau
puõšdavai
puõšdavo
puõšdavome
puõšdavote

puõšiu
puõši
puõš
puõšime
puõšite

puõšk
tegu puõšia
puõškime
puõškite

ką?
Ji puošia kambarį gėlėmis. – Lei adorna la camera con i fiori.
nepuõšti ko?
Ji nepuošia kambario gėlėmis. – Lei non adorna la camera con i fiori.
išpuõšti
nupuõšti
papuõšti

Jie išpuošė kambarį. – Hanno adornato la camera.
Jie nupuošė Kalėdų eglutę. – Hanno tolto gli addobbi dall’albero di Natale.
Jie papuošė kambarį. – Hanno adornato la camera.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 puõšiantis / puošiąs̃ , puõšianti
2 puõšęs, puõšusi
3 puõšdavęs, puõšdavusi
4 puõšiantis / puõšiąs, puõšianti
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5
6
7
8
9

puõšiamas, puošiamà, puõšiama
puõštas, puoštà, puõšta
puõšdamas, puošdamà
puõšiant
puõšus

207
puõštis, puõšiasi, puõšėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

farsi belli;
ornarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

puošiúosi
puoši̇ é si
puõšiasi
puõšiamės
puõšiatės

puošiaũsi
puošei̇ s̃ i
puõšėsi
puõšėmės
puõšėtės

puõščiausi
puõštumeisi
puõštųsi
puõštumės / puõštumėmės
puõštutės / puõštumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

puõšdavausi
puõšdavaisi
puõšdavosi
puõšdavomės
puõšdavotės

puõšiuosi
puõšiesi
puõšis
puõšimės
puõšitės

puõškis
tegu puõšiasi
puõškimės
puõškitės

Ji puošiasi nauja suknele. – Lei si fa bella con un vestito nuovo.
Kaime obelys puošiasi žiedais. – In campagna i meli si ornano di fiori.
išsipuõšti
pasipuõšti

Jie išsipuošė ir išėjo į teatrą. – Si sono messi in ghingheri e sono andati a teatro.
Ji pasipuošė nauja gražia suknele. – Lei si fece bella con un grazioso vestitino
nuovo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besipuõšiantis / besipuošiąs̃ , besipuõšianti
2 puõšęsis, puõšusis
3 puõšdavęsis, puõšdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, puõšiamasi
–, –, puõštasi
puõšdamasis, puõšdamasi
puõšiantis
puõšusis
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208
pùsryčiauti, pùsryčiauja, pùsryčiavo

fare colazione

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pùsryčiauju
pùsryčiauji
pùsryčiauja
pùsryčiaujame
pùsryčiaujate

pùsryčiavau
pùsryčiavai
pùsryčiavo
pùsryčiavome
pùsryčiavote

pùsryčiaučiau
pùsryčiautum
pùsryčiautų
pùsryčiautume / pùsryčiautumėme
pùsryčiautute / pùsryčiautumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pùsryčiaudavau
pùsryčiaudavai
pùsryčiaudavo
pùsryčiaudavome
pùsryčiaudavote

pùsryčiausiu
pùsryčiausi
pùsryčiaus
pùsryčiausime
pùsryčiausite

pùsryčiauk
tegu pùsryčiauja
pùsryčiaukime
pùsryčiaukite

Šiandien pusryčiavome labai anksti. – Oggi abbiamo fatto colazione molto presto.
papùsryčiauti

Ar jūs jau papusryčiavote? – Avete già fatto colazione?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pùsryčiaujantis / pùsryčiaująs, pùsryčiaujanti
2 pùsryčiavęs, pùsryčiavusi
3 pùsryčiaudavęs, pùsryčiaudavusi
4 pùsryčiausiantis / pùsryčiausiąs, pùsryčiausianti
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5
6
7
8
9

–, –, pùsryčiaujama
–, –, pùsryčiauta
pùsryčiaudamas, pùsryčiaudama
pùsryčiaujant
pùsryčiavus

209
pū̃ sti, pùčia, pū̃ tė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

soffiare;
gonfiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

pučiù
puti̇ ̀
pùčia
pùčiame
pùčiate

pūčiaũ
pūtei̇ ̃
pū̃ tė
pū̃ tėme
pū̃ tėte

pū̃ sčiau
pū̃ stum
pū̃ stų
pū̃ stume / pū̃ stumėme
pū̃ stute / pū̃ stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

pū̃ sdavau
pū̃ sdavai
pū̃ sdavo
pū̃ sdavome
pū̃ sdavote

pū̃ siu
pū̃ si
pū̃ s
pū̃ sime
pū̃ site

pū̃ sk
tegu pùčia
pū̃ skime
pū̃ skite

Šiandien pučia stiprus vėjas. – Oggi soffia un forte vento.
ką?
Vaikas pučia balioną. – Il bambino gonfia il palloncino.
nepū̃sti ko?
Vaikas nepūtė baliono. – Il bambino non ha gonfiato il palloncino.
nupū̃ sti
papū̃ sti
pérpūsti
pripū̃ sti
užpū̃ sti

Vėjas nupūtė skrybėlę nuo jo galvos. – Il vento gli fece volare il cappello dalla testa.
Vėjas papūtė ir pasidarė šalta. – Cominciò a soffiare il vento e si fece freddo.
Vakar mane perpūtė. – Ieri ho preso un colpo d’aria.
Vaikas pripūtė balioną. – Il bambino ha gonfiato il palloncino.
Ji užpūtė žvakę. – Lei spense la candela.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 pùčiantis / pučiąs̃ , pùčianti
2 pū̃ tęs, pū̃ tusi
3 pū̃ sdavęs, pū̃ sdavusi
4 pū̃ siantis / pū̃ siąs, pū̃ sianti

5
6
7
8
9

pùčiamas, pučiamà, pùčiama
pū̃ stas, pūstà, pū̃ sta
pū̃ sdamas, pūsdamà
pùčiant
pū̃ tus

245

210
̀ a, raki̇n
̀ o
̀ ti, raki̇n
raki̇n

chiudere (a chiave)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rinkinù
rakini̇ ̀
raki̇ ǹ a
raki̇ ǹ ame
raki̇ ǹ ate

rakinaũ
rakinai̇ ̃
raki̇ ǹ o
raki̇ ǹ ome
raki̇ ǹ ote

raki̇ ǹ čiau
raki̇ ǹ tum
raki̇ ǹ tų
raki̇ ǹ tume / raki̇ ǹ tumėme
raki̇ ǹ tute / raki̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

raki̇ ǹ davau
raki̇ ǹ davai
raki̇ ǹ davo
raki̇ ǹ davome
raki̇ ǹ davote

raki̇ ǹ siu
raki̇ ǹ si
rakiñs
raki̇ ǹ sime
raki̇ ǹ site

raki̇ ǹ k
tegu raki̇ ǹ a
raki̇ ǹ kime
raki̇ ǹ kite

ką?
Ji rakina duris dviem raktais. – Lei chiude la porta con due chiavi.
nerakinti ko?
Ji nerakino durų. – Non ha chiuso la porta a chiave.
atraki̇ ǹ ti
užraki̇ ǹ ti

Padėk man atrakinti duris. – Aiutami ad aprire la porta.
Ji išėjo iš buto ir užrakino duris. – Lei uscì dall’appartamento e chiuse la porta
a chiave.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 raki̇ ǹ antis / raki̇ ǹ ąs, raki̇ ǹ anti
2 raki̇ ǹ ęs, raki̇ ǹ usi
3 raki̇ ǹ davęs, raki̇ ǹ davusi
4 raki̇ ǹ siantis / raki̇ ǹ siąs, raki̇ ǹ sianti

246

5
6
7
8
9

raki̇ ǹ amas, raki̇ ǹ ama, raki̇ ǹ ama
raki̇ ǹ tas, raki̇ ǹ ta, raki̇ ǹ ta
raki̇ ǹ damas, raki̇ ǹ dama
raki̇ ǹ ant
raki̇ ǹ us

211
̀ o
̀ ti, rami̇n
̀ a, rami̇n
rami̇n

calmare, tranquillizzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

raminù
ramini̇ ̀
rami̇ ǹ a
rami̇ ǹ ame
rami̇ ǹ ate

raminaũ
raminai̇ ̃
rami̇ ǹ o
rami̇ ǹ ome
rami̇ ǹ ote

rami̇ ǹ čiau
rami̇ ǹ tum
rami̇ ǹ tų
rami̇ ǹ tume / rami̇ ǹ tumėme
rami̇ ǹ tute / rami̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

rami̇ ǹ davau
rami̇ ǹ davai
rami̇ ǹ davo
rami̇ ǹ davome
rami̇ ǹ davote

rami̇ ǹ siu
rami̇ ǹ si
ramiñs
rami̇ ǹ sime
rami̇ ǹ site

rami̇ ǹ k
tegu rami̇ ǹ a
rami̇ ǹ kime
rami̇ ǹ kite

ką?
Ji ramina verkiantį vaiką. – Lei tranquillizza il bambino che piange.
̀ ti ko?
nerami̇n
Ji neramina verkiančio vaiko. – Lei non tranquillizza il bambino che piange.
aprami̇ ǹ ti
nurami̇ ǹ ti
parami̇ ǹ ti

Mokytoja apramino triukšmaujančius mokinius. – La maestra ha calmato gli
scolari che facevano chiasso.
Ji nuramino verkiantį vaiką. – Lei riuscì a quietare il bambino che piangeva.
Ji paramino verkiantį vaiką. – Lei tranquillizzò un po’ il bambino che piangeva.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rami̇ ǹ antis / rami̇ ǹ ąs, rami̇ ǹ anti
2 rami̇ ǹ ęs, rami̇ ǹ usi
3 rami̇ ǹ davęs, rami̇ ǹ davusi
4 rami̇ ǹ siantis / rami̇ ǹ siąs, rami̇ ǹ sianti

5
6
7
8
9

rami̇ ǹ amas, rami̇ ǹ ama, rami̇ ǹ ama
rami̇ ǹ tas, rami̇ ǹ ta, rami̇ ǹ ta
rami̇ ǹ damas, rami̇ ǹ dama
rami̇ ǹ ant
rami̇ ǹ us
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212
ràsti, rañda, rãdo

trovare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

randù
randi̇ ̀
rañda
rañdame
rañdate

radaũ
radai̇ ̃
rãdo
rãdome
rãdote

ràsčiau
ràstum
ràstų
ràstume / ràstumėme
ràstute / ràstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ràsdavau
ràsdavai
ràsdavo
ràsdavome
ràsdavote

ràsiu
ràsi
ràs
ràsime
ràsite

ràsk
tegu rañda
ràskime
ràskite

ką?
Jis rado grybą. – Lui ha trovato un fungo.
neràsti ko?
Jis nerado grybo. – Non ha trovato neanche un fungo.
*atràsti
*išràsti
*prarasti
suràsti /
atràsti

Kas atrado Ameriką? – Chi ha scoperto l’America?
Kas išrado ratą? – Chi ha inventato la ruota?
Jie prarado visą turtą. – Hanno perso tutte le loro ricchezze.
Jis pametė dokumentą, o ji surado / atrado. – Lui ha perso un documento, ma
lei l’ha ritrovato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rañdantis / randąs̃ , rañdanti
2 rãdęs, rãdusi
3 ràsdavęs, ràsdavusi
4 ràsiantis / ràsiąs, ràsianti
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5
6
7
8
9

rañdamas, randamà, rañdama
rãstas, rastà, rãsta
ràsdamas, rasdamà
rañdant
rãdus

213
rašýti, rãšo, rãšė

scrivere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rašaũ
rašai̇ ̃
rãšo
rãšome
rãšote

rašiaũ
rašei̇ ̃
rãšė
rãšėme
rãšėte

rašýčiau
rašýtum
rašýtų
rašýtume / rašýtumėme
rašýtute / rašýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

rašýdavau
rašýdavai
rašýdavo
rašýdavome
rašýdavote

rašýsiu
rašýsi
rašỹs
rašýsime
rašýsite

rašýk
tegu rãšo
rašýkime
rašýkite

ką?
Jis rašo laišką mamai. – Lui scrive una lettera alla mamma.
nerašýti ko?
Jis nerašo laiško mamai. – Lui non scrive una lettera alla mamma.
Per egzaminą reikia rašyti tik pieštuku. – All’esame bisogna scrivere soltanto con la matita.
aprašýti
įrašýti
išrašýti
nurašýti
parašýti
pérrašyti
prirašyti
surašýti
užrašýti

Aprašykite tai, ką matote paveikslėlyje. – Descrivete quello che vedete nella figura.
Įrašykite praleistas raides. – Inserite le lettere mancanti.
Iš teksto išrašykite nežinomus žodžius. – Trascrivete le parole sconosciute del testo.
Nurašykite viską nuo lentos. – Copiate tutto dalla lavagna.
Parašyk man laišką. – Scrivimi una lettera.
Pratimą reikia perrašyti. – Bisogna riscrivere l’esercizio.
Jis prirašė sąsiuvinį. – Lui ha riempito tutto il quaderno.
Visus nežinomus žodžius ji surašė į sąsiuvinį. – Lei ha annotato sul quaderno
tutte le parole sconosciute.
Ji užrašė savo telefono numerį. – Lei ha appuntato il suo numero di telefono.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rãšantis / rašąs̃ , rãšanti
2 rãšęs, rãšiusi
3 rašýdavęs, rašýdavusi
4 rašýsiantis / rašýsiąs, rašýsianti

5
6
7
8
9

rãšomas, rãšoma, rãšoma
rašýtas, rašýta, rašýta
rašýdamas, rašýdama
rãšant
rãšius
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214
registrúoti, registrúoja, registrãvo

registrare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

registrúoju
registrúoji
registrúoja
registrúojame
registrúojate

registravaũ
registravai̇ ̃
registrãvo
registrãvome
registrãvote

registrúočiau
registrúotum
registrúotų
registrúotume / registrúotumėme
registrúotute / registrúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

registrúodavau
registrúodavai
registrúodavo
registrúodavome
registrúodavote

registrúosiu
registrúosi
registruõs
registrúosime
registrúosite

registrúok
tegu registrúoja
registrúokime
registrúokite

ką?
Konferencijos organizatoriai registravo dalyvius. – Gli organizzatori della conferenza
registravano i partecipanti.
neregistrúoti kо?
Konferencijos organizatoriai dar neregistruoja dalyvių. – Gli organizzatori della conferenza non
registrano ancora i partecipanti.
įregistrúoti
išregistrúoti
pérregistruoti
suregistrúoti
užregistrúoti

Pasą reikia įregistruoti. – Occorre registrare il passaporto.
Pasą reikia išregistruoti. – È necessario annullare il passaporto.
Reikia perregistruoti automobilį. – È necessario immatricolare di nuovo
la macchina.
Organizatoriai suregistravo visus konferencijos dalyvius. – Gli organizzatori
registrarono tutti i partecipanti alla conferenza.
Tėvai užregistravo vaikus pas gydytoją. – I genitori hanno preso appuntamento
dal dottore per i figli.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 registrúojantis / registrúojąs, registrúojanti
2 registrãvęs, registrãvusi
3 registrúodavęs, registrúodavusi
4 registrúosiantis / registrúosiąs, registrúosianti

250

5
6
7
8
9

registrúojamas, registrúojama, registrúojama
registrúotas, registrúota, registrúota
registrúodamas, registrúodama
registrúojant
registrãvus

215
reikaláuti, reikaláuja, reikalãvo

pretendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

reikaláuju
reikaláuji
reikaláuja
reikaláujame
reikaláujate

reikalavaũ
reikalavai̇ ̃
reikalãvo
reikalãvome
reikalãvote

reikaláučiau
reikaláutum
reikaláutų
reikaláutume / reikaláutumėme
reikaláutute / reikaláutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

reikaláudavau
reikaláudavai
reikaláudavo
reikaláudavome
reikaláudavote

reikaláusiu
reikaláusi
reikalaũs
reikaláusime
reikaláusite

reikaláuk
tegu reikaláuja
reikaláukime
reikaláukite

ko? iš ko?
Mokytojas iš mokinių reikalauja gero elgesio. – Il maestro pretende un buon comportamento
dagli scolari.
Jis reikalauja kasdien jam paskambinti. – Lui pretende che gli si telefoni tutti i giorni.
Tėvai reikalauja, kad vaikai mažiau žiūrėtų televizorių. – I genitori pretendono che i bambini
guardino meno la televisione.
išreikaláuti
pareikaláuti

Ji išreikalavo skolą. – Lei è riuscita a riavere la somma prestata.
Mokytojas iš mokinių pareikalavo gero elgesio. – Il maestro richiese agli
scolari di comportarsi bene.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 reikaláujantis / reikaláująs, reikaláujanti
2 reikalãvęs, reikalãvusi
3 reikaláudavęs, reikaláudavusi
4 reikaláusiantis / reikaláusiąs, reikaláusianti

5
6
7
8
9

reikaláujamas, reikaláujama, reikaláujama
reikaláutas, reikaláuta, reikaláuta
reikaláudamas, reikaláudama
reikaláujant
reikalãvus
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216
reikė́ ti, rei̇ ̃kia, reikė́ jo

avere bisogno,
esser necessario

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos rei̇ ̃kia
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos reikė́ davo
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

reikė́ jo

reikė́ tų

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

reikė̃s

ko? kam?
Studentui reikia žodyno. – Lo studente ha bisogno del dizionario.
Man jau reikia eiti. – Bisogna (è necessario) che io vada.
prirei̇ k̃ ti

Studentui prireikė žodyno. – Lo studente ebbe bisogno del dizionario.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 – / –, –
2 –, –
3 –, –
4 – / –, –

252

5
6
7
8
9

rei̇ k̃ iamas, reikiamà, rei̇ k̃ iama
–, –, rei̇ k̃ ta
–, –
rei̇ k̃ iant
reikė́ jus

217
réikšti, réiškia, réiškė

significare;
esprimere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

réiškiu
réiški
réiškia
réiškiame
réiškiate

réiškiau
réiškei
réiškė
réiškėme
réiškėte

réikščiau
réikštum
réikštų
réikštume / réikštumėme
réikštute / réikštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

réikšdavau
réikšdavai
réikšdavo
réikšdavome
réikšdavote

réikšiu
réikši
rei̇ k̃ š
réikšime
réikšite

réikšk
tegu réiškia
réikškime
réikškite

kas?
Man daug reiškia tavo nuomonė. – Per me la tua opinione significa molto.
Ką reiškia šis žodis lietuviškai? – Che cosa significa questa parola in lituano?
neréikšti kо?
Šis žodis nereiškia nieko blogo. – Questa parola non significa nulla di male.
ką? kam?
Mokiniai reiškia pagarbą savo mokytojui. – Gli scolari esprimono stima per il loro maestro.
išréikšti
paréikšti

Jis išreiškė nepasitenkinimą. – Lui espresse insoddisfazione.
Ji pareiškė, kad rytoj išvažiuoja. – Lei dichiarò che l’indomani sarebbe partita.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 réiškiantis / reiškiąs̃ , réiškianti
2 réiškęs, réiškusi
3 réikšdavęs, réikšdavusi
4 réikšiantis / réikšiąs, réikšianti

5
6
7
8
9

réiškiamas, réiškiamà, réiškiama
réikštas, reikštà, réikšta
réikšdamas, reikšdamà
réiškiant
réiškus
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218
rė̃kti, rė̃kia, rė̃kė

(s)gridare, urlare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rėkiù
rėki̇ ̀
rė̃kia
rė̃kiame
rė̃kiate

rėkiaũ
rėkei̇ ̃
rė̇k̃ ė
rė̇k̃ ėme
rė̇k̃ ėte

rė̃kčiau
rė̃ktum
rė̃ktų
rė̃ktume / rė̃ktumėme
rė̃ktute / rė̃ktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

rė̃kdavau
rė̃kdavai
rė̃kdavo
rė̃kdavome
rė̃kdavote

rė̃ksiu
rė̃ksi
rė̃ks
rė̃ksime
rė̃ksite

rė̃k
tegu rė̃kia
rė̃kime
rė̃kite

ant ko?
Jis rėkė ant manęs. – Lui mi sgridò.
iš ko?
Jis rėkė iš skausmo. – Lui urlò di dolore.
aprė̃kti
išrė̃kti
parė̃kti
prarė̃kti /
išrėkti
surė̃kti

Supykęs jis aprėkė draugą. – Arrabbiato, sgridò l’amico.
Paskutiniuosius žodžius jis išrėkė. – Urlò le ultime parole.
Jis parėkė ant draugo ir išėjo. – Sbraitò contro l’amico e se ne andò.
Vaikas visą naktį prarėkė / išrėkė. – Il bambino urlò per tutta la notte.
Jis surėkė iš skausmo. – Lui cacciò un urlo di dolore.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rė̃kiantis / rėkiąs̃ , rė̃kianti
2 rė̃kęs, rė̃kusi
3 rė̃kdavęs, rė̃kdavusi
4 rė̃ksiantis / rė̃ksiąs, rė̃ksianti

254

5
6
7
8
9

rė̃kiamas, rėkiamà, rė̃kiama
rė̃ktas, rėktà, rė̃kta
rė̃kdamas, rėkdamà
rė̃kiant
rė̃kus

219
reñgti, reñgia, reñgė

allestire, organizzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rengiù
rengi̇ ̀
reñgia
reñgiame
reñgiate

rengiaũ
rengei̇ ̃
reñgė
reñgėme
reñgėte

reñgčiau
reñgtum
reñgtų
reñgtume / reñgtumėme
reñgtute / reñgtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

reñgdavau
reñgdavai
reñgdavo
reñgdavome
reñgdavote

reñgsiu
reñgsi
reñgs
reñgsime
reñgsite

reñk
tegu reñgia
reñkime
reñkite

ką?
Jis rengia parodą. – Lui allestisce (organizza) una mostra.
nereñgti ko?
Jis nerengia parodos. – Lui non allestisce (organizza) una mostra.
įreñgti
pareñgti
sureñgti

Jis įrengė butą savo šeimai. – Lui arredò l’appartamento per la sua famiglia.
Jis parengė dokumentus išvykti į užsienį. – Lui preparò i documenti per andare
all’estero.
Jis surengė parodą. – Lui ha allestito una mostra.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 reñgiantis / rengiąs̃ , reñgianti
2 reñgęs, reñgusi
3 reñgdavęs, reñgdavusi
4 reñgsiantis / reñgsiąs, reñgsianti

5
6
7
8
9

reñgiamas, rengiamà, reñgiama
reñgtas, rengtà, reñgta
reñgdamas, rengdamà
reñgiant
reñgus
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220
reñgti, reñgia, reñgė

vestire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rengiù
rengi̇ ̀
reñgia
reñgiame
reñgiate

rengiaũ
rengei̇ ̃
reñgė
reñgėme
reñgėte

reñgčiau
reñgtum
reñgtų
reñgtume / reñgtumėme
reñgtute / reñgtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

reñgdavau
reñgdavai
reñgdavo
reñgdavome
reñgdavote

reñgsiu
reñgsi
reñgs
reñgsime
reñgsite

reñk
tegu reñgia
reñkime
reñkite

ką? kuo?
Ji rengia vaiką švariais drabužiais. – Lei veste il bambino con abiti puliti.
nereñgti kо?
Ji nerengia vaiko švariais drabužiais. – Non veste il bambino con abiti puliti.
apreñgti
nureñgti
pérrengti
prireñgti
sureñgti

Ji aprengė vaiką švariais drabužiais. – Lei vestì il bambino con abiti puliti.
Ji nurengė vaiką. – Lei svestì il bambino.
Ji perrengė vaiką švariais drabužiais. – Lei cambiò il bambino con abiti puliti.
Prirengiau vaiką, nes oras labai atšalo. – Ho vestito il bambino con abiti pesanti
perché l’aria si è molto raffreddata.
Surengiau vaikui visus šiltus drabužius, nes oras labai atšalo. – Ho messo al
bambino tutti i suoi abiti pesanti perché si è fatto molto freddo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 reñgiantis / rengiąs̃ , reñgianti
2 reñgęs, reñgusi
3 reñgdavęs, reñgdavusi
4 reñgsiantis / reñgsiąs, reñgsianti
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5
6
7
8
9

reñgiamas, rengiamà, reñgiama
reñgtas, rengtà, reñgta
reñgdamas, rengdamà
reñgiant
reñgus

221
reñgtis, reñgiasi, reñgėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

indossare, vestirsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

rengiúosi
rengi̇ é si
reñgiasi
reñgiamės
reñgiatės

rengiaũsi
rengei̇ s̃ i
reñgėsi
reñgėmės
reñgėtės

reñgčiausi
reñgtumeisi
reñgtųsi
reñgtumės / reñgtumėmės
reñgtutės / reñgtumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

reñgdavausi
reñgdavaisi
reñgdavosi
reñgdavomės
reñgdavotės

reñgsiuosi
reñgsiesi
reñgsis
reñgsimės
reñgsitės

reñkis
tegu reñgiasi
reñkimės
reñkitės

ką?
Ji rengiasi naujus drabužius. – Lei indossa abiti nuovi.
nesirengti kо?
Ji nesirengia naujų drabužių. – Lei non indossa abiti nuovi.
kuo?
Ji rengiasi naujais drabužiais. – Lei si veste con abiti nuovi.
apsireñgti
nusireñgti
pérsirengti
prisireñgti
susireñgti

Ji apsirengė naujais drabužiais. – Si vestì con abiti nuovi.
Nusirengiau šiltus drabužius. – Mi sono tolto gli abiti pesanti.
Man reikia persirengti. – Mi devo cambiare.
Prisirengiau, nes šalta. – Mi sono coperto bene perché fa freddo.
Susirengiau visus šiltus drabužius, nes šalta. – Mi sono messo tutti gli abiti
pesanti perché fa freddo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besireñgiantis / besirengiąs̃ , besireñgianti
2 reñgęsis, reñgusis
3 reñgdavęsis, reñgdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, reñgiamasi
–, –, reñgtasi
reñgdamasis, reñgdamasi
reñgiantis
reñgusis
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222
riñkti, reñka, riñko

scegliere;
eleggere; raccogliere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

renkù
renki̇ ̀
reñka
reñkame
reñkate

rinkaũ
rinkai̇ ̃
riñko
riñkome
riñkote

riñkčiau
riñktum
riñktų
riñktume / riñktumėme
riñktute / riñktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

riñkdavau
riñkdavai
riñkdavo
riñkdavome
riñkdavote

riñksiu
riñksi
riñks
riñkisme
riñksite

riñk
tegu reñka
riñkime
riñkite

ką?
Renku dovaną draugui. – Scelgo un regalo per un amico.
neriñkti kо?
Ji nerenka dovanos draugui. – Lei non sceglie un regalo per un amico.
kuo?
Jį renka prezidentu. – Lo eleggono presidente.
Jis renka senas monetas. – Lui raccoglie (colleziona) monete antiche.
atriñkti
išriñkti
nuriñkti
pariñkti
pérrinkti
pririñkti
suriñkti

Į varžybas atrinko geriausius sportininkus. – Per le gare hanno selezionato gli atleti
migliori.
Jį išrinko grupės seniūnu. – Lo hanno eletto capogruppo.
Jis nurinko riešutus nuo torto. – Ha spiluzzicato (tolto) tutte le noccioline dalla torta.
Ar galite parinkti šalikėlį prie suknelės? – Forse può scegliere una sciarpa da
abbinare al vestito?
Reikia perrinkti grupės seniūną. – Bisogna rieleggere il capogruppo.
Pririnkome pilną krepšį obuolių. – Abbiamo raccolto una cesta piena di mele.
Mokytojas surinko namų darbus. – Il maestro ha ritirato i compiti per casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 reñkantis / renkąs̃ , reñkanti
2 riñkęs, riñkusi
3 riñkdavęs, riñkdavusi
4 riñksiantis / riñksiąs, riñksianti

258

5
6
7
8
9

reñkamas, renkamà, reñkama
riñktas, rinktà, riñkta
riñkdamas, rinkdamà
reñkant
riñkus

223
riñktis, reñkasi, riñkosi

scegliere; riunirsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

renkúosi
renki̇ é si
reñkasi
reñkamės
reñkatės

rinkaũsi
rinkai̇ s̃ i
riñkosi
riñkomės
riñkotės

riñkčiausi
riñktumeisi
riñktųsi
riñktumės / riñktumėmės
riñktutės / riñktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

riñkdavausi
riñkdavaisi
riñkdavosi
riñkdavomės
riñkdavotės

riñksiuosi
riñksiesi
riñksis
riñksimės
riñksitės

riñkis
tegu reñkasi
riñkimės
riñkitės

ką?
Ji renkasi knygą. – Lei sceglie un libro.
Ji renkasi obuolius. – Lei sceglie le mele.
nesirinkti kо?
Ji nesirenka obuolių. – Lei non sceglie le mele.
Studentai renkasi prie auditorijos. – Gli studenti si riuniscono davanti all’aula.
Jie renkasi aptarti egzamino rezultatų. – Si riuniscono per valutare i risultati degli esami.
išsiriñkti
prisiriñkti
susiriñkti

Ji išsirinko knygą. – Lei ha scelto un libro.
Į šokius prisirinko daug jaunimo. – Al ballo si radunò tanta gioventù. Miške jie
prisirinko daug uogų. – Raccolsero molte bacche nel bosco.
Į vakarėlį susirinko visi draugai. – Alla festa si riunirono tutti gli amici.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ r̀ enkantis / besirenkąs̃ , besi̇ r̀ enkanti
2 riñkęsis, riñkusis
3 riñkdavęsis, riñkdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, reñkamasi
–, –, riñktasi
riñkdamasis, riñkdamasi
reñkantis
riñkusis
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224
ri̇š̀ ti, ri̇š̀ a, ri̇š̀ o

legare;
bendare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rišù
riši̇ ̀
ri̇ š̀ a
ri̇ š̀ ame
ri̇ š̀ ate

rišaũ
rišai̇ ̃
ri̇ š̀ o
ri̇ š̀ ome
ri̇ š̀ ote

ri̇ š̀ čiau
ri̇ š̀ tum
ri̇ š̀ tų
ri̇ š̀ tume / ri̇ š̀ tumėme
ri̇ š̀ tute / ri̇ š̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ri̇ š̀ davau
ri̇ š̀ davai
ri̇ š̀ davo
ri̇ š̀ davome
ri̇ š̀ davote

ri̇ š̀ iu
ri̇ š̀ i
ri̇ š̀
ri̇ š̀ ime
ri̇ š̀ ite

ri̇ š̀ k
tegu ri̇ š̀ a
ri̇ š̀ kime
ri̇ š̀ kite

ką?
Mama riša dukters plaukus kaspinu. – La mamma lega con un nastrino i capelli della figlia.
neri̇š̀ ti kо?
Mama neriša dukters plaukų kaspinu. – La mamma non lega con un nastrino i capelli della figlia.
Gydytojas riša žaizdą. – Il medico benda la ferita.
apri̇ š̀ ti /
užri̇ š̀ ti
atri̇ š̀ ti
nuri̇ š̀ ti
pérrišti
priri̇ š̀ ti
suri̇ š̀ ti
užri̇ š̀ ti

Ji aprišo dukterį skarele. – Lei avvolse la figlia con un velo. Gydytojas aprišo /
užrišo sužeistą pirštą. – Il medico fasciò il dito ferito.
Jis atrišo šunį. – Lui ha slegato il cane.
Ji nurišo skarelę dukteriai. – Lei ha slacciato il velo alla figlia.
Gydytojas perrišo žaizdą. – Il medico ha cambiato le bende alla ferita.
Jis pririšo šunį prie būdos. – Lui ha legato il cane alla cuccia.
Mama kaspinu surišo dukters plaukus. – La mamma legò con un nastrino i capelli
alla figlia.
Vienam vaikui užrišo akis. – A uno dei bambini furono bendati gli occhi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ri̇ š̀ antis / rišąs̃ , ri̇ š̀ anti
2 ri̇ š̀ ęs, ri̇ š̀ usi
3 ri̇ š̀ davęs, ri̇ š̀ davusi
4 ri̇ š̀ iantis / ri̇ š̀ iąs, ri̇ š̀ ianti
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5
6
7
8
9

ri̇ š̀ amas, rišamà, ri̇ š̀ ama
ri̇ š̀ tas, rištà, ri̇ š̀ ta
ri̇ š̀ damas, rišdamà
ri̇ š̀ ant
ri̇ š̀ us

225
ródyti, ródo, ródė

mostrare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ródau
ródai
ródo
ródome
ródote

ródžiau
ródei
ródė
ródėme
ródėte

ródyčiau
ródytum
ródytų
ródytume / ródytumėme
ródytute / ródytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ródydavau
ródydavai
ródydavo
ródydavome
ródydavote

ródysiu
ródysi
ródys
ródysime
ródysite

ródyk
tegu ródo
ródykime
ródykite

ką?
Žemėlapyje geografijos mokytoja lazdele rodo vaikams jūras ir kalnus. – L’insegnante di
geografia con una bacchetta mostra sulla carta i mari e i monti ai bambini.
neródyti kо?
Jis nerodė draugui žaislo. – Lui non ha mostrato il giocattolo all’amico.
Jis rodo draugams gerą pavyzdį. – Lui da il buon esempio agli amici.
Tai rodo, kad jis nėra kvailas. – Ciò dimostra che non è uno stupido.
apródyti
paródyti

Jis aprodė draugams naują namą. – Lui ha fatto vedere agli amici la casa nuova.
Prašom parodyti tą knygą. – Mostratemi, per piacere, quel libro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ródantis / rodąs̃ , ródanti
2 ródęs, ródžiusi
3 ródydavęs, ródydavusi
4 ródysiantis / ródysiąs, ródysianti

5
6
7
8
9

ródomas, ródoma, ródoma
ródytas, ródyta, ródyta
ródydamas, ródydama
ródant
ródžius
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226
rūkýti, rū̃ ko, rū̃ kė

fumare;
affumicare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rūkaũ
rūkai̇ ̃
rū̃ ko
rū̃ kome
rū̃ kote

rūkiaũ
rūkei̇ ̃
rū̃ kė
rū̃ kėme
rū̃ kėte

rūkýčiau
rūkýtum
rūkýtų
rūkýtume / rūkýtumėme
rūkýtute / rūkýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

rūkýdavau
rūkýdavai
rūkýdavo
rūkýdavome
rūkýdavote

rūkýsiu
rūkýsi
rūkỹs
rūkýsime
rūkýsite

rūkýk
tegu rū̃ ko
rūkýkime
rūkýkite

ką?
Jis rūko pypkę. – Lui fuma la pipa.
nerūkýti ko?
Jis nerūko pypkės. – Lui non fuma la pipa.
Jie rūko žuvį. – Affumicano il pesce.
išrūkýti
parūkýti
surūkýti

Jie išrūkė žuvį. – Hanno affumicato il pesce.
Jie parūkė ir grįžo į kambarį. – Fumarono e poi tornarono in camera. Jie parūkė
žuvį. – Affumicarono un po’ il pesce.
Jie surūkė keletą cigarečių. – Fumarono qualche sigaretta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rū̃ kantis / rūkąs̃ , rū̃ kanti
2 rū̃ kęs, rū̃ kiusi
3 rūkýdavęs, rūkýdavusi
4 rūkýsiantis / rūkýsiąs, rūkýsianti
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5
6
7
8
9

rū̃ komas, rū̃ koma, rū̃ koma
rūkýtas, rūkýta, rūkýta
rūkýdamas, rūkýdama
rū̃ kant
rū̃ kius

227
rungtyniáuti, rungtyniáuja, rungtyniãvo

gareggiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
rungtyniáučiau
rungtyniavaũ
rungtyniáuju
tu
rungtyniáutum
rungtyniavai̇ ̃
rungtyniáuji
jis, ji, jie, jos rungtyniáuja
rungtyniáutų
rungtyniãvo
mes
rungtyniáutume / rungtyniáutumėme
rungtyniãvome
rungtyniáujame
jūs
rungtyniáutute / rungtyniáutumėte
rungtyniãvote
rungtyniáujate
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

rungtyniáudavau
rungtyniáudavai
rungtyniáudavo
rungtyniáudavome
rungtyniáudavote

Būsimasis laikas
rungtyniáusiu
rugtyniáusi
rungtyniaũs
rungtyniáusime
rungtyniáusite

LIEPIAMOJI NUOSAKA
rungtyniáuk
tegu rungtyniáuja
rungtyniáukime
rungtyniáukite

su kuo?
Italijos krepšininkai rungtyniavo su Lietuvos komanda. – I cestisti italiani gareggiarono con la
nazionale della Lituania.
parungtyniauti

Parungtyniavę sportininkai ilsėjosi. – Dopo la gara, gli atleti si riposarono.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rungtyniáujantis / rungtyniáująs,
rungtyniáujanti
2 rungtyniãvęs, rungtyniãvusi
3 rungtyniáudavęs, rungtyniáudavusi
4 rungtyniáusiantis / rungtyniáusiąs,
rungtyniáusianti

5
6
7
8
9

–, –, rungtyniáujama
–, –, rungtyniáuta
rungtyniáudamas, rungtyniáudama
rungtyniáujant
rungtyniãvus
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228
ruõšti, ruõšia, ruõšė

preparare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ruošiù
ruoši̇ ̀
ruõšia
ruõšiame
ruõšiate

ruošiaũ
ruošei̇ ̃
ruõšė
ruõšėme
ruõšėte

ruõščiau
ruõštum
ruõštų
ruõštume / ruõštumėme
ruõštute / ruõštumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ruõšdavau
ruõšdavai
ruõšdavo
ruõšdavome
ruõšdavote

ruõšiu
ruõši
ruõš
ruõšime
ruõšite

ruõšk
tegu ruõšia
ruõškime
ruõškite

ką?
Ji ruošia vakarienę šeimai. – Lei prepara la cena per la famiglia.
neruõšti kо?
Šį vakarą ji neruošia vakarienės. – Stasera lei non prepara la cena.
į ką?
Ji ruošia vyrą į kelionę. – Lei fa i preparativi per il viaggio di suo marito.
įruõšti
išruõšti /
suruõšti
paruõšti
priruõšti
suruõšti

Jie įruošė kambarį vaikams. – Hanno preparato la camera per i bambini.
Ji išruošė / suruošė vyrą į kelionę. – Lei ha fatto i preparativi per il viaggio di
suo marito.
Ji paruošė vakarienę. – Lei preparò la cena.
Jie priruošė daug valgių. – Prepararono molte pietanze.
Ji suruošė gimtadienį dukteriai. – Lei organizzò la festa di compleanno della figlia.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ruõšiantis / ruošiąs̃ , ruõšianti
2 ruõšęs, ruõšusi
3 ruõšdavęs, ruõšdavusi
4 ruõšiantis / ruõšiąs, ruõšianti
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5
6
7
8
9

ruõšiamas, ruošiamà, ruõšiama
ruõštas, ruoštà, ruõšta
ruõšdamas, ruošdamà
ruõšiant
ruõšus

229
ruõštis, ruõšiasi, ruõšėsi

prepararsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ruošiúosi
ruoši̇ é si
ruõšiasi
ruõšiamės
ruõšiatės

ruošiaũsi
ruošei̇ s̃ i
ruõšėsi
ruõšėmės
ruõšėtės

ruõščiausi
ruõštumeisi
ruõštųsi
ruõštumės / ruõštumėmės
ruõštutės / ruõštumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ruõšdavausi
ruõšdavaisi
ruõšdavosi
ruõšdavomės
ruõšdavotės

ruõšiuosi
ruõšiesi
ruõšis
ruõšimės
ruõšitės

ruõškis
tegu ruõšiasi
ruõškimės
ruõškitės

kam?
Mokytojas ruošiasi pamokai. – L’insegnante si prepara per la lezione.
į ką?
Aš ruošiuosi į kelionę. – Mi preparo per il viaggio.
Mes ruošiamės valgyti. – Ci apprestiamo a mangiare.
įsiruõšti
išsiruõšti /
susiruõšti
pasiruõšti
susiruõšti

Jie įsiruošė butą. – Hanno arredato il loro appartamento.
Jis išsiruošė / susiruošė į kelionę. – Si preparò per il viaggio.
Mokytojas pasiruošė pamokai. – L’insegnante si preparò per la lezione.
Mes susiruošėme valgyti. – Ci preparammo a mangiare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besiruõšiantis / besiruošiąs̃ , besiruõšianti
2 ruõšęs, ruõšusis
3 ruõšdavęsis, ruõšdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, ruõšiamasi
–, –, ruõštasi
ruõšdamasis, ruõšdamasi
ruõšiantis
ruõšusis
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230
rūpė́ ti, rū̃ pi, rūpė́ jo

premere;
stare a cuore

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

rūpiù
rūpi̇ ̀
rū̃ pi
rū̃ pime
rū̃ pite

rūpė́ jau
rūpė́ jai
rūpė́ jo
rūpė́ jome
rūpė́ jote

rūpė́ čiau
rūpė́ tum
rūpė́ tų
rūpė́ tume / rūpė́ tumėme
rūpė́ tute / rūpė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

rūpė́ davau
rūpė́ davai
rūpė́ davo
rūpė́ davome
rūpė́ davote

rūpė́ siu
rūpė́ si
rūpė̃s
rūpė́ sime
rūpė́ site

rūpė́ k
tegu rū̃ pi
rūpė́ kime
rūpė́ kite

kas?
Man rūpi viskas. – Mi preme ogni cosa.
Man rūpi vaikų sveikata. – Mi sta a cuore la salute dei figlioli.
Man rūpi studijuoti italų kalbą. – Mi preme (interessa) studiare la lingua italiana.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 rū̃ pintis / rūpį̃s, rū̃ pinti
2 rūpė́ jęs, rūpė́ jusi
3 rūpė́ davęs, rūpė́ davusi
4 rūpė́ siantis / rūpė́ siąs, rūpė́ sianti

266

5
6
7
8
9

rū̃ pimas, rūpimà, rū̃ pima
rūpė́ tas, rūpė́ ta, rūpė́ ta
rūpė́ damas, rūpė́ dama
rū̃ pint
rūpė́ jus

231
rū́ pintis, rū́ pinasi, rū́ pinosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

(pre)occuparsi,
prendersi cura

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

rū́ pinuosi
rū́ piniesi
rū́ pinasi
rū́ pinamės
rū́ pinatės

rū́ pinausi
rū́ pinaisi
rū́ pinosi
rū́ pinomės
rū́ pinotės

rū́ pinčiausi
rū́ pintumeisi
rū́ pintųsi
rū́ pintumės / rū́ pintumėmės
rū́ pintutės / rū́ pintumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

rū́ pindavausi
rū́ pindavaisi
rū́ pindavosi
rū́ pindavomės
rū́ pindavotės

rū́ pinsiuosi
rū́ pinsiesi
rū́ pinsis
rū́ pinsimės
rū́ pinsitės

rū́ pinkis
tegu rū́ pinasi
rū́ pinkimės
rū́ pinkitės

Jis labai rūpinasi šeima. – Lui si occupa molto della famiglia.
Jis rūpinasi vaikais. – Si occupa dei figli.
*apsirū́ pinti
pasirū́ pinti
prisirū́ pinti
susirū́ pinti

Apsirūpinkite maistu. – Rifornitevi di cibo!
Gal galėtumėte pasirūpinti mano kate, kol aš sugrįšiu. – Potreste prendervi
cura del mio gatto fino al mio ritorno?
Prisirūpinau dėl sūnaus. – Mi sono molto preoccupato per mio figlio.
Jis susirūpino vaikų elgesiu. – Si è preoccupato per il comportamento dei
bambini.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besirū́ pinantis / besirū́ pinąs, besirū́ pinanti
2 rū́ pinęsis, rū́ pinusis
3 rū́ pindavęsis, rū́ pindavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, rū́ pinamasi
–, –, rū́ pintasi
rū́ pindamasis, rū́ pindamasi
rū́ pinantis
rū́ pinusis
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232
sakýti, sãko, sãkė

dire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sakaũ
sakai̇ ̃
sãko
sãkome
sãkote

sakiaũ
sakei̇ ̃
sãkė
sãkėme
sãkėte

sakýčiau
sakýtum
sakýtų
sakýtume / sakýtumėme
sakýtute / sakýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sakýdavau
sakýdavai
sakýdavo
sakýdavome
sakýdavote

sakýsiu
sakýsi
sakỹs
sakýsime
sakýsite

sakýk
tegu sãko
sakýkime
sakýkite

ką?
Jis man sako tiesą. – Lui mi dice la verità.
nesakýti kо?
Jis man nesako tiesos. – Lui non mi dice la verità.
Jis visada sakė: „Nereikia nieko bijoti!“ – Diceva sempre: “Non si deve aver paura di nulla!”
*atsakýti
*įsakýti
pasakýti
*užsakýti

Prašom atsakyti į klausimą. – Risponda alla domanda, per favore.
Direktorius įsakė darbą pradėti viena valanda anksčiau. – Il direttore ingiunse di
cominciare a lavorare un’ora prima.
Viršininkas pasakė, kad rytoj bus susirinkimas. – Il dirigente ha detto che domani
ci sarà una riunione.
Ar užsakėte bilietus į koncertą? – Avete prenotato i biglietti per il concerto?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sãkantis / sakąs̃ , sãkanti
2 sãkęs, sãkiusi
3 sakýdavęs, sakýdavusi
4 sakýsiantis / sakýsiąs, sakýsianti
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5
6
7
8
9

sãkomas, sãkoma, sãkoma
sakýtas, sakýta, sakýta
sakýdamas, sakýdama
sãkant
sãkius

233
sapnúoti, sapnúoja, sapnãvo

sognare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sapnúoju
sapnúoji
sapnúoja
sapnúojame
sapnúojate

sapnavaũ
sapnavai̇ ̃
sapnãvo
sapnãvome
sapnãvote

sapnúočiau
sapnúotum
sapnúotų
sapnúotume / sapnúotumėme
sapnúotute / sapnúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sapnúodavau
sapnúodavai
sapnúodavo
sapnúodavome
sapnúodavote

sapnúosiu
sapnúosi
sapnuõs
sapnúosime
sapnúosite

sapnúok
tegu sapnúoja
sapnúokime
sapnúokite

ką?
Dažnai sapnuoju jus. – Vi sogno spesso.
nesapnúoti kо?
Niekada nesapnuoju jūsų. – Non vi sogno mai.
susapnúoti

Šiąnakt susapnavau jus. – Questa notte vi ho sognato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sapnúojantis / sapnúojąs, sapnúojanti
2 sapnãvęs, sapnãvusi
3 sapnúodavęs, sapnúodavusi
4 sapnúosiantis / sapnúosiąs, sapnúosianti

5
6
7
8
9

sapnúojamas, sapnúojama, sapnúojama
sapnúotas, sapnúota, sapnúota
sapnúodamas, sapnúodama
sapnúojant
sapnãvus

269

234
sáugoti, sáugo, sáugojo

custodire, fare la guardia;
conservare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sáugau
sáugai
sáugo
sáugome
sáugote

sáugojau
sáugojai
sáugojo
sáugojome
sáugojote

sáugočiau
sáugotum
sáugotų
sáugotume / sáugotumėme
sáugotute / sáugotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sáugodavau
sáugodavai
sáugodavo
sáugodavome
sáugodavote

sáugosiu
sáugosi
sáugos
sáugosime
sáugosite

sáugok
tegu sáugo
sáugokime
sáugokite

ką?
Šuo saugojo namą. – Il cane custodiva la casa (faceva la guardia alla casa).
nesáugoti kо?
Šuo nesaugojo namo. – Il cane non custodiva la casa (faceva la guardia alla casa).
Jis saugo sveikatą. – Lui sta attento alla propria salute.
ką? nuo ko?
Saugokite vaistus nuo vaikų. – Conservare i medicinali lontano dai bambini.
Jis saugojo mano lagaminą. – Lui aveva in custodia la mia valigia.
apsáugoti
išsáugoti
pasáugoti

Sargas apsaugojo parduotuvę nuo vagių. – Un sorvegliante ha protetto il negozio
dai ladri.
Išsaugojau senelės žiedą. – Ho conservato l’anello della nonna.
Pasaugok mano lagaminą. – Custodisci la mia valigia.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sáugantis / saugąs̃ , sáuganti
2 sáugojęs, sáugojusi
3 sáugodavęs, sáugodavusi
4 sáugosiantis / sáugosiąs, sáugosianti
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5
6
7
8
9

sáugomas, sáugoma, sáugoma
sáugotas, sáugota, sáugota
sáugodamas, sáugodama
sáugant
sáugojus

235
sėdė́ ti, sė́ di, sėdė́ jo

sedere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sė́ džiu
sė́ di
sė́ di
sė́ dime
sė́ dite

sėdė́ jau
sėdė́ jai
sėdė́ jo
sėdė́ jome
sėdė́ jote

sėdė́ čiau
sėdė́ tum
sėdė́ tų
sėdė́ tume / sėdė́ tumėme
sėdė́ tute / sėdė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sėdė́ davau
sėdė́ davai
sėdė́ davo
sėdė́ davome
sėdė́ davote

sėdė́ siu
sėdė́ si
sėdė̃s
sėdė́ sime
sėdė́ site

sėdė́ k
tegu sė́ di
sėdė́ kime
sėdė́ kite

Kažkas sėdi ant suoliuko. – Qualcuno siede sulla panchina.
Jie sėdi kalėjime. – Sono detenuti in carcere.
atsėdė́ ti
išsėdė́ ti
pasėdė́ ti
prasėdė́ ti

Jie atsėdėjo kalėjime dvejus metus. – Scontarono due anni in carcere.
Ji išsėdėjo prie ligonio iki vakaro. – Lei è rimasta accanto al malato fino a sera.
Pasėdėkite čia, palaukite manęs. – Rimanga seduto un po’ qui, mi aspetti.
Jie prasėdėjo prie durų keletą valandų. – Rimasero seduti accanto alla porta per
qualche ora.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sė́ dintis / sėdį̃s, sė́ dinti
2 sėdė́ jęs, sėdė́ jusi
3 sėdė́ davęs, sėdė́ davusi
4 sėdė́ siantis / sėdė́ siąs, sėdė́ sianti

5
6
7
8
9

sė́ dimas, sėdimà, sė́ dima
sėdė́ tas, sėdė́ ta, sėdė́ ta
sėdė́ damas, sėdė́ dama
sė́ dint
sėdė́ jus
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236
sègti, sẽga, sẽgė

abbottonare;
appuntare (una spilla)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

segù
segi̇ ̀
sẽga
sẽgame
sẽgate

segiaũ
segei̇ ̃
sẽgė
sẽgėme
sẽgėte

sègčiau
sègtum
sègtų
sègtume / sègtumėme
sègtute / sègtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sègdavau
sègdavai
sègdavo
sègdavome
sègdavote

sègsiu
sègsi
sègs
sègsime
sègsite

sèk
tegu sẽga
sèkime
sèkite

ką?
Ji segė sagę prie naujos suknelės. – Lei abbottonò vestito nuovo (appuntò una spilla sul vestito
nuovo).
nesègti kо?
Ji nesega sagės prie naujos suknelės. – Lei non abbottona il vestito nuovo (non appunta una spilla
sul vestito nuovo).
Ji segė sagas. – Lei si abbottonò i bottoni.
atsègti
įsègti
išsègti
nusègti
pérsegti
prisègti
užsègti

Ji atsegė rankinę. – Lei aprì la borsetta.
Ji įsegė draugei sagę. – Lei fissò una spilla all’amica.
Ji išsegė sagę iš suknelės. – Lei sbottonò il vestito (si tolse una spilla dal vestito).
Jis nusegė gobtuvą nuo striukės. – Lui ha staccato il cappuccio dal giaccone.
Ji persegė sagę į kitą drabužį. – Lei ha appuntato la spilla su un altro abito.
Jis prisegė gobtuvą prie striukės. – Lui ha attaccato il cappuccio al giaccone.
Ji užsegė sagas. – Lei ha allacciato i bottoni.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sẽgantis / segąs̃ , sẽganti
2 sẽgęs, sẽgusi
3 sègdavęs, sègdavusi
4 sègsiantis / sègsiąs, sègsianti
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5
6
7
8
9

sẽgamas, segamà, sẽgama
sẽgtas, segtà, sẽgta
sègdamas, segdamà
sẽgant
sẽgus

237
sèkti, sẽka, sẽkė

(in)seguire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sekù
seki̇ ̀
sẽka
sẽkame
sẽkate

sekiaũ
sekei̇ ̃
sẽkė
sẽkėme
sẽkėte

sèkčiau
sèktum
sèktų
sèktume / sèktumėme
sèktute / sèktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sèkdavau
sèkdavai
sèkdavo
sèkdavome
sèkdavote

sèksiu
sèksi
sèks
sèksime
sèksite

sèk
tegu sẽka
sèkime
sèkite

ką?
Policininkas seka vagį. – Il poliziotto insegue il ladro.
nesèkti kо?
Policininkas neseka vagies. – Il poliziotto non insegue il ladro.
paskui ką?
Šuo seka paskui šeimininką. – Il cane segue il padrone.
kuo?
Jis sekė mus akimis. – Lui ci seguiva con gli occhi.
atsèkti
nusèkti
pasèkti
parsèkti
susèkti

Šuo mane atsekė iki darbo. – Il cane mi seguì fino al lavoro.
Šuo nusekė paskui šeimininką iki darbo. – Il cane andò dietro al padrone fino al
lavoro.
Šuo pasekė (truputį) šeimininką. – Il cane seguì il padrone per un po’.
Šuo parsekė mane namo. – Il cane mi seguì fino a casa.
Policija susekė vagį. – La polizia ha scovato il ladro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sẽkantis / sekąs̃ , sẽkanti
2 sẽkęs, sẽkusi
3 sèkdavęs, sèkdavusi
4 sèksiantis / sèksiąs, sèksianti

5
6
7
8
9

sẽkamas, sekamà, sẽkama
sẽktas, sektà, sẽkta
sèkdamas, sekdamà
sẽkant
sẽkus
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238
sèktis, sẽkasi, sẽkėsi

riuscire;
avere successo

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos sẽkasi
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos sèkdavosi
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sẽkėsi

sèktųsi

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sèksis

tegu sẽkasi

kas?
Jai sekasi mokslai. – Gli studi le riescono bene. / Se la cava bene negli studi.
Man viskas sekasi puikiai. – Tutto mi va molto bene.
Jai sekasi. – Lei ha successo.
pasisèkti

Mums labai pasisekė. – Ci è andata molto bene.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ s̀ ekantis / besisekąs̃ , besi̇ s̀ ekanti
2 sẽkęsis, sẽkusis
3 sèkdavęsis, sèkdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, sẽkamasi
–, –, sẽktasi
–, –
sẽkantis
sẽkusis

239
sénti, sénsta, sẽno

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

invecchiare; deteriorarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sénstu
sénsti
sénsta
sénstame
sénstate

senaũ
senai̇ ̃
sẽno
sẽnome
sẽnote

sénčiau
séntum
séntų
séntume / séntumėme
séntute / séntumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

séndavau
séndavai
séndavo
séndavome
séndavote

sénsiu
sénsi
señs
sénsime
sénsite

sénk
tegu sénsta
sénkime
sénkite

Mano draugai sensta. – I miei amici invecchiano.
Maistas, laikomas ne šaldytuve, greitai sensta. – Il cibo non conservato in frigorifero si deteriora
presto.
pasénti / Duona jau paseno / suseno. – Il pane è ormai raffermo. Mano tėvai jau paseno. –
susénti
Ormai i miei genitori sono invecchiati.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sénstantis / senstąs̃ , sénstanti
2 sẽnęs, sẽnusi
3 séndavęs, séndavusi
4 sénsiantis / sénsiąs, sénsianti

5
6
7
8
9

–, –, sénstama
–, –, sénta
séndamas, sendamà
sénstant
sẽnus
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240
sė́ sti, sė́ da, sė́ do

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sedersi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sė́ du
sė́ di
sė́ da
sė́ dame
sė́ date

sė́ dau
sė́ dai
sė́ do
sė́ dome
sė́ dote

sė́ sčiau
sė́ stum
sė́ stų
sė́ stume / sė́ stumėme
sė́ stute / sė́ stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sė́ sdavau
sė́ sdavai
sė́ sdavo
sė́ sdavome
sė́ sdavote

sė́ siu
sė́ si
sė̃s
sė́ sime
sė́ site

sė́ sk
tegu sė́ da
sė́ skime
sė́ skite

Prašom sėsti ant sofos. – Prego, si sieda sul divano.
įsė́ sti
nusė́ sti
pérsėsti
prisė́ sti
susė́ sti
užsė́ sti

Jis įsėdo į automobilį. – Salì in macchina.
Raitelis nusėdo nuo žirgo. – Il cavaliere smontò da cavallo.
Persėdome į kitą autobusą. – Cambiammo l’autobus. Persėdau ant kitos kėdės. –
Cambiai di sedia.
Prisėdo pilnas autobusas žmonių. – Sull’autobus salì un mucchio di gente. Prisėskite, pailsėkite. – Si sieda pure, si riposi.
Susėdome ant žolės. – Ci sedemmo tutti sull’erba.
Raitelis užsėdo ant žirgo. – Il cavaliere montò a cavallo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sė́ dantis / sėdąs̃ , sė́ danti
2 sė́ dęs, sė́ dusi
3 sė́ sdavęs, sė́ sdavusi
4 sė́ siantis / sė́ siąs, sė́ sianti

276

5
6
7
8
9

–, –, sė́ dama
sė́ stas, sėstà, sė́ sta
sė́ sdamas, sėsdamà
sė́ dant
sė́ dus

241
si̇́ekti, si̇́ekia, si̇́ekė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

puntare a; perseguire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

si̇ é kiu
si̇ é ki
si̇ é kia
si̇ é kiame
si̇ é kiate

si̇ é kiau
síé kei
si̇ é kė
si̇ é kėme
si̇ é kėte

si̇ é kčiau
si̇ é ktum
si̇ é ktų
si̇ é ktume / si̇ é ktumėme
si̇ é ktute / si̇ é ktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

si̇ é kdavau
si̇ é kdavai
si̇ é kdavo
si̇ é kdavome
si̇ è kdavote

si̇ é ksiu
si̇ é ksi
siẽks
si̇ é ksime
si̇ é ksite

si̇ é k
tegu si̇ é kia
si̇ é kime
si̇ é kite

ko?
Vaikas siekė saldainių. – Il bambino puntava ai cioccolatini.
Jis atkakliai siekia tikslo. – Lui persegue tenacemente il suo scopo.
pasi̇ é kti

Negaliu pasiekti viršutinės lentynos. – Non riesco ad arrivare al ripiano superiore.
Jis pasiekė tikslą. – Lui raggiunse lo scopo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 si̇ é kiantis / siekiąs̃ , si̇ é kianti
2 si̇ é kęs, si̇ é kusi
3 si̇ é kdavęs, si̇ é kdavusi
4 si̇ é ksiantis / si̇ é ksiąs, si̇ é ksianti

5
6
7
8
9

si̇ é kiamas, siekiamà, si̇ é kiama
si̇ é ktas, siektà, si̇ é kta
si̇ é kdamas, siekdamà
si̇ é kiant
si̇ é kus
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242
sirg̃ ti, serg̃ a, sirg̃ o

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

essere malato

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sergù
sergi̇ ̀
serga
̃
sergame
̃
sergate
̃

sirgaũ
sirgai̇ ̃
sirgo
̃
sirgome
̃
si̇ r̃ gote

sirgčiau
̃
sirgtum
̃
sirgtų
̃
sirgtume
/ sirgtumėme
̃
̃
sirgtute
/ sirgtumėte
̃
̃

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sirgdavau
̃
sirgdavai
̃
sirgdavo
̃
sirgdavome
̃
sirgdavote
̃

sirgsiu
̃
sirgsi
̃
sirgs
̃
sirgsime
̃
sirgsite
̃

sirk̃
tegu serga
̃
sirk̃ ime
sirk̃ ite

kuo?
Jis serga sloga. – Lui ha il raffreddore.
išsirgti
̃ /
prasirgti
̃
pasirgti
̃
pérsirgti
susirgti
̃ /
apsirgti
̃

Brolis išsirgo / prasirgo visą mėnesį. – Mio fratello è stato malato tutto il mese.
Jis pasirgo tris dienas ir pasveiko. – È stato malato per tre giorni ed è guarito.
Jis persirgo gripu. – Lui ha avuto l’influenza.
Jis susirgo / apsirgo sloga. – Gli è venuto il raffreddore.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sergantis
/ sergąs̃ , serganti
̃
̃
2 sirgęs,
sirgusi
̃
̃
3 sirgdavęs,
sirgdavusi
̃
̃
4 sirgsiantis
/ sirgsiąs,
sirgsianti
̃
̃
̃
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5
6
7
8
9

sergamas,
sergamà, sergama
̃
̃
sirgtas,
sirgtà,
sir
gta
̃
̃
sirgdamas,
sirgdamà
̃
sergant
̃
sirgus
̃

243
siū́ lyti, siū́ lo, siū́ lė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

proporre; offrire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

siū́ lau
siū́ lai
siū́ lo
siū́ lome
siū́ lote

siū́ liau
siū́ lei
siū́ lė
siū́ lėme
siū́ lėte

siū́ lyčiau
siū́ lytum
siū́ lytų
siū̃ lytume / siū́ lytumėme
siū́ lytute / siū́ lytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

siū́ lydavau
siū́ lydavai
siū́ lydavo
siū́ lydavome
siū́ lydavote

siū́ lysiu
siū́ lysi
siū́ lys
siū́ lysime
siū́ lysite

siū́ lyk
tegu siū́ lo
siū́ lykime
siū́ lykite

ką? ko?
Berniukui siūliau obuolį. – Ho offerto una mela al ragazzino.
Berniukui siūliau obuolių. – Ho offerto delle mele al ragazzino.
nesiū́lyti kо?
Berniukui nesiūliau obuolio. – Non ho offerto una mela al ragazzino.
Jonai, siūlau važiuoti kartu su mumis. – Jonas, ti propongo di venire insieme con noi.
Pardavėjas siūlo jiems itališką skalbiamąją mašiną. – Il commesso gli propone una lavatrice
italiana.
pasiū́ lyti

Pasiūliau jiems torto. – Ho offerto loro della torta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 siū́ lantis / siūląs̃ , siū́ lanti
2 siū́ lęs, siū́ liusi
3 siū́ lydavęs, siū́ lydavusi
4 siū́ lysiantis / siū́ lysiąs, siū́ lysianti

5
6
7
8
9

siū́ lomas, siū́ loma, siū́ loma
siū́ lytas, siū́ lyta, siū́ lyta
siū́ lydamas, siū́ lydama
siū́ lant
siū́ lius
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244
sių̃sti, siuñčia, siuñtė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

spedire, inviare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

siunčiù
siunti̇ ̀
siuñčia
siuñčiame
siuñčiate

siunčiaũ
siuntei̇ ̃
siuñtė
siuñtėme
siuñtėte

sių̃sčiau
sių̃stum
sių̃stų
sių̃stume / sių̃stumėme
sių̃stute / sių̃stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sių̃sdavau
sių̃sdavai
sių̃sdavo
sių̃sdavome
sių̃sdavote

sių̃siu
sių̃si
sių̃s
sių̃sime
sių̃site

sių̃sk
tegu siuñčia
sių̃skime
sių̃skite

ką? ko?
Siunčiu jums knygą. – Le invio un libro.
Siunčiu jums knygų. – Le invio dei libri.
nesių̃sti kо?
Nesiųsk man laiškų. – Non mi spedire lettere.
kuo?
Dokumenus siųsime oro paštu. – Spediremo i documenti per posta aerea.
Jį siunčia dirbti į kitą šalį. – Lo mandano a lavorare in un altro paese.
atsių̃sti
išsių̃sti
nusių̃sti
parsių̃sti
pérsiųsti
prisių̃sti

Draugas atsiuntė man knygą. – Un amico mi fece recapitare un libro.
Draugas išsiuntė man knygą. – Un amico mi spedì un libro.
Nusiunčiau jam sveikinimą. – Gli ho inviato un saluto.
Tėvas parsiuntė mus namo. – Il padre ci rispedì a casa. Jis parsiuntė savo daiktus, o
netrukus grįžo ir pats. – Ha spedito le sue cose e da poco è tornato lui stesso.
Šiuos dokumentus reikia persiųsti į banką. – Occorre trasmettere questi documenti alla
banca.
Draugai man prisiuntė dovanų. – Gli amici mi hanno inviato tanti regali.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 siuñčiantis / siunčiąs̃ , siuñčianti
2 siuñtęs, siuñtusi
3 sių̃sdavęs, sių̃sdavusi
4 sių̃siantis / sių̃siąs, sių̃sianti
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5
6
7
8
9

siuñčiamas, siunčiamà, siuñčiama
sių̃stas, siųstà, sių̃sta
sių̃sdamas, siųsdamà
siuñčiant
siuñtus

245
siū́ ti, siùva, siùvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

cucire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

siuvù
siuvi̇ ̀
siùva
siùvame
siùvate

siuvaũ
siuvaĩ
siùvo
siùvome
siùvote

siū́ čiau
siū́ tum
siū́ tų
siū́ tume / siū́ tumėme
siū́ tute / siū́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

siū́ davau
siū́ davai
siū́ davo
siū́ davome
siū́ davote

siū́ siu
siū́ si
siū́ s
siū́ sime
siū́ site

siū́ k
tegu siùva
siū́ kime
siū́ kite

ką?
Ji siuva suknelę draugei. – Lei cuce un vestito per un’amica.
nesiū́ti kо?
Ji nesiuva suknelės draugei. – Lei non cuce un vestito per un’amica.
kuo?
Ji siuva siuvamąja mašina. – Lei cuce a macchina.
įsiū́ ti
pasiū́ ti
pérsiūti
prisiū́ ti
susiū́ ti
užsiū́ ti

Prašom įsiūti sagą. – Attacchi il bottone, per favore.
Ji pasiuvo suknelę draugei. – Lei ha finito di cucire un vestito per un’amica.
Ji persiuvo savo paltą dukteriai. – Ha riadattato il suo cappotto per la figlia.
Siuvėja prisiuvo apykaklę. – La sarta ha attaccato il bavero.
Ji susiuvo praplyšusias kelnes. – Lei ha ricucito i pantaloni strappati.
Ji užsiuvo skylę megztinyje. – Ha ricucito un buco nel maglione. Ant džinsų ji
užsiuvo lopą. – Ha cucito una toppa sui jeans.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 siùvantis / siuvąs̃ , siùvanti
2 siùvęs, siùvusi
3 siū́ davęs, siū́ davusi
4 siū́ siantis / siū́ siąs, siū́ sianti

5
6
7
8
9

siùvamas, siuvamà, siùvama
siū́ tas, siūtà, siū́ ta
siū́ damas, siūdamà
siùvant
siùvus

281

246
skaičiúoti, skaičiúoja, skaičiãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

contare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skaičiúoju
skaičiúoji
skaičiúoja
skaičiúojame
skaičiúojate

skaičiavaũ
skaičiavai̇ ̃
skaičiãvo
skaičiãvome
skaičiãvote

skaičiúočiau
skaičiúotum
skaičiúotų
skaičiúotume / skaičiúotumėme
skaičiúotute / skaičiúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skaičiúodavau
skaičiúodavai
skaičiúodavo
skaičiúodavome
skaičiúodavote

skaičiúosiu
skaičiúosi
skaičiuõs
skaičiúosime
skaičiúosite

skaičiúok
tegu skaičiúoja
skaičiúokime
skaičiúokite

ką?
Ji skaičiuoja pinigus. – Lei conta i soldi.
neskaičiúoti kо?
Ji neskaičiuoja pinigų. – Lei non conta i soldi.
kuo?
Mokiniams per pamokas leidžiama skaičiuoti skaičiuokle. – Gli scolari durante le lezioni
possono usare la calcolatrice.
Ji skaičiuoja darbo užmokestį. – Lei fa il conto della paga.
apskaičiúoti
atskaičiúoti
išskaičiúoti
pérskaičiuoti
suskaičiúoti

1
2
3
4

Apskaičiavome, kiek kainuotų atostogos prie jūros. – Abbiamo calcolato
quanto costerebbe una vacanza al mare.
Ji atskaičiavo lygiai penkis eurus ir padavė vairuotojui. – Lei estrasse giusto
cinque euro e li diede al conducente.
Kai kuriuos mokesčius išskaičiuoja iš algos. – Alcune tasse sono detratte
dallo stipendio.
Ji perskaičiavo pinigus. – Lei ha ricontato i soldi.
Prašom suskaičiuoti, kiek studentų važiuoja į ekskursiją. – Prego di contare
quanti studenti vanno in gita. Prašom suskaičiuoti / apskaičiuoti, kiek turiu
mokėti. – Fate il conto, per piacere, di quanto devo pagare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
skaičiúojantis / skaičiúojąs, skaičiúojanti
skaičiãvęs, skaičiãvusi
skaičiúodavęs, skaičiúodavusi
skaičiúosiantis / skaičiúosiąs, skaičiúosianti
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5
6
7
8
9

skaičiúojamas, skaičiúojama, skaičiúojama
skaičiúotas, skaičiúota, skaičiúota
skaičiúodamas, skaičiúodama
skaičiúojant
skaičiãvus

247
skaitýti, skai̇ ̃to, skai̇ ̃tė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

leggere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skaitaũ
skaitai̇ ̃
skai̇ t̃ o
skai̇ t̃ ome
skai̇ t̃ ote

skaičiaũ
skaitei̇ ̃
skai̇ t̃ ė
skai̇ t̃ ėme
skai̇ t̃ ėte

skaitýčiau
skaitýtum
skaitýtų
skaitýtume / skaitýtumėme
skaitýtute / skaitýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skaitýdavau
skaitýdavai
skaitýdavo
skaitýdavome
skaitýdavote

skaitýsiu
skaitýsi
skaitỹs
skaitýsime
skaitýsite

skaitýk
tegu skai̇ t̃ o
skaitýkime
skaitýkite

ką?
Jis skaito knygą. – Lui legge il libro.
neskaitýti kо?
Jis neskaito knygos. – Lui non legge il libro.
paskaitýti
pérskaityti
praskaitýti

Jis mėgsta paskaityti. – Gli piace leggere. Paskaityk man pasaką. – Su, leggimi
una favola.
Jis jau perskaitė knygą. – Lui ha già finito il libro.
Jis praskaitė visą naktį. – Lui ha letto tutta la notte.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skai̇ t̃ antis / skaitąs̃ , skai̇ t̃ anti
2 skai̇ t̃ ęs, skai̇ č̃ iusi
3 skaitýdavęs, skaitýdavusi
4 skaitýsiantis / skaitýsiąs, skaitýsianti

5
6
7
8
9

skai̇ t̃ omas, skai̇ t̃ oma, skai̇ t̃ oma
skaitýtas, skaitýta, skaitýta
skaitýdamas, skaitýdama
skai̇ t̃ ant
skai̇ č̃ ius
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248
skal ̃bti, skal ̃bia, skal ̃bė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

lavare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skalbiù
skalbi̇ ̀
skal̃bia
skal̃biame
skal̃biate

skalbiaũ
skalbei̇ ̃
skal̃bė
skal̃bėme
skal̃bėte

skal̃bčiau
skal̃btum
skal̃btų
skal̃btume / skal̃btumėme
skal̃btute / skal̃btumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skal̃bdavau
skal̃bdavai
skal̃bdavo
skal̃bdavome
skal̃bdavote

skal̃bsiu
skal̃bsi
skal̃bs
skal̃bsime
skal̃bsite

skal̃bk
tegu skal̃bia
skal̃bkime
skal̃bkite

ką?
Ji skalbia drabužius naujais skalbimo milteliais. – Lei lava i vestiti con un nuovo detersivo.
neskal ̃bti ko?
Ji neskalbia drabužių šiais skalbimo milteliais. – Lei non lava i vestiti con questo detersivo.
išsikal̃bti
paskal̃bti
pérskalbti
praskal̃bti
priskal̃bti

Ji išskalbė drabužius. – Ha finito di lavare i vestiti.
Paskalbiau ir pavargau. – Ho lavato per un po’ e mi sono stancato.
Drabužį reikia perskalbti. – Questo vestito va rilavato.
Visą šeštadienį praskalbiau drabužius. – Ho passato il sabato a lavare vestiti.
Ji priskalbė drabužių. – Lei ha lavato un mucchio di vestiti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skal̃biantis / skalbiąs̃ , skal̃bianti
2 skal̃bęs, skal̃busi
3 skal̃bdavęs, skal̃bdavusi
4 skal̃bsiantis / skal̃bsiąs, skal̃bsianti
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5
6
7
8
9

skal̃biamas, skalbiamà, skal̃biama
skal̃btas, skalbtà, skal̃bta
skal̃bdamas, skalbdamà
skal̃biant
skal̃bus

249
skam̃binti, skam̃bina, skam̃bino

telefonare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

skam̃ binu
skam̃ bini
skam̃ bina
skam̃ biname
skam̃ binate

skam̃ binau
skam̃ binai
skam̃ bino
skam̃ binome
skam̃ binote

skam̃ binčiau
skam̃ bintum
skam̃ bintų
skam̃ bintume / skam̃ bintumėme
skam̃ bintute / skam̃ bintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skam̃ bindavau
skam̃ bindavai
skam̃ bindavo
skam̃ bindavome
skam̃ bindavote

skam̃ binsiu
skam̃ binsi
skam̃ bins
skam̃ binsime
skam̃ binsite

skam̃ bink
tegu skam̃ bina
skam̃ binkime
skam̃ binkite

kam?
Kažkas man skambino mobiliuoju telefonu. – Qualcuno mi ha telefonato al cellulare.
apskam̃ binti
paskam̃ binti
praskam̃ binti
prisiskam̃ binti

Jis apskambino draugus ir pakvietė į gimtadienį. – Lui fece un giro di
telefonate agli amici e li invitò alla festa di compleanno.
Prašom paskambinti vėliau. – Prego richiamare più tardi.
Visą vakarą ji praskambino draugėms. – Tutta la sera è stata al telefono con
le amiche.
Negalėjau tau prisiskambinti. – Non ho potuto raggiungerti per telefono.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skam̃ binantis / skam̃ binąs, skam̃binanti
2 skam̃ binęs, skam̃binusi
3 skam̃ bindavęs, skam̃bindavusi
4 skam̃ binsiantis / skam̃ binsiąs, skam̃binsianti

5
6
7
8
9

–, –, skam̃binama
–, –, skam̃binta
skam̃ bindamas, skam̃bindama
skam̃ binant
skam̃ binus
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250
skaudė́ ti, skaũda, skaudė́ jo

fare male,
dolere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos skaũda
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos skaudė́ davo
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skaudė́ jo

skaudė́ tų

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skaudė̃s

tegu skaũda

ką?
Jai skauda galvą. – Lei ha mal di testa.
neskaudė́ti kо?
Jai neskauda galvos. – Non ha mal di testa.
paskaudė́ ti
praskaudė́ ti
suskaudė́ ti

Jai tik truputį paskaudėjo, kai susižeidė ranką. – Sentì soltanto un po’ di dolore
quando si ferì la mano.
Visą naktį man praskaudėjo dantį. – Il dente mi ha fatto male per tutta la notte.
Staiga man suskaudėjo galvą. – All’improvviso mi venne mal di testa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skaũdantis / skaudąs̃ , skaũdanti
2 skaudė́ jęs, skaudė́ jusi
3 skaudė́ davęs, skaudė́ davusi
4 skaudė́ siantis / skaudė́ siąs, skaudė́ sianti
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5
6
7
8
9

skaũdamas, skaudamà, skaũdama
–, –, skaudė́ ta
skaudė́ damas, skaudė́ dama
skaũdant
skaudė́ jus

251
skélbti, skélbia, skélbė

comunicare;
rendere pubblico

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skélbiu
skélbi
skélbia
skélbiame
skélbiate

skélbiau
skélbei
skélbė
skélbėme
skélbėte

skélbčiau
skélbtum
skélbtų
skélbtume / skélbtumėme
skélbtute / skélbtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skélbdavau
skélbdavai
skélbdavo
skélbdavome
skélbdavote

skélbsiu
skélbsi
skel̃bs
skélbsime
skélbsite

skélbk
tegu skélbia
skélbkime
skélbkite

ką?
Svarbiausią informaciją administracija skelbia kartą per savaitę. – L’amministrazione comunica
le informazioni più importanti una volta a settimana.
neskélbti kо?
Prašom neskelbti šios informacijos. – Si prega di non rendere pubblici questi dati.
Savivaldybė skelbė, kad nuo rytojaus pabrangs miesto transportas. – Il Comune ha comunicato
che da domani il trasporto urbano sarà più caro.
paskélbti

Profesorius paskelbė egzamino dieną. – Il professore ha comunicato il giorno
dell’esame.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skélbiantis / skelbiąs̃ , skélbianti
2 skélbęs, skélbusi
3 skélbdavęs, skélbdavusi
4 skélbsiantis / skélbsiąs, skélbsianti

5
6
7
8
9

skélbiamas, skelbiamà, skélbiama
skélbtas, skelbtà, skélbta
skélbdamas, skelbdamà
skélbiant
skélbus
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252
affondare, annegare

skęs̃ ti, skęs̃ ta, skeñdo
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skęstù
skęsti̇ ̀
skęs̃ ta
skęs̃ tame
skęs̃ tate

skendaũ
skendai̇ ̃
skeñdo
skeñdome
skeñdote

skęs̃ čiau
skęs̃ tum
skęs̃ tų
skęs̃ tume / skęs̃ tumėme
skęs̃ tute / skęs̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skęs̃ davu
skęs̃ davai
skęs̃ davo
skęs̃ davome
skęs̃ davote

skęs̃ iu
skęs̃ i
skęs̃
skęs̃ ime
skęs̃ ite

skęs̃ k
tegu skęs̃ ta
skęs̃ kime
skęs̃ kite

Laivas skęsta. – La nave affonda.
Jūroje skęsta žmogus. – In mare un uomo sta annegando.
nuskęs̃ ti /
paskęs̃ ti

Laivas nuskendo / paskendo Baltijos jūroje. – La nave è affondata nel Baltico. Jos
brolis nuskendo / paskendo ežere praėjusią savaitę. – Suo fratello è annegato in un
lago la settimana scorsa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skęs̃ tantis / skęstąs̃ , skęs̃ tanti
2 skeñdęs, skeñdusi
3 skęs̃ davęs, skęs̃ davusi
4 skęs̃ iantis / skęs̃ iąs, skęs̃ ianti
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5
6
7
8
9

–, –, skęs̃ tama
–, –, skęs̃ ta
skęs̃ damas, skęsdamà
skęs̃ tant
skeñdus

253
ski̇r̀ ti, ski̇r̀ ia, skýrė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

dividere; distinguere;
destinare; stabilire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skiriù
skiri̇ ̀
ski̇ r̀ ia
ski̇ r̀ iame
ski̇ r̀ iate

skýriau
skýrei
skýrė
skýrėme
skýrėte

ski̇ r̀ čiau
ski̇ r̀ tum
ski̇ r̀ tų
ski̇ r̀ tume / ski̇ r̀ tumėme
ski̇ r̀ tute / ski̇ r̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ski̇ r̀ davau
ski̇ r̀ davai
ski̇ r̀ davo
ski̇ r̀ davome
ski̇ r̀ davote

ski̇ r̀ siu
ski̇ r̀ si
skirs̃
ski̇ r̀ sime
ski̇ r̀ site

ski̇ r̀ k
tegu ski̇ r̀ ia
ski̇ r̀ kime
ski̇ r̀ kite

ką?
Kelias skiria kaimą pusiau. – La strada divide il paese nel mezzo.
Ar tu skiri dvynes seseris? – Ma tu distingui le sorelle gemelle?
Direktorius skiria susirinkimo laiką. – Il direttore stabilisce l’ora della riunione.
ką? kо?
Visus pinigus jie skiria knygoms. – Spendono tutti i loro soldi in libri.
Reikia skirti pinigų vadovėliams. – Bisogna destinare i soldi per i libri di testo.
Šią knygą skyriau savo mokytojui. – Dedicai questo libro al mio maestro.
ką? kuo?
Jį skiria direktoriumi. – Lo nominano direttore.
neski̇r̀ ti kо?
Jo neskiria direktoriumi. – Non lo nominano direttore.
atskirti
išskírti

Negaliu atskirti, kur yra ji, o kur jos sesuo. – Non riesco a distinguere dov’è lei
e dov’è sua sorella.
Mokytoja jį išskyrė iš visų mokinių. – La maestra lo individuò fra tutti gli
alunni.

289

paski̇ r̀ ti
pérskirti

Jį paskyrė direktoriumi. – Lo hanno nominato direttore. Dalį pinigų paskyrėme
knygoms. – Abbiamo destinato una parte dei soldi per i libri. Direktorius paskyrė
susirinkimo laiką. – Il direttore ha stabilito l’ora della riunione.
Kelias perskiria kaimą pusiau. – La strada taglia il paese a metà.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ski̇ r̀ iantis / skiriąs̃ , ski̇ r̀ ianti
2 skýręs, skýrusi
3 ski̇ r̀ davęs, ski̇ r̀ davusi
4 ski̇ r̀ siantis / ski̇ r̀ siąs, ski̇ r̀ sianti
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5
6
7
8
9

ski̇ r̀ iamas, skiriamà, ski̇ r̀ iama
ski̇ r̀ tas, skirtà, ski̇ r̀ ta
ski̇ r̀ damas, skirdamà
ski̇ r̀ iant
skýrus

254
ski̇r̀ tis, ski̇r̀ iasi, skýrėsi

distinguersi;
separarsi (divorziare)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skiriúosi
skiri̇ é si
ski̇ r̀ iasi
ski̇ r̀ iamės
ski̇ r̀ iatės

skýriausi
skýreisi
skýrėsi
skýrėmės
skýrėtės

ski̇ r̀ čiausi
ski̇ r̀ tumeisi
ski̇ r̀ tųsi
ski̇ r̀ tumės / ski̇ r̀ tumėmės
ski̇ r̀ tutės /ski̇ r̀ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ski̇ r̀ davausi
ski̇ r̀ davaisi
ski̇ r̀ davosi
ski̇ r̀ davomės
ski̇ r̀ davotės

ski̇ r̀ siuosi
ski̇ r̀ siesi
skirs̃ is
ski̇ r̀ simės
ski̇ r̀ sitės

ski̇ r̀ kis
tegu ski̇ r̀ iasi
ski̇ r̀ kimės
ski̇ r̀ kitės

nuo ko?
Seserys labai skiriasi viena nuo kitos. – Le sorelle sono tra loro molto differenti.
iš ko?
Jis skiriasi iš kitų studentų savarankiškumu. – Lui si distingue dagli altri degli studenti per la
sua indipendenza.
su kuo?
Ji skiriasi su vyru. – Lei si separa (divorzia) dal marito.
išsiski̇ r̀ ti

Ji išsiskyrė su vyru. – Lei si è separata (ha divorziato) dal marito. Jis išsiskyrė
iš kitų studentų savarankiškumu. – Lui si distinse dagli altri studenti per la sua
indipendenza.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ s̀ kiriantis / besiskiriąs̃ , besi̇ s̀ kirianti
2 skýręsis, skýrusis
3 ski̇ r̀ davęsis, ski̇ r̀ davusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, ski̇ r̀ iamasi
–, –, ski̇ r̀ tasi
ski̇ r̀ damasis, ski̇ r̀ damasi
ski̇ r̀ iantis
skýrusis
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255
skõlinti, skõlina, skõlino

prestare
(dare in prestito)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skõlinu
skõlini
skõlina
skõliname
skõlinate

skõlinau
skõlinai
skõlino
skõlinome
skõlinote

skõlinčiau
skõlintum
skõlintų
skõlintume / skõlintumėme
skõlintute / skõlintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skõlindavau
skõlindavai
sklõlindavo
skõlindavome
skõlindavote

skõlinsiu
skõlinsi
skõlins
skõlinsime
skõlinsite

skõlink
tegu skõlina
skõlinkime
skõlinkite

ką? ko?
Jis skolino draugui knygą. – Lui ha prestato il libro all’amico.
Jis skolino draugui pinigų. – Lui ha dato dei soldi in prestito all’amico.
neskõlinti kо?
Jis neskolina draugui knygos. – Lui non presta il libro all’amico.
išskõlinti
paskõlinti

Jis išskolino pinigus. – Ha dato tutti i soldi in prestito.
Jis paskolino draugui knygą. – Ha prestato un libro all’amico.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skõlinantis / skõlinąs, skõlinanti
2 skõlinęs, skõlinusi
3 skõlindavęs, skõlindavusi
4 skõlinsiantis / skõlinsiąs, skõlinsianti
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5
6
7
8
9

skõlinamas, skõlinama, skõlinama
skõlintas, skõlinta, skõlinta
skõlindamas, skõlindama
skõlinant
skõlinus

256
̀ o
skri̇s̀ ti, skreñda, skri̇d

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

volare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skrendù
skrendi̇ ̀
skreñda
skreñdame
skreñdate

skridaũ
skridai̇ ̃
skri̇ d̀ o
skri̇ d̀ ome
skri̇ d̀ ote

skri̇ s̀ čiau
skri̇ s̀ tum
skri̇ s̀ tų
skri̇ s̀ tume / skri̇ s̀ tumėme
skri̇ s̀ tute / skri̇ s̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skri̇ s̀ davau
skri̇ s̀ davai
skri̇ s̀ davo
skri̇ s̀ davome
skri̇ s̀ davote

skri̇ s̀ iu
skri̇ s̀ i
skri̇ s̀
skri̇ s̀ ime
skri̇ s̀ ite

skri̇ s̀ k
tegu skreñda
skri̇ s̀ kime
skri̇ s̀ kite

Į Helsinkį skrisiu lėktuvu. – Andrò a Helsinki in aereo.
Skrendu atostogauti į Graikiją. – Per le vacanze volo in Grecia.
apskri̇ s̀ ti
atskri̇ s̀ ti
įskri̇ s̀ ti
išskri̇ s̀ ti
nuskri̇ s̀ ti
paskri̇ s̀ ti
parskri̇ s̀ ti
pérskristi
praskri̇ s̀ ti
priskri̇ s̀ ti
suskri̇ s̀ ti
užskri̇ s̀ ti

Norėčiau apskristi pasaulį oro balionu. – Vorrei fare il giro del mondo in
mongolfiera.
Kada atskrenda lėktuvas iš Paryžiaus? – Quando atterra l’aereo da Parigi?
Į kambarį įskrido uodas. – Nella stanza è entrata una zanzara.
Rytoj išskrendu į Paryžių. – Domani volo a Parigi.
Pirmiausia jis nuskrido į Kopenhagą, o po to – į Helsinkį. – Dapprima lui è
volato a Copenaghen, poi a Helsinki.
Paukštis paskrido ir nutūpė. – L’uccello ha volato un po’ e si è posato.
Šįvakar parskrenda mano žmona. – Stasera torna mia moglie. Iš pietų
parskrenda paukščiai. – Dal Sud tornano gli uccelli.
Lėktuvas perskrido per vandenyną. – L’aereo ha trasvolato l’oceano.
Virš miestelio praskrido lėktuvas. – L’aereo ha sorvolato la cittadina.
Į kambarį priskrido uodų. – Nella stanza sono entrati nugoli di zanzare.
Paukščiai suskrido į kiemą. – Gli uccelli sono convolati nel cortile.
Gaidys užskrido ant tvoros. – Il gallo è volato sullo steccato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skreñdantis / skrendąs̃ , skreñdanti
2 skri̇ d̀ ęs, skri̇ d̀ usi
3 skri̇ s̀ davęs, skri̇ s̀ davusi
4 skri̇ s̀ iantis / skri̇ s̀ iąs, skri̇ s̀ ianti

5
6
7
8
9

skreñdamas, skrendamà, skreñdama
skri̇ s̀ tas, skristà, skri̇ s̀ ta
skri̇ s̀ damas, skrisdamà
skreñdant
skri̇ d̀ us
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257
skubė́ ti, skùba, skubė́ jo

affrettarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skubù
skubi̇ ̀
skùba
skùbame
skùbate

skubė́ jau
skubė́ jai
skubė́ jo
skubė́ jome
skubėjote

skubė́ čiau
skubė́ tum
skubė́ tų
skubė́ tume / skubė́ tumėme
skubė́ tute / skubė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skubė́ davau
skubė́ davai
skubė́ davo
skubė́ davome
skubė́ davote

skubė́ siu
skubė́ si
skubė̃s
skubė́ sime
skubė́ site

skubė́ k
tegu skùba
skubė́ kime
skubė́ kite

Skubu rašyti laišką, nes jau vėlu. – Mi affretto a scrivere la lettera perché è già tardi.
Skubame į darbą. – Ci affrettiamo al lavoro.
Skubu pietų virti. – Corro a preparare il pranzo.
Маnо laikrodis skuba. – Il mio orologio va avanti.
atskubė́ ti
išskubė́ ti
nuskubė́ ti
paskubė́ ti
parskubė́ ti

Draugė atskubėjo man padėti. – Un’amica è accorsa in mio aiuto.
Jis išskubėjo į darbą. – Lui è uscito di fretta per andare al lavoro.
Jis nuskubėjo į darbą. – Lui è andato di fretta al lavoro.
Gal galite paskubėti? – Potrebbe affrettarsi un po’?
Ji parskubėjo namo. – Lei si affrettò a tornare a casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skùbantis / skubąs̃ , skùbanti
2 skubė́ jęs, skubė́ jusi
3 skubė́ davęs, skubė́ davusi
4 skubė́ siantis / skubė́ siąs, skubė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, skùbama
skubė́ tas, skubė́ ta, skubė́ ta
skubė́ damas, skubė́ dama
skùbant
skubė́ jus

258
skùsti, skùta, skùto

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

radere; pelare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skutù
skuti̇ ̀
skùta
skùtame
skùtate

skutaũ
skutai̇ ̃
skùto
skùtome
skùtote

skùsčiau
skùstum
skùstų
skùstume / skùstumėme
skùstute / skùstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skùsdavau
skùsdavai
skùsdavo
skùsdavome
skùsdavote

skùsiu
skùsi
skùs
skùsime
skùsite

skùsk
tegu skùta
skùskime
skũskite

ką?
Ji skuta bulves. – Lei pela le patate.
neskùsti kо?
Ji neskuta bulvių. – Lei non pela le patate.
Kirpėjas jam skuta barzdą. – Il barbiere gli rade la barba.
nuskùsti
paskùsti
priskùsti
suskùsti

Pietums ji nuskuto bulvių. – Per il pranzo lei ha pelato le patate. Kirpėjas jam
nuskuto barzdą. – Il barbiere gli ha rasato la barba.
Pietums ji paskuto bulvių. – Per il pranzo lei ha pelato un po’ di patate.
Pietums ji priskuto bulvių. – Per il pranzo ha pelato un mucchio di patate.
Ji suskuto bulves. – Ha pelato tutte le patate.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skùtantis / skutąs̃ , skùtanti
2 skùtęs, skùtusi
3 skùsdavęs, skùsdavusi
4 skùsiantis / skùsiąs, skùsianti

5
6
7
8
9

skùtamas, skutamà, skùtama
skùstas, skustà, skùsta
skùsdamas, skusdamà
skùtant
skùtus
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259
skų́sti, skùndžia, skùndė

denunciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

skùndžiu
skùndi
skùndžia
skùndžiame
skùndžiate

skùndžiau
skùndei
skùndė
skùndėme
skùndėte

skų́sčiau
skų́stum
skų́stų
skų́stume / skų́stumėme
skų́stute / skų́stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skų́sdavau
skų́sdavai
skų́sdavo
skų́sdavome
skų́sdavote

skų́siu
skų́si
skų̃s
skų́sime
skų́site

skų́sk
tegu skùndžia
skų́skime
skų́skite

ką?
Berniukas skundžia draugą mokytojui. – Il ragazzino denuncia l’amico al maestro.
neskų́sti ko?
Neskųsk draugo. – Non fare la spia a un amico.
Jis skundžia savo kaimyną policijai. – Lui denuncia il suo vicino alla polizia.
apskų́sti / Jis apskundė / įskundė / paskundė savo kaimyną policijai. – Lui denunciò il suo
įskų́sti /
vicino alla polizia.
paskų́sti

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 skùndžiantis / skundžiąs̃ , skùndžianti
2 skùndęs, skùndusi
3 skų́sdavęs, skų́sdavusi
4 skų́siantis / skų́siąs, skų́sianti
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5
6
7
8
9

skùndžiamas, skundžiamà, skùndžiama
skų́stas, skųstà, skų́sta
skų́sdamas, skųsdamà
skùndžiant
skùndus

260
skų́stis, skùndžiasi, skùndėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

lamentarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

skùndžiuosi
skùndiesi
skùndžiasi
skùndžiamės
skùndžiatės

skùndžiausi
skùndeisi
skùndėsi
skùndėmės
skùndėtės

skų́sčiausi
skų́stumeisi
skų́stųsi
skų́stumės / skų́stumėmės
skų́stutės / skų́stumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

skų́sdavausi
skų́sdavaisi
skų́sdavosi
skų́sdavomės
skų́sdavotės

skų́siuosi
skų́siesi
skų̃sis
skų́simės
skų́sitės

skų́skis
tegu skùndžiasi
skų́skimės
skų́skitės

kuo?
Jis skundžiasi savo triukšmingais kaimynais. – Lui si lamenta dei suoi vicini chiassosi.
Jie skundžiasi, kad sunku gyventi. – Si lamentano che è dura tirare avanti.
pasiskų́sti
prasiskų́sti

Jie pasiskundė, kad sunku gyventi. – Si lamentarono che era difficile vivere.
Visą vakarą jie prasiskundė sunkiu gyvenimu. – Per tutta la sera si sono
lamentati che è difficile vivere.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besiskùndžiantis / besiskundžiąs̃ , besiskùndžianti
2 skùndęsis, skùndusis
3 skų́sdavęsis, skų́sdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, skùndžiamasi
–, –, skų́stasi
skų́sdamasis, skų́sdamasi
skùndžiantis
skùndusis
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261
slidinė́ ti, slidinė́ ja, slidinė́ jo

sciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

slidinė́ ju
slidinė́ ji
slidinė́ ja
slidinė́ jame
slidinė́ jate

slidinė́ jau
slidinė́ jai
slidinė́ jo
slidinė́ jome
slidinė́ jote

slidinė́ čiau
slidinė́ tum
slidinė́ tų
slidinė́ tume / slidinė́ tumėme
slidinė́ tute / slidinė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

slidinė́ davau
sklidinė́ davai
slidinė́ davo
slidinė́ davome
slidinė́ davote

slidinė́ siu
slidinė́ si
slidinė̃s
slidinė́ sime
slidinė́ site

slidinė́ k
tegu slidinė́ ja
slidinė́ kime
slidinė́ kite

Žiemą jie dažnai slidinėja parke. – D’inverno sciano spesso nel parco.
Berniukas slidinėja naujomis slidėmis. – Il ragazzino scia con i nuovi sci.
paslidinė́ ti
praslidinė́ ti

Jie paslidinėjo ir grįžo namo. – Hanno sciato per un po’ e poi sono tornati a casa.
Važiuojame paslidinėti? – Andiamo a sciare un po’ ?
Praslidinėjome nuo ryto iki pietų. – Abbiamo sciato dalla mattina fino all’ora
di pranzo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 slidinė́ jantis / slidinė́ jąs, slidinė́ janti
2 slidinė́ jęs, slidinė́ jusi
3 slidinė́ davęs, slidinė́ davusi
4 slidinė́ siantis / slidinė́ siąs, slidinė́ sianti
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5
6
7
8
9

slidinė́ jamas, slidinė́ jama, slidinė́ jama
slidinė́ tas, slidinė́ ta, slidinė́ ta
slidinė́ damas, slidinė́ dama
slidinė́ jant
slidinė́ jus

262
sni̇g̀ ti, sniñga, sni̇g̀ o

nevicare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos sniñga
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos sni̇ g̀ davo
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sni̇ g̀ o

sni̇ g̀ tų

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sni̇ g̀ s

tegu sniñga

Snigo visą savaitę. – Ha nevicato tutta la settimana.
apsni̇ g̀ ti
pasni̇ g̀ ti
prasni̇ g̀ ti
prisni̇ g̀ ti
užsni̇ g̀ ti

Apsnigo namus ir medžius. – La neve ha coperto case e alberi.
Vakar pasnigo. – Ieri ha nevicato.
Visą naktį prasnigo. – Ha nevicato tutta la notte.
Per naktį (daug) prisnigo. – Durante la notte è caduta molta neve.
Užsnigo kelius. – Le strade sono piene di neve.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sniñgantis / sningąs̃ , –
2 sni̇ g̀ ęs, –
3 sni̇ g̀ davęs, –
4 sni̇ g̀ siantis / sni̇ g̀ siąs, –

5
6
7
8
9

sniñgamas, sningamà, sniñgama
sni̇ g̀ tas, snigtà, sni̇ g̀ ta
sni̇ g̀ damas, –
sniñgant
sni̇ g̀ us
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263
̀ a, sodi̇n
̀ o
̀ ti, sodi̇n
sodi̇n

piantare;
fare accomodare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sodinù
sodini̇ ̀
sodi̇ ǹ a
sodi̇ ǹ ame
sodi̇ ǹ ate

sodinaũ
sodinai̇ ̃
sodi̇ ǹ o
sodi̇ ǹ ome
sodi̇ ǹ ote

sodi̇ ǹ čiau
sodi̇ ǹ tum
sodi̇ ǹ tų
sodi̇ ǹ tume / sodi̇ ǹ tumėme
sodi̇ ǹ tute / sodi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sodi̇ ǹ davau
sodi̇ ǹ davai
sodi̇ ǹ davo
sodi̇ ǹ davome
sodi̇ ǹ davote

sodi̇ ǹ siu
sodi̇ ǹ si
sodiñs
sodi̇ ǹ sime
sodi̇ ǹ site

sodi̇ ǹ k
tegu sodi̇ ǹ a
sodi̇ ǹ kime
sodi̇ ǹ kite

ką?
Ji sodina gėles. – Lei pianta i fiori.
̀ ti ko?
nesodi̇n
Ji nesodina gėlių. – Lei non pianta i fiori.
Ji sodina svečius prie stalo. – Fa accomodare gli ospiti al tavolo.
Juos sodina į kalėjimą. – Li mettono in prigione.
pasodi̇ ǹ ti
pérsodinti
prisodi̇ ǹ ti
susodi̇ ǹ ti

Ji pasodino gražią gėlę. – Lei piantò un bel fiore. Ji pasodino svečius prie stalo. –
Lei fece accomodare gli ospiti al tavolo. Juos pasodino į kalėjimą. – Li misero in
prigione.
Ji persodino gėles. – Lei ha trapiantato i fiori. Mama persodino vaikus. – La
mamma ha fatto cambiar di posto ai bambini.
Ji prisodino gėlių. – Lei piantò tanti fiori.
Ji susodino gėles prie namo. – Piantò tutti i fiori vicino alla casa. Ji susodino
svečius prie stalo. – Fece accomodare a tavola tutti gli ospiti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sodi̇ ǹ antis / sodi̇ ǹ ąs, sodi̇ ǹ anti
2 sodi̇ ǹ ęs, sodi̇ ǹ usi
3 sodi̇ ǹ davęs, sodi̇ ǹ davusi
4 sodi̇ ǹ siantis / sodi̇ ǹ siąs, sodi̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

sodi̇ ǹ amas, sodi̇ ǹ ama, sodi̇ ǹ ama
sodi̇ ǹ tas, sodi̇ ǹ ta, sodi̇ ǹ ta
sodi̇ ǹ damas, sodi̇ ǹ dama
sodi̇ ǹ ant
sodi̇ ǹ us

264
spáusdinti, spáusdina, spáusdino

stampare,
pubblicare

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

spáusdinu
spáusdini
spáusdina
spáusdiname
spáusdinate

spáusdinau
spáusdinai
spáusdino
spáusdinome
spáusdinote

spáusdinčiau
spáusdintum
spáusdintų
spáusdintume / spáusdintumėme
spáusdintute / spáusdintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

spáusdindavau
spáusdindavai
spáusdindavo
spáusdindavome
spáusdindavote

spáusdinsiu
spáusdinsi
spáusdins
spáusdinsime
spáusdinsite

spáusdink
tegu spáusdina
spáusdinkime
spáusdinkite

ką?
Ji spausdina dokumentą. – Lei stampa il documento.
nespáusdinti ko?
Ji nespausdina dokumento. – Lei non stampa il documento.
Spausdintuvas spausdina dokumentą. – La stampante stampa il documento.
Čia spausdina knygas. – Qui (si) stampano libri.
atspáusdinti
pérspausdinti

Atspausdinkite šį dokumentą. – Stampi questo documento!
Perspausdinkite šį dokumentą. – Ristampi questo documento!

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 spáusdinantis / spausdinąs̃ , spáusdinanti
2 spáusdinęs, spáusdinusi
3 spáusdindavęs, spáusdindavusi
4 spáusdinsiantis / spáusdinsiąs, spáusdinsianti

5
6
7
8
9

spáusdinamas, spáusdinama, spáusdinama
spáusdintas, spáusdinta, spáusdinta
spáusdinamas, spáusdinama
spáusdinant
spáusdinus

301

265
spė́ ti, spė́ ja, spė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fare in tempo,
riuscire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

spė́ ju
spė́ ji
spė́ ja
spė́ jame
spė́ jate

spė́ jau
spė́ jai
spė́ jo
spė́ jome
spė́ jote

spė́ čiau
spė́ tum
spė́ tų
spė́ tume / spė́ tumėme
spė́ tute / spė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

spė́ davau
spė́ davai
spė́ davo
spė́ davome
spė́ davote

spė́ siu
spė́ si
spė̃s
spė́ sime
spė́ site

spė́ k
tegu spė́ ja
spė́ kime
spė́ kite

į ką?
Ar tu vakar spėjai į koncertą? – Hai fatto in tempo ieri per il concerto?
Spėju ir dirbti, ir mokytis. – Riesco sia a lavorare, sia a studiare.
suspė́ ti

Suspėjau į koncertą. – Sono arrivato in tempo al concerto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 spė́ jantis / spėjąs̃ , spė́ janti
2 spė́ jęs, spė́ jusi
3 spė́ davęs, spė́ davusi
4 spė́ siantis / spė́ siąs, spė́ sianti
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5
6
7
8
9

spė́ jamas, spėjamà, spė́ jama
spė́ tas, spėtà, spė́ ta
spė́ damas, spėdamà
spė́ jant
spė́ jus

266
sportúoti, sportúoja, sportãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fare sport

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sportúoju
sportúoji
sportúoja
sportúojame
sportúojate

sportavaũ
sportavai̇ ̃
sportãvo
sportãvome
sportãvote

sportúočiau
sportúotum
sportúotų
sportúotume / sportúotumėte
sportúotute / sportúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sportúodavau
sportúodavai
sportúodavo
sportúodavome
sportúodavote

sportúosiu
sportúosi
sportuõs
sportúosime
sportúosite

sportúok
tegu sportúoja
sportúokime
sportúokite

Rytais jie sportuoja. – Fanno sport la mattina.
pasportúoti

Einu pasportuoti. – Vado ad allenarmi un po’.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sportúojantis / sportúojąs, sportúojanti
2 sportãvęs, sportãvusi
3 sportúodavęs, sportúodavusi
4 sportúosiantis / sportúosiąs, sportúosianti

5
6
7
8
9

–, –, sportúojama
–, –, sportúota
sportúodamas, sportúodama
sportúojant
sportãvus
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267
sprę́sti, spréndžia, spréndė

risolvere; decidere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

spréndžiu
spréndi
spréndžia
spréndžiame
spréndžiate

spréndžiau
spréndei
spréndė
spréndėme
spréndėte

sprę́sčiau
sprę́stum
sprę́stų
sprę́stume / sprę́stumėme
sprę́stute / sprę́stumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sprę́sdavau
sprę́sdavai
sprę́sdavo
sprę́sdavome
sprę́sdavote

sprę́siu
sprę́si
spręs̃
sprę́sime
sprę́site

sprę́sk
tegu spréndžia
sprę́skime
sprę́skite

ką?
Jis sprendžia matematikos uždavinį. – Lui risolve un problema di matematica.
nesprę́sti ko?
Jis nesprendžia matematikos uždavinio. – Lui non svolge il problema di matematica.
Jie sprendė svarbią problemą. – Stavano cercando di risolvere un problema importante.
išsprę́sti
pasprę́sti
pérspręsti
prasprę́sti
prisprę́sti

Jis išsprendė matematikos uždavinį. – Lui risolse il problema di matematica.
Jam patinka paspręsti matematikos uždavinius. – Gli piace misurarsi con i
problemi di matematica.
Jis persprendė matematikos uždavinį. – Lui ha risolto il problema di matematica in
un’altro modo.
Visą pamoką mokiniai prasprendė uždavinius. – Gli studenti risolsero problemi
per tutta la lezione.
Jis prisprendė pilną sąsiuvinį matematikos uždavinių. – Lui ha riempito un
quaderno con gli esercizi di matematica.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 spréndžiantis / sprendžiąs̃ , spréndžianti
2 spréndęs, spréndusi
3 sprę́sdavęs, sprę́sdavusi
4 sprę́siantis / sprę́siąs, sprę́sianti
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5
6
7
8
9

spréndžiamas, sprendžiamà, spréndžiama
sprę́stas, spręstà, sprę́sta
sprę́sdamas, spręsdamà
spréndžiant
spréndus

268
stabdýti, stãbdo, stãbdė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fermare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

stabdaũ
stabdai̇ ̃
stãbdo
stãbdome
stãbdote

stabdžiaũ
stabdei̇ ̃
stãbdė
stãbdėme
stãbdėte

stabdýčiau
stabdýtum
stabdýtų
stabdýtume / stabdýtumėme
stabdýtute / stabdýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

stabdýdavau
stabdýdavai
stabdýdavo
stabdýdavome
stabdýdavote

stabdýsiu
stabdýsi
stabdỹs
stabdýsime
stabdýsite

stabdýk
tegu stãbdo
stabdýkime
stabdýkite

ką?
Kelių policija stabdė automobilius. – La polizia stradale fermava le macchine.
nestabdýti ko?
Kelių policija nestabdė mūsų automobilio. – La polizia stradale non fermò la nostra macchina.
pristabdýti
sustabdýti

Vairuotojas pristabdė automobilį. – Il conducente ha rallentato la marcia.
Kelių policija sustabdė automobilį. – La polizia stradale ha fermato la macchina.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 stãbdantis / stabdąs̃ , stãbdanti
2 stãbdęs, stãbdžiusi
3 stabdýdavęs, stabdýdavusi
4 stabdýsiantis / stabdýsiąs, stabdýsianti

5
6
7
8
9

stãbdomas, stãbdoma, stãbdoma
stabdýtas, stabdýta, stabdýta
stabdýdamas, stabdýdama
stãbdant
stãbdžius
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269
statýti, stãto, stãtė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

costruire; collocare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

stataũ
statai̇ ̃
stãto
stãtome
stãtote

stačiaũ
statei̇ ̃
stãtė
stãtėme
stãtėte

statýčiau
statýtum
statýtų
statýtume / statýtumėme
statýtute / statýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

statýdavau
statýdavai
statýdavo
statýdavome
statýdavote

statýsiu
statýsi
statỹs
statýsime
statýsite

statýk
tegu stãto
statýkime
statýkite

ką?
Jis stato namą iš plytų. – Lui costruisce una casa in muratura.
nestatýti ko?
Jis nestato namo. – Lui non costruisce una casa.
Jie stato stalą vidury kambario. – Collocano il tavolo in mezzo alla stanza.
Jis stato mašiną savo kieme. – Lui parcheggia la macchina nel suo cortile.
apstatýti
atstatýti
pastatýti
pérstatyti
pristatýti
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Jie apstatė kambarius naujais baldais. – Hanno arredato le camere con mobili
nuovi.
Jie atstatė pilį. – Hanno ricostruito il castello.
Jis pastatė namą. – Ha costruito una casa. Jie pastatė stalą vidury kambario. –
Hanno messo il tavolo in mezzo alla camera. Jis pastatė automobilį kieme. –
Lui parcheggiò la macchina in cortile.
Mama vėl perstatė baldus. – La mamma ha ricambiato posto ai mobili. Jis
perstatė automobilį į kitą vietą. – Ha spostato la macchina in un altro posto.
Jis perstatė namą. – Lui ha ricostruito la casa.
Mūsų mieste pristatė daug naujų namų. – Nella nostra città hanno costruito
molte nuove case. Pasieniais jie pristatė daug kėdžių. – Hanno sistemato tante
sedie lungo le pareti.

sustatýti
užstatýti

Jie sustatė baldus į vietas. – Hanno messo tutti i mobili a posto. Jie sustatė
automobilius kieme. – Hanno parcheggiato tutte le macchine in cortile.
Prašom neužstatyti įvažiavimo! – Si prega di lasciar libero l’ingresso!

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 stãtantis / statąs̃ , stãtanti
2 stãtęs, stãčiusi
3 statýdavęs, statýdavusi
4 statýsiantis / statýsiąs, statýsianti

5
6
7
8
9

stãtomas, stãtoma, stãtoma
statýtas, statýta, statýta
statýdamas, statýdama
stãtant
stãčius
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270
stebė́ ti, stẽbi, stebė́ jo

osservare; controllare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

stebiù
stebi̇ ̀
stẽbi
stẽbime
stẽbite

stebė́ jau
stebė́ jai
stebė́ jo
stebė́ jome
stebė́ jote

stebė́ čiau
stebė́ tum
stebė́ tų
stebė́ tume / stebė́ tumėme
stebė́ tute / stebė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

stebė́ davau
stebė́ davai
stebė́ davo
stebė́ davome
stebė́ davote

stebė́ siu
stebė́ si
stebė̃s
stebė́ sime
stebė́ site

stebė́ k
tegu stẽbi
stebė́ kime
stebė́ kite

ką?
Ji stebi vaikus. – Lei controlla i bambini.
nestebė́ti kо?
Ji nestebi vaikų. – Lei non controlla i bambini.
Ji stebi, kaip žaidžia vaikai. – Lei osserva come giocano i bambini.
*pastebė́ ti

Visi pastebėjo, kad jis labai pasikeitė. – Tutti hanno notato che è cambiato molto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 stẽbintis / stebį̃s, stẽbinti
2 stebė́ jęs, stebė́ jusi
3 stebė́ davęs, stebė́ davusi
4 stebė́ siantis / stebė́ siąs, stebė́ sianti
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5
6
7
8
9

stẽbimas, stebimà, stẽbima
stebė́ tas, stebė́ ta, stebė́ ta
stebė́ damas, stebė́ dama
stẽbint
stebė́ jus

271
stebė́ tis, stẽbisi, stebė́ josi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

meravigliarsi, stupirsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

stebiúosi
stebi̇ é si
stẽbisi
stẽbimės
stẽbitės

stebė́ jausi
stebė́ jaisi
stebė́ josi
stebė́ jomės
stebė́ jotės

stebė́ čiausi
stebė́ tumeisi
stebė́ tųsi
stebė́ tumės / stebė́ tumėmės
stebė́ tutės / stebė́ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

stebė́ davausi
stebė́ davaisi
stebė́ davosi
stebė́ davomės
stebė́ davotės

stebė́ siuosi
stebė́ siesi
stebė̃sis
stebė́ simės
stebė́ sitės

stebė́ kis
tegu stẽbisi
stebė́ kimės
stebė́ kitės

kuo?
Stebiuosi jo darbštumu. – Mi meraviglio della sua laboriosità.
Jie stebisi, kad mes nemokame angliškai. – Si stupiscono del fatto che non sappiamo l’inglese.
nusistebė́ ti

Jie nusistebėjo, kad mes nekalbame angliškai. – Rimasero meravigliati dal fatto
che non sapessimo l’inglese.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ s̀ tebintis / besistebį̃s, besi̇ s̀ tebinti
2 stebė́ jęsis, stebė́ jusis
3 stebė́ davęsis, stebė́ davusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, stẽbimasi
–, –, stebė́ tasi
stebė́ damasis, stebė́ damasi
stẽbintis
stebė́ jusis
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272
stóti, stója, stójo

fermarsi; iscriversi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

stóju
stóji
stója
stójame
stójate

stójau
stójai
stójo
stójome
stójote

stóčiau
stótum
stótų
stótume / stótumėme
stótute / stótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

stódavau
stódavai
stódavo
stódavome
stódavote

stósiu
stósi
stõs
stósime
stósite

stók
tegu stója
stókime
stókite

į ką?
Stokite į eilę! – Mettetevi in fila!
Mašina stoja. – La macchina si ferma.
Kitais metais jis stos į universitetą. – L’anno prossimo lui si iscriverà all’università.
įstóti
nustóti
išstóti
sustóti

Jis įstojo į universitetą. – Si è iscritto all’università. Jis įstojo į muzikų draugiją. – È
entrato a far parte di un’associazione musicale.
Nustojo lyti. – Ha smesso di piovere.
Jis išstojo iš muzikų draugijos. – Lui è uscito dall’associazione musicale.
Pirkėjai sustojo į eilę. – I clienti si sono messi in fila. Į universitetą sustojo daug mano
draugų. – Molti miei amici si sono iscritti all’università.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 stójantis / stojąs̃ , stójanti
2 stójęs, stójusi
3 stódavęs, stódavusi
4 stósiantis / stósiąs, stósianti
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5
6
7
8
9

–, –, stójama
–, –, stóta
stódamas, stodamà
stójant
stójus

273
stótis, stójasi, stójosi

alzarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

stójuosi
stójiesi
stójasi
stójamės
stójatės

stójausi
stójaisi
stójosi
stójomės
stójotės

stóčiausi
stótumeisi
stótųsi
stótumės / stótumėmės
stótutės / stótumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

stódavausi
stódavaisi
stódavosi
stódavomės
stódavotės

stósiuosi
stósiesi
stõsis
stósimės
stósitės

stókis
tegu stójasi
stókimės
stókitės

Prašom stotis už manęs. – Per cortesia, si metta in fila (in coda) dietro di me.
Visi stojasi ir eina namo. – Tutti si alzano e se ne vanno a casa.
atsistóti

Jis atsistojo ir išėjo. – Si alzò e se ne andò.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besistójantis / besistojąs̃ , besistójanti
2 stójęsis, stójusis
3 stódavęsis, stódavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, stójamasi
–, –, stótasi
stódamasis, stódamasi
stójantis
stójusis
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274
stovė́ ti, stóvi, stovė́ jo

stare (in piedi)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

stóviu
stóvi
stóvi
stóvime
stóvite

stovė́ jau
stovė́ jai
stovė́ jo
stovė́ jome
stovė́ jote

stovė́ čiau
stovė́ tum
stovė́ tų
stovė́ tume / stovė́ tumėme
stovė́ tute / stovė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

stovė́ davau
stovė́ davai
stovė́ davo
stovė́ davome
stovė́ davote

stovė́ siu
stovė́ si
stovė̃s
stovė́ sime
stovė́ site

stovė́ k
tegu stóvi
stovė́ kime
stovė́ kite

Prie lango stovi vyras. – Un uomo sta in piedi alla finestra.
Ant stalo stovi vaza. – Sul tavolo c’è un vaso.
Laikrodis stovi. – L’orologio è fermo.
pastovė́ ti
prastovė́ ti /
išstovė́ ti

Vyras pastovėjo ir nuėjo. – L’uomo rimase per un po’ in piedi e poi se ne andò.
Eilėje prastovėjau / išstovėjau visą valandą. – Sono stato/stata in fila per
un’ora intera. Neplauti indai prastovėjo / išstovėjo ant stalo visą dieną. – I
piatti sporchi rimasero sul tavolo per tutto il giorno.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 stóvintis / stovį̃s, stóvinti
2 stovė́ jęs, stovė́ jusi
3 stovė́ davęs, stovė́ davusi
4 stovė́ siantis / stovė́ siąs, stovė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, stóvima
–, –, stovė́ ta
stovė́ damas, stovė́ dama
stóvint
stovė́ jus

275
studijúoti, studijúoja, studijãvo

studiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

studijúoju
studijúoji
studijúoja
studijúojame
studijúojate

studijavaũ
studijavai̇ ̃
studijãvo
studijãvome
studijãvote

studijúočiau
studijúotum
studijúotų
studijúotume / studijúotumėme
studijúotute / studijúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

studijúodavau
studijúodavai
studijúodavo
studijúodavome
studijúodavote

studijúosiu
studijúosi
studijuõs
studijúosime
studijúosite

studijúok
tegu studijúoja
studijúokime
studijúokite

ką?
Jis studijuoja fiziką universitete. – Lui studia fisica all’università.
nestudijúoti ko?
Jis nestudijuoja fizikos. – Lui non studia fisica.
Jis studijuoja lietuvių kalbą. – Lui studia il lituano.
išstudijúoti
pastudijúoti

Šiam dalykui išstudijuoti reikia daugiau laiko. – Per studiare bene questa
materia, occorre più tempo.
Jis norėtų pastudijuoti užsienyje. – Lui vorrebbe studiare all’estero per un
periodo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 studijúojantis / studijúojąs, studijúojanti
2 studijãvęs, studijãvusi
3 studijúodavęs, studijúodavusi
4 studijúosiantis / studijúosiąs, studijúosianti

5
6
7
8
9

studijúojamas, studijúojama, studijúojama
studijúotas, studijúota, studijúota
studijúodamas, studijúodama
studijúojant
studijãvus
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276
sùkti, sùka, sùko

girare;
volteggiare; (s)voltare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sukù
suki̇ ̀
sùka
sùkame
sùkate

sukaũ
sukai̇ ̃
sùko
sùkome
sùkote

sùkčiau
sùktum
sùktų
sùktume / sùktumėme
sùktute / sùktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sùkdavau
sùkdavai
sùkdavo
sùkdavome
sùkdavote

sùksiu
sùksi
sùks
sùksime
sùksite

sùk
tegu sùka
sùkime
sùkite

ką?
Darbininkas suka veržlę. – L’operaio gira (stringe) il dado.
nesùkti ko?
Darbininkas nesuka veržlės. – L’operaio non gira (stringe) il dado.
Paukščiai suka padangėje. – Gli uccelli volteggiano in cielo.
Mašina suka į kiemą. – La macchina svolta nel cortile.
Paukštis suka lizdą. – L’uccello si fa (avvolge) il nido.
apsùkti
įsùkti
išsùkti
pasùkti
*užsùkti

Paukščiai apsuko kelis ratus virš mūsų namo. – Gli uccelli fecero qualche giro
sopra la nostra casa. Jie apsuko mašiną ir išvažiavo. – Hanno girato la macchina e
se ne sono andati.
Automobilis įsuko į kiemą. – La macchina svoltò nel cortile.
Automobilis išsuko iš kiemo. – La macchina uscì dal cortile.
Automobilis pasuko į kiemą. – La macchina svoltò verso il cortile.
Užsukite rytoj pas mus. – Domani fate un salto da noi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sùkantis / sukąs̃ , sùkanti
2 sùkęs, sùkusi
3 sùkdavęs, sùkdavusi
4 sùksiantis / sùksiąs, sùksianti
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5
6
7
8
9

sùkamas, sukamà, sùkama
sùktas, suktà, sùkta
sùkdamas, sukdamà
sùkant
sùkus

277
sùktis, sùkasi, sùkosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

volteggiare, girare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sukúosi
suki̇ é si
sùkasi
sùkamės
sùkatės

sukaũsi
sukai̇ s̃ i
sùkosi
sùkomės
sùkotės

sùkčiausi
sùktumeisi
sùktųsi
sùktumės / sùktumėmės
sùktutės / sùktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sùkdavausi
sùkdavaisi
sùkdavosi
sùkdavomės
sùkdavotės

sùksiuosi
sùksiesi
sùksis
sùksimės
sùksitės

sùkis
tegu sùkasi
sùkimės
sùkitės

Salėje sukasi šokėjų poros. – Nella sala volteggiano coppie di ballerini.
aplink ką?
Žemė sukasi aplink Saulę. – La Terra gira intorno al Sole.
Mašina sukasi. – La macchina gira.
Man sukasi galva. – Mi gira la testa.
apsisùkti
išsisukti
nusisùkti
pasisùkti
susisùkti /
apsisùkti

Mašina apsisuko ir nuvažiavo. – La macchina si rigirò e si allontanò.
Ji išsisuko koją. – Lei ha preso una storta a un piede. Jis išsisuka iš bet kokios
padėties. – Lui riesce a tirarsi fuori da ogni situazione.
Supykusi ji nusisuko. – Arrabbiata, lei voltò le spalle.
Ji pasisuko į mane. – Lei si girò verso di me.
Man susisuko / apsisuko galva. – Mi è venuto un giramento di testa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ s̀ ukantis / besisukąs̃ , besi̇ s̀ ukanti
2 sùkęsis, sùkusis
3 sùkdavęsis, sùkdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, sùkamasi
–, –, sùktasi
sùkdamasis, sùkdamasi
sùkantis
sùkusis
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278
̀ dinti, supaži̇n
̀ dina, supaži̇n
̀ dino
supaži̇n

presentare, fare conoscere

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
supaži̇ d̀ inčiau
supaži̇ ǹ dinau
supaži̇ ǹ dinu
tu
supaži̇ ǹ dintum
supaži̇ ǹ dinai
supaži̇ ǹ dini
jis, ji, jie, jos supaži̇ ǹ dina
supaži̇ ǹ dintų
supaži̇ ǹ dino
mes
supaži̇ ǹ dintume / supaži̇ ǹ dintumėme
supaži̇ ǹ dinome
supaži̇ ǹ diname
jūs
supaži̇ ǹ dintute / supaži̇ ǹ dintumėte
supaži̇ ǹ dinote
supaži̇ ǹ dinate
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

supaži̇ ǹ dindavau
supaži̇ ǹ dindavai
supaži̇ ǹ dindavo
supaži̇ ǹ dindavome
supaži̇ ǹ dindavote

Būsimasis laikas
supaži̇ ǹ dinsiu
supaži̇ ǹ dinsi
supaži̇ ǹ dins
supaži̇ ǹ dinsime
supaži̇ ǹ dinsite

LIEPIAMOJI NUOSAKA
supaži̇ ǹ dink
tegu supaži̇ ǹ dina
supaži̇ ǹ dinkime
supaži̇ ǹ dinkite

ką? su kuo?
Supažindink mane su savo broliu. – Presentami tuo fratello!
̀ dinti ko?
nesupaži̇n
Kodėl tu nesupažindinai manęs su savo broliu? – Perché non mi hai presentato (non mi hai
fatto conoscere) tuo fratello?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 supaži̇ ǹ dinantis / supaži̇ ǹ dinąs,
supaži̇ ǹ dinanti
2 supaži̇ ǹ dinęs, supaži̇ ǹ dinusi
3 supaži̇ ǹ dindavęs, supaži̇ ǹ dindavusi
4 supaži̇ ǹ dinsiantis / supaži̇ ǹ dinsiąs,
supaži̇ ǹ dinsianti
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5 supaži̇ ǹ dinamas, supaži̇ ǹ dinama,
supaži̇ ǹ dinama
6 supaži̇ ǹ dintas, supaži̇ ǹ dinta,
supaži̇ ǹ dinta
7 supaži̇ ǹ dindamas, supaži̇ ǹ dindama
8 supaži̇ ǹ dinant
9 supaži̇ ǹ dinus

279
supràsti, suprañta, suprãto

capire, comprendere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

suprantù
supranti̇ ̀
suprañta
suprañtame
suprañtate

suprataũ
supratai̇ ̃
suprãto
suprãtome
suprãtote

supràsčiau
supràstum
supràstų
supràstume / supràstumėme
supràstute / supràstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

supràsdavau
supràsdavai
supràsdavo
supràsdavome
supràsdavote

supràsiu
supràsi
supràs
supràsime
supràsite

supràsk
tegu suprañta
supràskime
supràskite

ką?
Visi suprato to žodžio reikšmę. – Tutti compresero il senso di quella parola.
nesupràsti kо?
Niekas nesuprato to žodžio reikšmės. – Nessuno capì il significato di quella parola.
Supratome, kaip reikia atlikti namų darbą. – Abbiamo capito come bisogna fare il compito
per casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 suprañtantis / suprantąs̃ , suprañtanti
2 suprãtęs, suprãtusi
3 supràsdavęs, supràsdavusi
4 supràsiantis / supràsiąs, supràsianti

5
6
7
8
9

suprañtamas, suprantamà, suprañtama
sùprastas, suprastà, sùprasta
supràsdamas, suprasdamà
suprañtant
suprãtus
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280
̀ o
̀ ti, susipažį́sta, susipaži̇n
susipaži̇n

fare conoscenza

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

susispažį́stu
susipažį́sti
susipažį́sta
susipažį́stame
susipažį́state

susipažinaũ
susipažinai̇ ̃
susipaži̇ ǹ o
susipaži̇ ǹ ome
susipaži̇ ǹ ote

susipaži̇ ǹ čiau
susipaži̇ ǹ tum
susipaži̇ ǹ tų
susipaži̇ ǹ tume / susipaži̇ ǹ tumėme
susipaži̇ ǹ tute / susipaži̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

susipaži̇ ǹ davau
susipaži̇ ǹ davai
susipaži̇ ǹ davo
susipaži̇ ǹ davome
susipaži̇ ǹ davote

susipaži̇ ǹ siu
susipaži̇ ǹ si
susipažiñs
susipaži̇ ǹ sime
susipaži̇ ǹ site

susipaži̇ ǹ k
tegu susipažį́sta
susipaži̇ ǹ kime
susipaži̇ ǹ kite

su kuo?
Norėčiau susipažinti su tavo broliu. – Vorrei far conoscenza con tuo fratello.
Susipažinkite su naujausia literatūra. – Informatevi sulla letteratura più recente!

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 susipažį́stantis / susipažįstąs̃ , susipažį̇ś tanti
2 susipaži̇ ǹ ęs, susipaži̇ ǹ usi
3 susipaži̇ ǹ davęs, susipaži̇ ǹ davusi
4 susipaži̇ ǹ siantis / susipaži̇ ǹ siąs, susipaži̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, susipažį́stama
–, –, susipaži̇ ǹ ta
susipaži̇ ǹ damas, susipaži̇ ǹ dama
susipažį́stant
susipaži̇ ǹ us

281
̀ o
̀ ti, susitiñka, susiti̇k
susiti̇k

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

incontrarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

susitinkù
susitinki̇ ̀
susitiñka
susitiñkame
susiriñkate

susitikaũ
susitikai̇ ̃
susiti̇ k̀ o
susiti̇ k̀ ome
susiti̇ k̀ ote

susiti̇ k̀ čiau
susiti̇ k̀ tum
susiti̇ k̀ tų
susiti̇ k̀ tume / susiti̇ k̀ tumėme
susi̇ t̀ iktute / susiti̇ k̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

susiti̇ k̀ davau
susiti̇ k̀ davai
susiti̇ k̀ davo
susiti̇ k̀ davome
susiti̇ k̀ davote

susiti̇ k̀ siu
susiti̇ k̀ si
susiti̇ k̀ s
susiti̇ k̀ sime
susiti̇ k̀ site

susiti̇ k̀
tegu susitiñka
susiti̇ k̀ ime
susiti̇ k̀ ite

ką?
Vakar susitikau seną draugą. – Ieri ho incontrato un vecchio amico.
̀ ti kо?
nesusiti̇k
Vakar nesusitikau draugo. – Ieri non ho incontrato un mio amico.
su kuo?
Vakar susitikau su senu draugu. – Ieri mi sono incontrato con un vecchio amico.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 susitiñkantis / susitinkąs̃ , susitiñkanti
2 susiti̇ k̀ ęs, susiti̇ k̀ usi
3 susiti̇ k̀ davęs, susiti̇ k̀ davusi
4 susiti̇ k̀ siantis / susiti̇ k̀ siąs, susiti̇ k̀ sianti

5
6
7
8
9

susitiñkamas, susitinkamà, susitiñkama
susi̇ t̀ iktas, susitiktà, susi̇ t̀ ikta
susiti̇ k̀ damas, susitikdamà
susitiñkant
susiti̇ k̀ us
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282
̀ o
̀ ti, sutiñka, suti̇k
suti̇k

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

incontrare;
esser d’accordo

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sutinkù
sutinki̇ ̀
sutiñka
sutiñkame
sutiñkate

sutikaũ
sutikai̇ ̃
suti̇ k̀ o
suti̇ k̀ ome
suti̇ k̀ ote

suti̇ k̀ čiau
suti̇ k̀ tum
suti̇ k̀ tų
suti̇ k̀ tume / suti̇ k̀ tumėme
suti̇ k̀ tute / suti̇ k̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

suti̇ k̀ davau
suti̇ k̀ davai
suti̇ k̀ davo
suti̇ k̀ davome
suti̇ k̀ davote

suti̇ k̀ siu
suti̇ k̀ si
suti̇ k̀ s
suti̇ k̀ sime
suti̇ k̀ site

suti̇ k̀
tegu sutiñka
suti̇ k̀ ime
suti̇ k̀ ite

ką?
Sutikau draugą. – Ho incontrato un amico.
̀ ti ko?
nesuti̇k
Buvau Vilniuje, bet nesutikau savo seno draugo. – Sono stato a Vilnius, ma non ho incontrato il
mio vecchio amico.
su kuo?
Sutinku su tavimi. – Sono d’accordo con te.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 sutiñkantis / sutinkąs̃ , sutiñkanti
2 suti̇ k̀ ęs, suti̇ k̀ usi
3 suti̇ k̀ davęs, suti̇ k̀ davusi
4 suti̇ k̀ siantis / suti̇ k̀ siąs, suti̇ k̀ sianti
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5
6
7
8
9

sutiñkamas, sutinkamà, sutiñkama
sùtiktas, sutiktà, sùtikta
suti̇ k̀ damas, sutikdamà
sutiñkant
suti̇ k̀ us

283
svajóti, svajója, svajójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sognare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

svajóju
svajóji
svajója
svajójame
svajójate

svajójau
svajójai
svajójo
svajójome
svajójote

svajóčiau
svajótum
svajótų
svajótume / svajótumėme
svajótute / svajótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

svajódavau
svajódavai
svajódavo
svajódavome
svajódavote

svajósiu
svajósi
svajõs
svajósime
svajósite

svajók
tegu svajója
svajókime
svajókite

apie ką?
Svajoju apie atostogas. – Sogno le vacanze.
pasvajóti

Jis mėgsta pasvajoti. – Gli piace fantasticare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 svajójantis / svajójąs, svajójanti
2 svajójęs, svajójusi
3 svajódavęs, svajódavusi
4 svajósiantis / svajósiąs, svajósianti

5
6
7
8
9

–, –, svajójama
svajótas, svajóta, svajóta
svajódamas, svajódama
svajójant
svajójus
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284
svéikinti, svéikina, svéikino

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fare gli auguri

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

svéikinu
svéikini
svéikina
svéikiname
svéikinate

svéikinau
svéikinai
svéikino
svéikinome
svéikinote

svéikinčiau
svéikintum
svéikintų
svéikintume / svéikintumėme
svéikintume / svéikintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

svéikindavau
svéikindavai
svéikindavo
svéikindavome
svéikindavote

svéikinsiu
svéikinsi
svéikins
svéikinsime
svéikinsite

svéikink
tegu svéikina
svéikinkime
svéikinkite

ką?
Sveikiname tave gimtadienio proga. – Ti facciamo gli auguri di compleanno.
nesvéikinti ko?
Ar jie nesveikino tavęs gimtadienio proga? – Non ti hanno fatto gli auguri di compleanno?
pasvéikinti

Draugai pasveikino jį gimtadienio proga. – Gli amici gli fecero gli auguri per il
suo compleanno.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 svéikinantis / svéikinąs, svéikinanti
2 svéikinęs, svéikinusi
3 svéikindavęs, svéikindavusi
4 svéikinsiantis / svéikinsiąs, svéikinsianti
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5
6
7
8
9

svéikinamas, svéikinama, svéikinama
svéikintas, svéikinta, svéikinta
svéikindamas, svéikindama
svéikinant
svéikinus

285
svéikintis, svéikinasi, svéikinosi

salutare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

svéikinuosi
svéikiniesi
svéikinasi
svéikinamės
svéikinatės

svéikinausi
svéikinaisi
svéikinosi
svéikinomės
svéikinotės

svéikinčiausi
svéikintumeisi
svéikintųsi
svéikintumės / svéikintumėmės
svéikintutės / svéikintumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

svéikindavausi
svéikindavaisi
svéikindavosi
svéikindavomės
svéikindavotės

svéikinsiuosi
svéikinsiesi
svéikinsis
svéikinsimės
svéikinsitės

svéikinkis
tegu svéikinasi
svéikinkimės
svéikinkitės

su kuo?
Jis sveikinosi su svečiais. – Lui salutò gli ospiti.
atsisvéikinti
pasisvéikinti

Jis atsisveikino su svečiais. – Si è congedato dagli ospiti.
Jis pasisveikino su svečiais. – Ha dato il benvenuto ai suoi ospiti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besisvéikinantis / besisvéikinąs, besisvéikinanti
2 svéikinęsis, svéikinusis
3 svéikindavęsis, svéikindavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, svéikinamasi
–, –, svéikintasi
svéikindamasis, svéikindamasi
svéikinantis
svéikinusis
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286
svei̇ ̃kti, svei̇ ̃ksta, svei̇ ̃ko

guarire, migliorare
(di salute)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

sveikstù
sveiksti̇ ̀
svei̇ k̃ sta
svei̇ k̃ stame
svei̇ k̃ state

sveikaũ
sveikai̇ ̃
svei̇ k̃ o
svei̇ k̃ ome
svei̇ k̃ ote

svei̇ k̃ čiau
svei̇ k̃ tum
svei̇ k̃ tų
svei̇ k̃ tume / svei̇ k̃ tumėme
svei̇ k̃ tute / svei̇ k̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

svei̇ k̃ davau
svei̇ k̃ davai
svei̇ k̃ davo
svei̇ k̃ davome
svei̇ k̃ davote

svei̇ k̃ siu
svei̇ k̃ si
svei̇ k̃ s
svei̇ k̃ sime
svei̇ k̃ site

svei̇ k̃
tegu svei̇ k̃ sta
svei̇ k̃ ime
svei̇ k̃ ite

Jo duktė jau sveiksta. – Sua figlia sta già meglio.
pasvei̇ k̃ ti

Jo duktė jau pasveiko. – Sua figlia è già guarita.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 svei̇ k̃ stantis / sveikstąs̃ , svei̇ k̃ stanti
2 svei̇ k̃ ęs, svei̇ k̃ usi
3 svei̇ k̃ davęs, svei̇ k̃ davusi
4 svei̇ k̃ siantis / svei̇ k̃ siąs, svei̇ k̃ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, svei̇ k̃ stama
–, –, svei̇ k̃ ta
svei̇ k̃ damas, sveikdamà
svei̇ k̃ stant
svei̇ k̃ us

287
svert̃ i, svẽria, svė̃rė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pesare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

sveriù
sveri̇ ̀
svẽria
svẽriame
svẽriate

svėriaũ
svėrei̇ ̃
svė̃rė
svė̃rėme
svė̃rėte

sverč̃ iau
svert̃ um
svert̃ ų
svert̃ ume / svert̃ umėme
svert̃ ute / svert̃ umėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

sverd̃ avau
sverd̃ avai
sverd̃ avo
sverd̃ avome
sverd̃ avote

svers̃ iu
svers̃ i
svers̃
svers̃ ime
svers̃ ite

sverk̃
tegu svẽria
sverk̃ ime
sverk̃ ite

ką?
Pardavėja sveria žuvį. – La commessa pesa il pesce.
Žuvis sveria du kilogramus. – Il pesce pesa due chilogrammi.
nesverti kо?
Žuvis nesveria dviejų kilogramų. – Il pesce non pesa due chilogrammi.
pasvert̃ i
pérsverti

Pardavėja pasvėrė žuvį. – La commessa ha pesato il pesce.
Pardavėja persvėrė žuvį. – La commessa ha ripesato il pesce.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 svẽriantis / sveriąs̃ , svẽrianti
2 svė̃ręs, svė̃rusi
3 sverd̃ avęs, sverd̃ avusi
4 svers̃ iantis / svers̃ iąs, svers̃ ianti

5
6
7
8
9

svẽriamas, sveriamà, svẽriama
svert̃ as, svertà, svert̃ a
sverd̃ amas, sverdamà
svẽriant
svė̃rus
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288
šálti, šą̃la, šãlo

gelare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šąlù
šąli̇ ̀
šąl̃ a
šąl̃ ame
šąl̃ ate

šalaũ
šalai̇ ̃
šãlo
šãlome
šãlote

šálčiau
šáltum
šáltų
šáltume / šáltumėme
šáltute / šáltumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šáldavau
šáldavai
šáldavo
šáldavome
šáldavote

šálsiu
šálsi
šal̃s
šálsime
šálsite

šálk
tegu šąl̃ a
šálkime
šálkite

Žiemą mes šąlame. – D’inverno geliamo.
Rytais jau šąla. – La mattina ormai gela.
atšálti
iššálti
nušálti
pašálti
péršalti
sušálti
užšálti

Oras atšalo. – L’aria si è raffreddata.
Vaismedžiai iššalo. – Gli alberi da frutto sono bruciati dal freddo.
Gėlės nušalo. – I fiori sono gelati.
Rytą pašalo. – La mattina c’era la brina.
Mano sūnus peršalo ir dabar sunkiai serga. – Mio figlio si è raffreddato e ora è
molto malato.
Šaltas vakaras – labai sušalau. – Era una sera gelida e ho preso tanto freddo.
Ežeras užšalo. – Il lago si è completamente gelato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šąl̃ antis / šąląs̃ , šąl̃ anti
2 šãlęs, šãlusi
3 šáldavęs, šáldavusi
4 šálsiantis / šálsiąs, šálsianti
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5
6
7
8
9

–, –, šąl̃ ama
–, –, šálta
šáldamas, šaldamà
šąl̃ ant
šãlus

289
šaũkti, šaũkia, šaũkė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

urlare; chiamare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

šaukiù
šauki̇ ̀
šaũkia
šaũkiame
šaũkiate

šaukiaũ
šaukei̇ ̃
šaũkė
šaũkėme
šaũkėte

šaũkčiau
šaũktum
šaũktų
šaũktume / šaũktumėme
šaũktute / šaũktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šaũkdavau
šaũkdavai
šaũkdavo
šaũkdavome
šaũkdavote

šaũksiu
šaũksi
šaũks
šaũksime
šaũksite

šaũk
tegu šaũkia
šaũkime
šaũkite

Lauke kažkas šaukia. – Fuori qualcuno urla.
ant ko?
Ji šaukia ant jo. – Lei urla contro di lui.
ką?
Ji šaukia sūnų. – Lei chiama il figlio.
nešaũkti ko?
Ji nešaukė sūnaus namo. – Non urlò al figlio di tornare a casa.
Direktorius šaukia susirinkimą. – Il direttore convoca una riunione.
Jį šaukia į teismą. – Lo citano in giudizio.
apšaũkti
pašaũkti
sušaũkti

Ji apšaukė jį. – Lei inveì contro di lui.
Ji pašaukė jį. – Lei lo chiamò. Jį pašaukė į teismą. – Lo citarono in giudizio.
Direktorius sušaukė susirinkimą. – Il direttore convocò una riunione.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šaũkiantis / šaukiąs̃ , šaũkianti
2 šaũkęs, šaũkusi
3 šaũkdavęs, šaũkdavusi
4 šaũksiantis / šaũksiąs, šaũksianti

5
6
7
8
9

šaũkiamas, šaukiamà, šaũkiama
šaũktas, šauktà, šaũkta
šaũkdamas, šaukdamà
šaũkiant
šaũkus
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290
šáuti, šáuna, šóvė

sparare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šáunu
šáuni
šáuna
šáuname
šáunate

šóviau
šóvei
šóvė
šóvėme
šóvėte

šáučiau
šáutum
šáutų
šáutume / šáutumėme
šáutute / šáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šáudavau
šáudavai
šáudavo
šáudavome
šáudavote

šáusiu
šáusi
šaũs
šáusime
šáusite

šáuk
tegu šáuna
šáukime
šáukite

ką?
Medžiotojas šovė kiškį. – Il cacciatore sparò alla lepre.
nešáuti kо?
Medžiotojas nešovė kiškio. – Il cacciatore non sparò alla lepre.
į ką?
Medžiotojas šovė į kiškį. – Il cacciatore ha tirato alla lepre.
iššáuti
nušáuti
péršauti
prašáuti

Policininkas iššovė į orą. – Il poliziotto sparò in aria.
Medžiotojas nušovė kiškį. – Il cacciatore con un colpo uccise la lepre.
Nusikaltėlis peršovė policininkui ranką. – Il criminale con un colpo trapassò la
mano al poliziotto.
Medžiotojas prašovė pro šalį. – Il cacciatore mancò l’obiettivo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šáunantis / šaunąs̃ , šáunanti
2 šóvęs, šóvusi
3 šáudavęs, šáudavusi
4 šáusiantis / šáusiąs, šáusianti
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5
6
7
8
9

šáunamas, šaunamà, šáunama
šáutas, šautà, šáuta
šáudamas, šaudamà
šáunant
šóvus

291
šérti, šẽria, šė́ rė

nutrire (animali)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šeriù
šeri̇ ̀
šẽria
šẽriame
šẽriate

šė́ riau
šė́ rei
šė́ rė
šė́ rėme
šė́ rėte

šérčiau
šértum
šértų
šértume / šértumėme
šértute / šértumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šérdavau
šérdavai
šérdavo
šérdavome
šérdavote

šérsiu
šérsi
šers̃
šérsime
šérsite

šérk
tegu šẽria
šérkime
šérkite

ką?
Ji šeria katę žuvimi. – Lei nutre il gatto con del pesce.
nešérti ko?
Ji nešeria katės žuvimi. – Non nutre il gatto con del pesce.
pašérti
péršėrti
prišérti
sušérti

Ji pašėrė katę. – Lei ha dato da mangiare al gatto.
Ji peršėrė katę. – Lei ha dato troppo da mangiare al gatto.
Ji prišėrė katę. – Lei ha rimpinzato il gatto.
Ji sušėrė katei žuvį. – Lei nutrì il gatto con un pesce.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šẽriantis / šeriąs̃ , šẽrianti
2 šė́ ręs, šė́ rusi
3 šérdavęs, šérdavusi
4 šérsiantis / šérsiąs, šérsianti

5
6
7
8
9

šẽriamas, šeriamà, šẽriama
šértas, šertà, šérta
šérdamas, šerdamà
šẽriant
šė́ rus
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292
ši̇l̀ dyti, ši̇l̀ do, ši̇l̀ dė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

(ri)scaldare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

ši̇ l̀ dau
ši̇ l̀ dai
ši̇ l̀ do
ši̇ l̀ dome
ši̇ l̀ dote

ši̇ l̀ džiau
ši̇ l̀ dei
ši̇ l̀ dė
ši̇ l̀ dėme
ši̇ l̀ dėte

ši̇ l̀ dyčiau
ši̇ l̀ dytum
ši̇ l̀ dytų
ši̇ l̀ dytume / ši̇ l̀ dytumėme
ši̇ l̀ dytute / ši̇ l̀ dytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ši̇ l̀ dydavau
ši̇ l̀ dydavai
ši̇ l̀ dydavo
ši̇ l̀ dydavome
ši̇ l̀ dydavote

ši̇ l̀ dysiu
ši̇ l̀ dysi
ši̇ l̀ dys
ši̇ l̀ dysime
ši̇ l̀ dysite

ši̇ l̀ dyk
tegu ši̇ l̀ do
ši̇ l̀ dykime
ši̇ l̀ dykite

ką? ko?
Ji šildo pieną. – Lei (ri)scalda il latte.
Ji šildo pieno. – Lei sta (ri)scaldando un po’ di latte.
neši̇l̀ dyti kо?
Ji nešildo pieno. – Lei non riscalda il latte.
Jie šildo butą elektriniais šildytuvais. – Riscaldano la casa con radiatori elettrici.
paši̇ l̀ dyti
péršildyti
priši̇ l̀ dyti
suši̇ l̀ dyti

Ji pašildė pieno. – Lei intiepidì il latte.
Ji peršildė pieną. – Fece bollire troppo il latte.
Ji prišildė maisto. – Ha riscaldato tanto cibo.
Ji sušildė pieną. – Ha (ri)scaldato il latte.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ši̇ l̀ dantis / šildąs̃ , ši̇ l̀ danti
2 ši̇ l̀ dęs, ši̇ l̀ džiusi
3 ši̇ l̀ dydavęs, ši̇ l̀ dydavusi
4 ši̇ l̀ dysiantis / ši̇ l̀ dysiąs, ši̇ l̀ dysianti
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5
6
7
8
9

ši̇ l̀ domas, ši̇ l̀ doma, ši̇ l̀ doma
ši̇ l̀ dytas, ši̇ l̀ dyta, ši̇ l̀ dyta
ši̇ l̀ dydamas, ši̇ l̀ dydama
ši̇ l̀ dant
ši̇ l̀ džius

293
ši̇l̀ ti, šỹla, ši̇l̀ o

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

(ri)scaldarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

šylù
šyli̇ ̀
šỹla
šỹlame
šỹlate

šilaũ
šilai̇ ̃
ši̇ l̀ o
ši̇ l̀ ome
ši̇ l̀ ote

ši̇ l̀ čiau
ši̇ l̀ tum
ši̇ l̀ tų
ši̇ l̀ tume / ši̇ l̀ tumėme
ši̇ l̀ tute / ši̇ l̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ši̇ l̀ davau
ši̇ l̀ davai
ši̇ l̀ davo
ši̇ l̀ davome
ši̇ l̀ davote

ši̇ l̀ siu
ši̇ l̀ si
šil̃s
ši̇ l̀ sime
ši̇ l̀ site

ši̇ l̀ k
tegu šỹla
ši̇ l̀ kime
ši̇ l̀ kite

Oras šyla. – Il tempo si fa più mite.
Mano rankos šyla. – Le mie mani si stanno riscaldando.
apši̇ l̀ ti
atši̇ l̀ ti
paši̇ l̀ ti
priši̇ l̀ ti
suši̇ l̀ ti

Užeikite į vidų, apšilkite. – Entri dentro, si riscaldi!
Oras atšilo. – Il tempo si fece più mite.
Pienas pašilo. – Il latte si intiepidì.
Kambariai prišilo. – Le camere si riscaldarono.
Mano rankos sušilo. – Le mie mani si sono riscaldate.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šỹlantis / šyląs̃ , šỹlanti
2 ši̇ l̀ ęs, ši̇ l̀ usi
3 ši̇ l̀ davęs, ši̇ l̀ davusi
4 ši̇ l̀ siantis / ši̇ l̀ siąs, ši̇ l̀ sianti

5
6
7
8
9

–, –, šỹlama
–, –, ši̇ l̀ ta
ši̇ l̀ damas, šildamà
šỹlant
ši̇ l̀ us
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294
šypsótis, šỹpsosi, šypsójosi

sorridere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šypsaũsi
šypsai̇ s̃ i
šỹpsosi
šỹpsomės
šỹpsotės

šypsójausi
šypsójaisi
šypsójosi
šypsójomės
šypsójotės

šypsóčiausi
šypsótumeisi
šypsótųsi
šypsótumės / šypsótumėmės
šypsótutės / šypsótumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šypsódavausi
šypsódavaisi
šypsódavosi
šypsódavomės
šypsódavotės

šypsósiuosi
šypsósiesi
šypsõsis
šypsósimės
šypsósitės

šypsókis
tegu šỹpsosi
šypsókimės
šypsókitės

kam?
Ji šypsosi jam. – Lei gli sorride.
nusišypsóti

Ji nusišypsojo jam. – Lei gli fece un sorriso.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besišỹpsantis / besišypsąs̃ , besišỹpsanti
2 šypsójęsis, šypsójusis
3 šypsódavęsis, šypsódavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, šỹpsomasi
–, –, šypsótasi
šypsódamasis, šypsódamasi
šỹpsantis
šypsójusis

295
šlúostyti, šlúosto, šlúostė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pulire; asciugare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

šlúostau
šlúostai
šlúosto
šlúostome
šlúostote

šlúosčiau
šlúostei
šlúostė
šlúostėme
šlúostėte

šlúostyčiau
šlúostytum
šlúostytų
šlúostytume / šlúostytumėme
šlúostytute / šlúostytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šlúostydavau
šlúostydavai
šlúostydavo
šlúostydavome
šlúostydavote

šlúostysiu
šlúostysi
šlúostys
šlúostysime
šlúostysite

šlúostyk
tegu šlúosto
šlúostykime
šlúostykite

ką?
Ji šluosto stalą skudurėliu. – Lei pulisce il tavolo con uno straccetto.
nešlúostyti kо?
Ji nešluosto dulkių. – Lei non spolvera.
Ji šluosto sūnui rankas. – Lei asciuga le mani al figlio.
iššlúostyti
nušlúostyti
pašlúostyti
péršluostyti
sušlúostyti

Ji iššluostė grindis. – Lei pulì il pavimento.
Ji nušluostė dulkes nuo stalo. – Lei spolverò il tavolo.
Ji pašluostė grindis. – Ha passato lo straccio sul pavimento.
Ji peršluostė grindis. – Ha rilavato il pavimento.
Ji sušluostė lėkštes. – Ha asciugato tutti i piatti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šlúostantis / šluostąs̃ , šlúostanti
2 šlúostęs, šlúosčiusi
3 šlúostydavęs, šlúostydavusi
4 šlúostysiantis / šlúostysiąs, šlúostysianti

5
6
7
8
9

šlúostomas, šlúostoma, šlúostoma
šlúostytas, šlúostyta, šlúostyta
šlúostydamas, šlúostydama
šlúostant
šlúosčius
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296
šlúoti, šlúoja, šlãvė

spazzare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šlúoju
šlúoji
šlúoja
šlúojame
šlúojate

šlaviaũ
šlavei̇ ̃
šlãvė
šlãvėme
šlãvėte

šlúočiau
šlúotum
šlúotų
šlúotume / šlúotumėme
šlúotute / šlúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šlúodavau
šlúodavai
šlúodavo
šlúodavome
šlúodavote

šlúosiu
šlúosi
šluõs
šlúosime
šlúosite

šlúok
tegu šlúoja
šlúokime
šlúokite

ką?
Jis šluoja kiemą nauja šluota. – Lui spazza il cortile con una nuova ramazza.
nešlúoti kо?
Jis nešluoja kiemo. – Lui non spazza il cortile.
iššlúoti
nušlúoti
pašlúoti
péršluoti
prišlúoti
sušlúoti

Jis iššlavė kiemą. – Lui ha spazzato tutto il cortile.
Ji nušlavė laiptus. – Lei ha spazzato le scale.
Jis pašlavė kiemą. – Lui ha dato una spazzata al cortile.
Jis peršlavė kiemą. – Ha spazzato di nuovo il cortile.
Jis prišlavė daug šiukšlių. – Ha spazzato molta sporcizia.
Jis sušlavė šiukšles į kampą. – Ha ammucchiato la sporcizia in un angolo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šlúojantis / šluojąs̃ , šlúojanti
2 šlãvęs, šlãvusi
3 šlúodavęs, šlúodavusi
4 šlúosiantis / šlúosiąs, šlúosianti
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5
6
7
8
9

šlúojamas, šluojamà, šlúojama
šlúotas, šluotà, šlúota
šlúodamas, šluodamà
šlúojant
šlãvus

297
šnekė́ ti, šnẽka, šnekė́ jo

parlare, chiacchierare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šnekù
šneki̇ ̀
šnẽka
šnẽkame
šnẽkate

šnekė́ jau
šnekė́ jai
šnekė́ jo
šnekė́ jome
šnekė́ jote

šnekė́ čiau
šnekė́ tum
šnekė́ tų
šnekė́ tume / šnekė́ tumėme
šnekė́ tute / šnekė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šnekė́ davau
šnekė́ davai
šnekė́ davo
šnekė́ davome
šnekė́ davote

šnekė́ siu
šnekė́ si
šnekė̃s
šnekė́ sime
šnekė́ site

šnekė́ k
tegu šnẽka
šnekė́ kime
šnekė́ kite

ką?
Jie šneka niekus. – Parlano di sciocchezze.
nešneka ko?
Jie nešneka niekų. – Non parlano di sciocchezze.
apie ką?
Jie šneka apie tave. – Parlano di te.
apšnekė́ ti
pašnekė́ ti
prašnekė́ ti
prišnekė́ ti

Ji apšnekėjo savo kaimynę. – Lei ha sparlato della sua vicina. Viską apšnekėjome. –
Ci siamo detti tutto.
Ji norėjo pašnekėti apie darbą. – Lei voleva fare due chiacchiere sul lavoro.
Ji prašnekėjo telefonu visą valandą. – Parlò al telefono per un’ora intera.
Jie prišnekėjo visokių niekų. – Dissero un mucchio di sciocchezze. Prišnekėjau
juos važiuoti kartu. – Li persuasi a fare il viaggio insieme.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šnẽkantis / šnekąs̃ , šnẽkanti
2 šnekė́ jęs, šnekė́ jusi
3 šnekė́ davęs, šnekė́ davusi
4 šnekė́ siantis / šnekė́ siąs, šnekė́ sianti

5
6
7
8
9

šnẽkamas, šnekamà, šnẽkama
šnekė́ tas, šnekė́ ta, šnekė́ ta
šnekė́ damas, šnekė́ dama
šnẽkant
šnekė̇́jus
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298
šókti, šóka, šóko

ballare; saltare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šóku
šóki
šóka
šókame
šókate

šókau
šókai
šóko
šókome
šókote

šókčiau
šóktum
šóktų
šóktume / šóktumėme
šóktute / šóktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šókdavau
šókdavai
šókdavo
šókdavome
šókdavote

šóksiu
šóksi
šõks
šóksime
šóksite

šók
tegu šóka
šókime
šókite

ką? su kuo?
Ji šoka valsą su savo vyru. – Lei balla il valzer con suo marito.
nešókti ko?
Ji nešoko valso. – Lei non ballava il valzer.
Jis aukštai šoko. – Lui saltò in alto.
įšókti
iššókti
nušókti
pašókti
péršokti
prašókti
užšókti

Katė įšoko į lovą. – Il gatto è balzato sul letto.
Jis iššoko pro langą. – Lui si gettò dalla finestra.
Katė nušoko nuo kėdės. – Il gatto è saltato giù dalla sedia.
Ji pašoko su savo vyru. – Lei fece un ballo con suo marito. Jis pašoko iš
džiaugsmo. – Lui fece un salto di gioia. Jis pašoko nuo kėdės. – Lui schizzò dalla
sedia.
Jis peršoko per griovį. – Lui saltò oltre la fossa.
Jie prašoko visą vakarą. – Hanno ballato tutta la sera.
Katė užšoko ant kėdės. – Il gatto è saltato sulla seggiola.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šókantis / šokąs̃ , šókanti
2 šókęs, šókusi
3 šókdavęs, šókdavusi
4 šóksiantis / šóksiąs, šóksianti
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5
6
7
8
9

šókama, šokamà, šókama
šóktas, šoktà, šókta
šókdamas, šokdamà
šókant
šókus

299
šukúoti, šukúoja, šukãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pettinare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

šukúoju
šukúoji
šukúoja
šukúojame
šukúojate

šukavaũ
šaukavai̇ ̃
šukãvo
šukãvome
šukãvote

šukúočiau
šukúotum
šukúotų
šukúotume / šukúotumėme
šukúotute / šukúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šukúodavau
šukúodavai
šukúodavo
šukúodavome
šukúodavote

šukúosiu
šukúosi
šukuõs
šukúosime
šukúosite

šukúok
tegu šukúoja
šukúokime
šukúokite

ką?
Ji šukuoja plaukus dukteriai. – Lei pettina i capelli alla figlia.
nešukúoti ko?
Ji nešukuoja plaukų dukteriai. – Lei non pettina i capelli alla figlia.
Kirpėja šukuoja klientei plaukus šukomis. – La parrucchiera pettina alla cliente i capelli con
il pettine.
iššukúoti
pašukúoti
péršukuoti
sušukúoti

Mama iššukavo plaukus dukteriai. – La mamma pettinò i capelli alla figlia.
Prašom tik truputį mane pašukuoti. – Per favore, mi dia una pettinata ai capelli.
Prašom mane peršukuoti. – Per favore, mi cambi la pettinatura.
Kirpėja mane sušukavo. – La parrucchiera mi ha fatto l’acconciatura.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šukúojantis / šukúojąs, šukúojanti
2 šukãvęs, šukãvusi
3 šukúodavęs, šukúodavusi
4 šukúosiantis / šukúosiąs, šukúosianti

5
6
7
8
9

šukúojamas, šukúojama, šukúojama
šukúotas, šukúota, šukúota
šukúodamas, šukúodama
šukúojant
šukãvus
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300
šukúotis, šukúojasi, šukãvosi

pettinarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

šukúojuosi
šukúojiesi
šukúojasi
šukúojamės
šukúojatės

šukavaũsi
šaukavai̇ s̃ i
šukãvosi
šukãvomės
šukãvotės

šukúočiausi
šukúotumeisi
šukúotųsi
šukúotumės / šukúotumėmės
šukúotutės / šukúotumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šukúodavausi
šukúodavaisi
šukúodavosi
šukúodavomės
šukúodavotės

šukúosiuosi
šukúosiesi
šukuõsis
šukúosimės
šukúositės

šukúokis
tegu šukúojasi
šukúokis
šukúokitės

ką?
Ji šukuojasi plaukus šukomis. – Lei si sta acconciando i capelli con il pettine.
nesišukúoti ko?
Ji nesišukuoja plaukų šukomis. – Lei non si pettina i capelli con il pettine.
išsišukúoti
pasišukúoti
pérsišukuoti
susišukúoti

Ji išsišukavo plaukus. – Si è pettinata i capelli.
Ji pasišukavo plaukus. – Si è riavviata (sistemata) i capelli.
Ji persišukavo plaukus. – Ha cambiato pettinatura.
Ji susišukavo plaukus. – Si è pettinata (acconciata) i capelli.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besišukúojantis / besišukúojąs, besišukúojanti
2 šukãvęsis, šukãvusis
3 šukúodavęsis, šukúodavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, šukúojamasi
–, –, šukúotasi
šukúodamasis, šukúodamasi
šukúojantis
šukãvusis

301
švęs̃ ti, šveñčia, šveñtė

festeggiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

švenčiù
šventi̇ ̀
šveñčia
šveñčiame
šveñčiate

švenčiaũ
šventei̇ ̃
šveñtė
šveñtėme
šveñtėte

švęs̃ čiau
švęs̃ tum
švęs̃ tų
švęs̃ tume / švęs̃ tumėme
švęs̃ tute / švęs̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

švęs̃ davau
švęs̃ davai
švęs̃ davo
švęs̃ davome
švęs̃ davote

švęs̃ iu
švęs̃ i
švęs̃
švęs̃ ime
švęs̃ ite

švęs̃ k
tegu šveñčia
švęs̃ kime
švęs̃ kite

ką?
Šiandien jis švenčia gimtadienį. – Oggi lui festeggia il compleanno.
nešvęs̃ ti ko?
Jis nešvenčia gimtadienio. – Lui non festeggia il compleanno.
atšvęs̃ ti
pašvęs̃ ti

Gimtadienį jis atšventė su draugais. – Ha festeggiato il compleanno con gli amici.
Puikiai pašventėme su draugais. – Abbiamo fatto una bellissima festa fra amici.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šveñčiantis / švenčiąs̃ , šveñčianti
2 šveñtęs, šveñtusi
3 švęs̃ davęs, švęs̃ davusi
4 švęs̃ iantis / švęs̃ ias, švęs̃ ianti

5
6
7
8
9

šveñčiamas, švenčiamà, šveñčiama
švęs̃ tas, švęstà, švęs̃ ta
švęs̃ damas, švęsdamà
šveñčiant
šveñtus
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302
šviẽsti, šviẽčia, šviẽtė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

brillare; fare una radiografia;
educare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

šviečiù
švieti̇ ̀
šviẽčia
šviẽčiame
šviẽčiate

šviečiaũ
švietei̇ ̃
šviẽtė
šviẽtėme
šviẽtėte

šviẽsčiau
šviẽstum
šviẽstų
šviẽstume / šviẽstumėme
šviẽstute / šviẽstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

šviẽsdavau
šviẽsdavai
šviẽsdavo
šviẽsdavome
šviẽsdavote

šviẽsiu
šviẽsi
šviẽs
šviẽsime
šviẽsite

šviẽsk
tegu šviẽčia
šviẽskime
šviẽskite

Vakar švietė saulė. – Ieri brillava il sole.
ką?
Gydytojas šviečia man plaučius. – Il dottore mi fa una radiografia ai polmoni.
nešviẽsti ko?
Gydytojas nešviečia man plaučių. – Il dottore non mi fa la lastra ai polmoni.
Jis švietė žmones. – Lui educava la gente.
apšviẽsti
nušviẽsti
pašviẽsti
péršviesti

Saulė apšvietė kambarį. – Il sole inondò di luce la stanza. Jis apšvietė žmones. –
Lui ha illuminato la gente.
Saulė nušvietė laukus. – Il sole ha illuminato i campi.
Saulė pašvietė tik porą valandų. – Ci furono appena due ore di sole.
Gydytojas peršvietė man plaučius. – Il dottore mi fece la lastra ai polmoni.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 šviẽčiantis / šviečiąs̃ , šviẽčianti
2 šviẽtęs, šviẽtusi
3 šviẽsdavęs, šviẽsdavusi
4 šviẽsiantis / šviẽsiąs, šviẽsianti

340

5
6
7
8
9

šviẽčiamas, šviečiamà, šviẽčiama
šviẽstas, šviestà, šviẽsta
šviẽsdamas, šviesdamà
šviẽčiant
šviẽtus

303
taisýti, tai̇ ̃so, tai̇ ̃sė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

riparare; correggere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

taisaũ
taisai̇ ̃
tai̇̇ s̃ o
tai̇ s̃ ome
tai̇ s̃ ote

taisiaũ
taisei̇ ̃
tai̇ s̃ ė
tai̇ s̃ ėme
tai̇ s̃ ėte

taisýčiau
taisýtum
taisýtų
taisýtume / taisýtumėme
taisýtute / taisýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

taisýdavau
taisýdavai
taisýdavo
taisýdavome
taisýdavote

taisýsiu
taisýsi
taisỹs
taisýsime
taisýsite

taisýk
tegu tai̇ s̃ o
taisýkime
taisẏ ́ kite

ką?
Jis taiso televizorių. – Lui ripara il televisore.
netaisýti ko?
Jis netaiso televizoriaus. – Lui non ripara il televisore.
Mokytoja taisė mokinių namų darbus raudonu pieštuku. – La maestra corresse con la matita
rossa i compiti per casa degli alunni.
atitaisýti
ištaisýti
pataisýti
pértaisyti
prataisýti
sutaisýti

Jie atitaisė klaidą. – Hanno corretto l’errore.
Ji ištaisė studentų klaidas. – Lei ha corretto tutti gli errori degli studenti.
Reikia pataisyti namų darbą. – Bisogna correggere il compito per casa.
Batsiuvys pertaisė batus. – Il calzolaio riaggiustò le scarpe.
Visą vakarą mokytoja prataisė mokinių rašinius. – La maestra ha corretto per
tutta la sera i temi degli alunni. Visą dieną jis prataisė laikrodį. – Lui passò tutto
il giorno a riparare l’orologio.
Jis sutaisė / pataisė televizorių. – Lui riparò il televisore.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tai̇ s̃ antis / taisąs̃ , tai̇ s̃ anti
2 tai̇ s̃ ęs, tai̇ s̃ iusi
3 taisýdavęs, taisýdavusi
4 taisýsiantis / taisýsiąs, taisýsianti

5
6
7
8
9

tai̇ s̃ omas, tai̇ s̃ oma, tai̇ s̃ oma
taisýtas, taisýta, taisýta
taisýdamas, taisýdama
tai̇ s̃ ant
tai̇ s̃ ius
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304
tapýti, tãpo, tãpė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

dipingere (quadri)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tapaũ
tapai̇ ̃
tãpo
tãpome
tãpote

tapiaũ
tapei̇ ̃
tãpė
tãpėme
tãpėte

tapýčiau
tapýtum
tapýtų
tapýtume / tapýtumėme
tapýtute / tapýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tapýdavau
tapýdavai
tapýdavo
tapýdavome
tapýdavote

tapýsiu
tapýsi
tapỹs
tapýsime
tapýsite

tapýk
tegu tãpo
tapýkime
tapýkite

ką?
Dailininkas tapo portretą. – Il pittore dipinge un ritratto.
netapýti ko?
Šis dailininkas netapo portretų. – Questo pittore non dipinge ritratti.
ištapýti
nutapýti
patapýti
pértapyti
pratapýti
pritapýti

Dailininkas ištapė bažnyčios skliautus. – Il pittore dipinse le volte della chiesa.
Dailininkas nutapė portretą. – Il pittore finì di dipingere un ritratto.
Dailininkas patapė ir išėjo. – Il pittore dipinse un po’ e uscì.
Dailininkas pertapė portretą. – Il pittore rifece il ritratto.
Dailininkas pratapė iki vakaro. – Il pittore rimase a dipingere fino a sera.
Dailininkas pritapė portretų. – Il pittore dipinse molti ritratti.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tãpantis / tapąs̃ , tãpanti
2 tãpęs, tãpiusi
3 tapýdavęs, tapýdavusi
4 tapýsiantis / tapýsiąs, tapýsianti
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5
6
7
8
9

tãpomas, tãpoma, tãpoma
tapýtas, tapýta, tapýta
tapýdamas, tapýdama
tãpant
tãpius

305
tàpti, tam̃pa, tãpo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

diventare, divenire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tampù
tampi̇ ̀
tam̃ pa
tam̃ pame
tam̃ pate

tapaũ
tapai̇ ̃
tãpo
tãpome
tãpote

tàpčiau
tàptum
tàptų
tàptume / tàptumėme
tàptute / tàptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tàpdavau
tàpdavai
tàpdavo
tàpdavome
tàpdavote

tàpsiu
tàpsi
tàps
tàpsime
tàpsite

tàpk
tegu tam̃ pa
tàpkime
tàpkite

Jie tapo gerais draugais. – Sono diventati buoni amici.
*pritapti Jis greitai pritapo prie mūsų. – Lui divenne presto uno di noi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tam̃ pantis / tampąs̃ , tam̃panti
2 tãpęs, tãpusi
3 tàpdavęs, tàpdavusi
4 tàpsiantis / tàpsiąs, tàpsianti

5
6
7
8
9

–, –, tam̃pama
–, –, tãpta
tàpdamas, tapdamà
tam̃ pant
tãpus

343

306
tart̃ i, tãria, tãrė

pronunciare; dire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

tariù
tari̇ ̀
tãria
tãriame
tãriate

tariaũ
tarei̇ ̃
tãrė
tãrėme
tãrėte

tarč̃ iau
tart̃ um
tart̃ ų
tart̃ ume / tart̃ umėme
tart̃ ute / tart̃ umėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tard̃ avau
tard̃ avai
tard̃ avo
tard̃ avome
tard̃ avote

tars̃ iu
tars̃ i
tars̃
tars̃ ime
tars̃ ite

tark̃
tegu tãria
tark̃ ime
tark̃ ite

ką?
Jis gerai taria lietuviškus žodžius. – Lui pronuncia bene le parole lituane.
netart̃ i kо?
Mano vaikas netaria „r“. – Il mio bambino non pronuncia la erre.
Jis tarė: „Viskas bus gerai.“ – Lui disse: “Andrà tutto bene”.
*aptart̃ i
ištart̃ i
*nutart̃ i
*patart̃ i
pratart̃ i
*pritart̃ i
*sutart̃ i
*užtart̃ i

Aptarėme daug reikalų. – Abbiamo discusso di molte questioni.
Jis negali ištarti garso „r“. – Lui non riesce a pronunciare la erre. Vaikas ištarė
pirmąjį žodį. – Il bambino pronunciò la prima parola.
Nutarėme išvažiuoti rytoj. – Decidemmo di partire l’indomani.
Prašom patarti, ką daryti. – Vi prego di consigliarmi cosa fare.
Jis negalėjo nė žodžio pratarti. – Lui non riuscì a proferire neanche una parola.
Pritariu jūsų nuomonei. – Condivido la vostra opinione.
Mes gerai sutariame. – Noi andiamo molto d’accordo.
Jį užtarė draugai. – Gli amici hanno messo una buona parola per lui (l’hanno
difeso).

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tãriantis / tariąs̃ , tãrianti
2 tãręs, tãrusi
3 tard̃ avęs, tard̃ avusi
4 tars̃ iantis / tars̃ iąs, tars̃ ianti
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5
6
7
8
9

tãriamas, tariamà, tãriama
tart̃ as, tartà, tart̃ a
tard̃ amas, tardamà
tãriant
tãrus

307
taupýti, taũpo, taũpė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

risparmiare,
fare economia

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

taupaũ
taupai̇ ̃
taũpo
taũpome
taũpote

taupiaũ
taupei̇ ̃
taũpė
taũpėme
taũpėte

taupýčiau
taupýtum
taupýtų
taupýtume / taupýtumėme
taupýtute / taupýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

taupýdavau
taupýdavai
taupýdavo
taupýdavome
taupýdavote

taupýsiu
taupýsi
taupỹs
taupýsime
taupýsite

taupýk
tegu taũpo
taupýkime
taupýkite

ką? kam?
Ji taupo pinigus kelionei. – Lei risparmia i soldi per il viaggio.
netaupýti ko?
Ji netaupo pinigų. – Lei non risparmia soldi.
pataupýti
pritaupýti
sutaupýti

Reikia pataupyti. – Occorre fare un po’ di risparmi. Ji pataupė kelionei. – Lei
mise un po’ da parte per il viaggio.
Ji pritaupė kelionei. – Lei risparmiò tanto per il viaggio.
Ji sutaupė kelionei. – Lei ha messo da parte per il viaggio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 taũpantis / taupąs̃ , taũpanti
2 taũpęs, taũpiusi
3 taupýdavęs, taupýdavusi
4 taupýsiantis / taupýsiąs, taupýsianti

5
6
7
8
9

taũpomas, taũpoma, taũpoma
taupýtas, taupýta, taupýta
taupýdamas / taupýdama
taũpant
taũpius
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308
tei̇ ̃gti, tei̇ ̃gia, tei̇ ̃gė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

affermare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

teigiù
teigi̇ ̀
tei̇ g̃ ia
tei̇ g̃ iame
tei̇ g̃ iate

teigiaũ
teigei̇ ̃
tei̇ g̃ ė
tei̇ g̃ ėme
tei̇ g̃ ėte

tei̇ g̃ čiau
tei̇ g̃ tum
tei̇ g̃ tų
tei̇ g̃ tume / tei̇ g̃ tumėme
tei̇ g̃ tute / tei̇ g̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tei̇ g̃ davau
tei̇ g̃ davai
tei̇ g̃ davo
tei̇ g̃ davome
tei̇ g̃ davote

tei̇ g̃ siu
tei̇ g̃ si
tei̇ g̃ s
tei̇ g̃ sime
tei̇ g̃ site

tei̇ k̃
tegu tei̇ g̃ ia
tei̇ k̃ ime
tei̇ k̃ ite

Jis teigia, kad šalies ekonominė situacija bus geresnė. – Lui afferma che la situazione
economica del paese migliorerà.
Jis teigia, kad nieko nematė ir negirdėjo. – Lui asserisce di non aver visto né udito nulla.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tei̇ g̃ iantis / teigiąs̃ , tei̇ g̃ ianti
2 tei̇ g̃ ęs, tei̇ g̃ usi
3 tei̇ g̃ davęs, tei̇ g̃ davusi
4 tei̇ g̃ siantis / tei̇ g̃ siąs, tei̇ g̃ sianti
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5
6
7
8
9

tei̇ g̃ iamas, teigiamà, tei̇ g̃ iama
tei̇ g̃ tas, teigtà, tei̇ g̃ ta
tei̇ g̃ damas, teigdamà
tei̇ g̃ iant
tei̇ g̃ us

309
teiráutis, teiráujasi, teirãvosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

informarsi, chiedere
(un’informazione)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

teiráujuosi
teiráujiesi
teiráujasi
teiráujamės
teiráujatės

teiravaũsi
teiravai̇ s̃ i
teirãvosi
teirãvomės
teirãvotės

teiráučiausi
teiráutumeisi
teiráutųsi
teiráutumės / teiráutumėmės
teiráututės / teiráutumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

teiráudavausi
teiráudavaisi
teiráudavosi
teiráudavomės
teiráudavotės

teiráusiuosi
teiráusiesi
teiraũsis
teiráusimės
teiráusitės

teiráukitės
tegu teiráujasi
teiráukimės
teiráukitės

ko?
Informacijos teiraukitės telefonu 52 21 33. – Chiedete informazioni (telefonando) al 5221
33!
Manęs teiravosi, ar jis čia dirba. – Mi chiesero se lui lavorava qui.
Teiravomės, kada išvyksta traukinys. – Chiedemmo a che ora partiva il treno.
pasiteiráuti

Pasiteiravome, kada išvyksta traukinys. – Ci siamo informati a che ora parte
il treno.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besiteiráujantis / besiteiraująs̃ , besiteiráujanti
2 teirãvęsis, teirãvusis
3 teiráudavęsis, teiráudavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, teiráujamasi
–, –, teiráutasi
teiráudamasis, teiráudamasi
teiráujantis
teirãvusis
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310
tei̇ ̃sti, tei̇ ̃sia, tei̇ ̃sė

processare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

teisiù
teisi̇ ̀
tei̇ s̃ ia
tei̇ s̃ iame
tei̇ s̃ iate

teisiaũ
teisei̇ ̃
tei̇ s̃ ė
tei̇ s̃ ėme
tei̇ s̃ ėte

tei̇ s̃ čiau
tei̇ s̃ tum
tei̇ s̃ tų
tei̇ s̃ tume / tei̇ s̃ tumėme
tei̇ s̃ tute / tei̇ s̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tei̇ s̃ davau
tei̇ s̃ davai
tei̇ s̃ davo
tei̇ s̃ davome
tei̇ s̃ davote

tei̇ s̃ iu
tei̇ s̃ i
tei̇ s̃
tei̇ s̃ ime
tei̇ s̃ ite

tei̇ s̃ k
tegu tei̇ s̃ ia
tei̇ s̃ kime
tei̇ s̃ kite

ką? už ką?
Jį teisė už vagystę. – Lo processarono per furto.
netei̇ ̃sti kо?
Jo neteisė už vagystę. – Non lo processarono per furto.
nutei̇ s̃ ti

Jį nuteisė už vagystę. – Lo condannarono per furto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tei̇ s̃ iantis / teisiąs̃ , tei̇ s̃ ianti
2 tei̇ s̃ ęs, tei̇ s̃ usi
3 tei̇ s̃ davęs, tei̇ s̃ davusi
4 tei̇ s̃ iantis / tei̇ s̃ iąs, tei̇ s̃ ianti

348

5
6
7
8
9

tei̇ s̃ iamas, teisiamà, tei̇ s̃ iama
tei̇ s̃ tas, teistà, tei̇ s̃ ta
tei̇ s̃ damas, teisdamà
tei̇ s̃ iant
tei̇ s̃ us

311
tekė́ ti, tẽka, tekė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

scorrere, fluire; sposarsi (di donna);
sorgere (del sole)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tekù
teki̇ ̀
tẽka
tẽkame
tẽkate

tekė́ jau
tekė́ jai
tekė́ jo
tekė́ jome
tekė́ jote

tekė́ čiau
tekė́ tum
tekė́ tų
tekė́ tume / tekė́ tumėme
tekė́ tute / tekė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tekė́ davau
tekė́ davai
tekė́ davo
tekė́ davome
tekė́ davote

tekė́ siu
tekė́ si
tekė̃s
tekė́ sime
tekė́ site

tekė́ k
tegu tẽka
tekė́ kime
tekė́ kite

į ką?
Upė teka į jūrą. – Il fiume fluisce nel mare.
iš kо?
Iš žaizdos teka kraujas. – Dalla ferita scorre il sangue.
už kо?
Ji teka už Jono. – Lei si sposa con Jonas.
Saulė teka. – Il sole sorge.
atitekė́ ti
ištekė́ ti
įtekė́ ti
patekė́ ti
pritekė́ ti
sutekė́ ti

Upė atiteka iš Latvijos. – Il fiume proviene dalla Lettonia.
Ši upė išteka iš Galvės ežero. – Questo fiume nasce dal lago Galvė. Ji ištekėjo už
Jono. – Lei si è sposata con Jonas.
Upė įteka į jūrą. – Il fiume sfocia nel mare.
Saulė patekėjo. – Il sole è sorto.
Pritekėjo vonia vandens. – La vasca si è riempita d’acqua.
Upės suteka į jūrą. – I fiumi confluiscono nel mare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tẽkantis / tekąs̃ , tẽkanti
2 tekė́ jęs, tekė́ jusi
3 tekė́ davęs, tekė́ davusi
4 tekė́ siantis / tekė́ siąs, tekė́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, tẽkama
–, –, tekė́ ta
tekė́ damas, tekė́ dama
tẽkant
tekė́ jus

349

312
tèpti, tẽpa, tẽpė

frizionare, ungere;
macchiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

tepù
tepi̇ ̀
tẽpa
tẽpame
tẽpate

tepiaũ
tepei̇ ̃
tẽpė
tẽpėme
tẽpėte

tèpčiau
tèptum
tèptų
tèptume / tèptumėme
tèptute / tèptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tèpdavau
tèpdavai
tèpdavo
tèpdavome
tèpdavote

tèpsiu
tèpsi
tèps
tèpsime
tèpsite

tèpk
tegu tẽpa
tèpkime
tèpkite

ką?
Tepkite koją šiuo tepalu. – Frizioni la gamba con questo unguento!
netèpti ko?
Netepkite kojos šiuo tepalu. – Non frizioni la gamba con questo unguento!
ką? ko? ant ko?
Ji tepa medų ant duonos. – Lei spalma il miele sul pane.
Tepk medaus ant duonos! – Spalma il miele sul pane!
Dažai tepa drabužius. – La vernice macchia i vestiti.
aptèpti
ištèpti /
sutèpti
patèpti
pertèpti
pritèpti
užtèpti

Ji aptepė riekę duonos medumi. – Lei ha spalmato una fetta di pane col miele.
Ji ištepė / sutepė stalą medumi. – Ha unto il tavolo con il miele. Ištepiau / sutepiau
suknelę dažais. – Mi sono macchiata il vestito di vernice. Jis ištepė / sutepė užraktą. –
Lui ha oliato la serratura.
Ji patepė jo sumuštą koją vaistais. – Ha steso la pomata sulla gamba pestata.
Ji pertepė tortą uogiene. – Ha spalmato la torta con la marmellata.
Ji pritepė sumuštinių. – Lei imburrò tanti panini imbottiti.
Ji užtepė medaus ant duonos riekės. – Lei spalmò il miele sulla fetta di pane.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tẽpantis / tepąs̃ , tẽpanti
2 tẽpęs, tẽpusi
3 tèpdavęs, tèpdavusi
4 tèpsiantis / tèpsiąs, tèpsianti

350

5
6
7
8
9

tẽpamas, tepamà, tẽpama
tẽptas, teptà, tẽpta
tèpdamas, tepdamà
tẽpant
tẽpus

313
̀ i, tikė́ jo
tikė́ ti, ti̇k

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

credere;
avere fiducia

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tikiù
tiki̇ ̀
ti̇ k̀ i
ti̇ k̀ ime
ti̇ k̀ ite

tikė́ jau
tikė́ jai
tikė́ jo
tikė́ jome
tikė́ jote

tikė́ čiau
tikė́ tum
tikė́ tų
tikė́ tume / tikė́ tumėme
tikė́ tute / tikė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tikė́ davau
tikė́ davai
tikė́ davo
tikė́ davome
tikė́ davote

tikė́ siu
tikė́ si
tikė̃s
tikė́ sime
tikė́ site

tikė́ k
tegu ti̇ k̀ i
tikė́ kime
tikė́ kite

kuo?
Jis tiki savo draugu. – Lui ha fiducia nel suo amico.
ką?
Jis tiki Dievą. – Lui crede in Dio.
patikė́ ti

Jis patikėjo savo draugu. – Ha creduto al suo amico.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ti̇ k̀ intis / tikį̃s, ti̇ k̀ inti
2 tikė́ jęs, tikė́ jusi
3 tikė́ davęs, tikė́ davusi
4 tikė́ siantis / tikė́ siąs, tikė́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, ti̇ k̀ ima
tikė́ tas, tikė́ ta, tikė́ ta
tikė́ damas, tikė́ dama
ti̇ k̀ int
tikė́ jus
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314
̀ isi, tikė́ josi
tikė́ tis, ti̇k

sperare; aspettarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

tikiúosi
tiki̇ é si
ti̇ k̀ isi
ti̇ k̀ imės
ti̇ k̀ itės

tikė́ jausi
tikė́ jaisi
tikė́ josi
tikė́ jomės
tikė́ jotės

tikė́ čiausi
tikė́ tumeisi
tikė́ tųsi
tikė́ tumės / tikė́ tumėmės
tikė́ tutės / tikė́ tumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tikė́ davausi
tikė́ davaisi
tikė́ davosi
tikė́ davomės
tikė́ davotės

tikė́ siuosi
tikė́ siesi
tikė̃sis
tikė́ simės
tikė́ sitės

tikė́ kis
tegu ti̇ k̀ isi
tikė́ kimės
tikė́ kitės

ko?
Aš tikiuosi gerų rezultatų. – Mi aspetto buoni risultati.
Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. – Spero che tutto andrà bene.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ t̀ ikintis / besitikį̃s, besi̇ t̀ ikinti
2 tikė́ jęsis, tikė́ jusis
3 tikė́ davęsis, tikė́ davusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, ti̇ k̀ imasi
–, –, tikė́ tasi
tikė́ damasis, tikė́ damasi
ti̇ k̀ intis
tikė́ jusis

315
̀ ti, tiñka, ti̇k
̀ o
ti̇k

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

essere adatto,
andare (stare) bene

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tinkù
tinki̇ ̀
tiñka
tiñkame
tiñkate

tikaũ
tikai̇ ̃
ti̇ k̀ o
ti̇ k̀ ome
ti̇ k̀ ote

ti̇ k̀ čiau
ti̇ k̀ tum
ti̇ k̀ tų
ti̇ k̀ tume / ti̇ k̀ tumėme
ti̇ k̀ tute / ti̇ k̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ti̇ k̀ davau
ti̇ k̀ davai
ti̇ k̀ davo
ti̇ k̀ davome
ti̇ k̀ davote

ti̇ k̀ siu
ti̇ k̀ si
ti̇ k̀ s
ti̇ k̀ sime
ti̇ k̀ site

ti̇ k̀
tegu tiñka
ti̇ k̀ ime
ti̇ k̀ ite

kas? kam?
Jis tinka šiam darbui. – Lui è adatto a questo lavoro.
Tau labai tinka žalia spalva. – Ti sta molto bene il verde.
Šie batai man tinka. – Queste scarpe mi vanno bene.
prie ko?
Šis vynas tiks prie valgio. – Questo vino si abbina alle pietanze.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tiñkantis / tinkąs̃ , tiñkanti
2 ti̇ k̀ ęs, ti̇ k̀ usi
3 ti̇ k̀ davęs, ti̇ k̀ davusi
4 ti̇ k̀ siantis / ti̇ k̀ siąs, ti̇ k̀ sianti

5
6
7
8
9

tiñkamas, tinkamà, tiñkama
–, –, ti̇ k̀ ta
ti̇ k̀ damas, tikdamà
tiñkant
ti̇ k̀ us
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316
tylė́ ti, tỹli, tylė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

tacere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tyliù
tyli̇ ̀
tỹli
tỹlime
tỹlite

tylė́ jau
tylė́ jai
tylė́ jo
tylė́ jome
tylė́ jote

tylė́ čiau
tylė́ tum
tylė́ tų
tylė́ tume / tylė́ tumėme
tylė́ tute / tylė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tylė́ davau
tylė́ davai
tylė́ davo
tylė́ davome
tylė́ davote

tylė́ siu
tylė́ si
tylė̃s
tylė́ sime
tylė́ site

tylė́ k
tegu tỹli
tylė́ kime
tylė́ kite

Visi kalbėjo, o jis tylėjo. – Tutti parlavano, e lui taceva.
ištylė́ ti /
pratylė́ ti
nutylė́ ti
patylė́ ti

Jis visą laiką ištylėjo / pratylėjo. – Rimase zitto tutto il tempo.
Ji nutylėjo kai kuriuos savo gyvenimo faktus. – Lei tacque alcuni fatti della sua
vita.
О dabar prašom patylėti. – E ora, per cortesia, fate silenzio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tỹlintis / tylį̃s, tỹlinti
2 tylė́ jęs, tylė́ jusi
3 tylė́ davęs, tylė́ davusi
4 tylė́ siantis / tylė́ siąs, tylė́ sianti

354

5
6
7
8
9

tỹlimas, tylimà, tỹlima
tylė́ tas, tylė́ ta, tylė́ ta
tylė́ damas, tylė́ dama
tỹlint
tylė́ jus

317
til ̃pti, tel ̃pa, til ̃po

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

starci

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

telpù
telpi̇ ̀
tel̃pa
tel̃pame
tel̃pate

tilpaũ
tilpai̇ ̃
til̃po
til̃pome
til̃pote

til̃pčiau
til̃ptum
til̃ptų
til̃ptume / til̃ptumėme
til̃ptute / til̃ptumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

til̃pdavau
til̃pdavai
til̃pdavo
til̃pdavome
til̃pdavote

til̃psiu
til̃psi
til̃ps
til̃psime
til̃psite

til̃pk
tegu tel̃pa
til̃pkime
til̃pkite

Kiek keleivių telpa autobuse? – Quanti passeggeri ci stanno nell’autobus?
į ką?
Į autobusą telpa šešiasdešimt keleivių. – Nell’autobus ci stanno sessanta passeggeri.
sutil̃pti

Į autobusą sutilpo apie šešiasdešimt keleivių. – Nell’autobus trovarono posto una
sessantina di passeggeri.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tel̃pantis / telpąs̃ , tel̃panti
2 til̃pęs, til̃pusi
3 til̃pdavęs, til̃pdavusi
4 til̃psiantis / til̃psiąs, til̃psianti

5
6
7
8
9

–, –, tel̃pama
–, –, til̃pta
til̃pdamas, til̃pdama
tel̃pant
til̃pus
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318
̀ gi, tingė́ jo
tingė́ ti, ti̇n

non avere voglia

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

ti̇ ǹ giu
ti̇ ǹ gi
ti̇ ǹ gi
ti̇ ǹ gime
ti̇ ǹ gite

tingė́ jau
tingė́ jai
tingė́ jo
tingė́ jome
tingė́ jote

tingė́ čiau
tingė́ tum
tingė́ tų
tingė́ tume / tingė́ tumėme
tingė́ tute / tingė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tingė́ davau
tingė́ davai
tingė́ davo
tingė́ davome
tingė́ davote

tingė́ siu
tingė́ si
tingė̃s
tingė́ sime
tingė́ site

tingė́ k
tegu ti̇ ǹ gi
tingė́ kime
tingė́ kite

Labai tingiu virti valgyti. – Non ho proprio voglia di cucinare.
ištingė́ ti /
pratingė́ ti
patingė́ ti

Savaitgalį ištingėjome / pratingėjome. – Durante il fine settimana siamo stati
senza far niente (abbiamo oziato).
Vakar patingėjau skalbti. – Ieri non ho avuto voglia di fare il bucato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ti̇ ǹ gintis / tingį̃s, ti̇ ǹ ginti
2 tingė́ jęs, tingė́ jusi
3 tingė́ davęs, tingė́ davusi
4 tingė́ siantis / tingė́ siąs, tingė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, ti̇ ǹ gima
tingė́ tas, tingė́ ta, tingė́ ta
tingė́ damas, tingė́ dama
ti̇ ǹ gint
tingė́ jus

319
tirp̃ ti, tirp̃ sta, tirp̃ o

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

scioglier(si);
intorpidirsi (delle membra)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tirpstù
tirpsti̇ ̀
tirp̃ sta
tirp̃ stame
tirp̃ state

tirpaũ
tirpai̇ ̃
tirp̃ o
tirp̃ ome
tirp̃ ote

tirp̃ čiau
tirp̃ tum
tirp̃ tų
tirp̃ tume / tirp̃ tumėme
tirp̃ tute / tirp̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tirp̃ davau
tirp̃ davai
tirp̃ davo
tirp̃ davome
tirp̃ davote

tirp̃ siu
tirp̃ si
tirp̃ s
tirp̃ sime
tirp̃ site

tirp̃ k
tegu tirp̃ sta
tirp̃ kime
tirp̃ kite

Sniegas jau tirpsta. – La neve ormai si scioglie.
Cukrus tirpsta vandenyje. – Lo zucchero si scioglie nell’acqua.
Kojos tirpsta. – Le gambe si intorpidiscono.
aptirp̃ ti
ištirp̃ ti /
sutirp̃ ti
nutirp̃ ti

Sniegas aptirpo. – La neve prese a sciogliersi. Ledai aptirpo. – Il gelato cominciò a
sciogliersi.
Sniegas jau ištirpo / sutirpo. – La neve ormai si è sciolta. Ledai ištirpo / sutirpo. –
Il gelato si è tutto sciolto.
Sniegas nutirpo nuo laukų. – La neve è sparita dai campi. Kojos nutirpo. – Mi si
sono addormentate le gambe.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tirp̃ stantis / tirpstąs̃ , tirp̃ stanti
2 tirp̃ ęs, tirp̃ usi
3 tirp̃ davęs, tirp̃ davusi
4 tirp̃ siantis / tirp̃ siąs, tirp̃ sianti

5
6
7
8
9

–, –, tirp̃ stama
–, –, tirp̃ ta
tirp̃ damas, tirpdamà
tirp̃ stant
tirp̃ us
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320
ti̇r̀ ti, ti̇r̀ ia, týrė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

indagare; esaminare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tiriù
tiri̇ ̀
ti̇ r̀ ia
ti̇ r̀ iame
ti̇ r̀ iate

týriau
týrei
týrė
týrėme
týrėte

ti̇ r̀ čiau
ti̇ r̀ tum
ti̇ r̀ tų
ti̇ r̀ tume / ti̇ r̀ tumėme
ti̇ r̀ tute / ti̇ r̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

ti̇ r̀ davau
ti̇ r̀ davai
ti̇ r̀ davo
ti̇ r̀ davome
ti̇ r̀ davote

ti̇ r̀ siu
ti̇ r̀ si
tirs̃
ti̇ r̀ sime
ti̇ r̀ site

ti̇ r̀ k
tegu ti̇ r̀ ia
ti̇ r̀ kime
ti̇ r̀ kite

ką?
Policija tiria bylą. – La polizia indaga il caso.
neti̇r̀ ti kо?
Policija netiria bylos. – La polizia non indaga il caso.
Gydytojai tiria ligonius šiuolaikiška aparatūra. – I dottori esaminano i malati con una
strumentazione moderna.
išti̇ r̀ ti
prati̇ r̀ ti

Gydytojai ištyrė ligonį. – I medici esaminarono il paziente. Policija ištyrė bylą. – La
polizia ha condotto l’indagine sul caso.
Ligonį pratyrė visą mėnesį. – Il paziente fu sottoposto ad accertamenti per un mese
intero.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ti̇ r̀ iantis / tiriąs̃ , ti̇ r̀ ianti
2 týręs, týrusi
3 ti̇ r̀ davęs, ti̇ r̀ davusi
4 ti̇ r̀ siantis / ti̇ r̀ siąs, ti̇ r̀ sianti
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5
6
7
8
9

ti̇ r̀ iamas, tiriamà, ti̇ r̀ iama
ti̇ r̀ tas, tirtà, ti̇ r̀ ta
ti̇ r̀ damas, tirdamà
ti̇ r̀ iant
týrus

321
triukšmáuti, triukšmáuja, triukšmãvo

fare rumore

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

triukšmáuju
triukšmáuji
triukšmáuja
triukšmáujame
triukšmáujatе

triukšmavaũ
triukšmávai̇ ̃
triukšmãvo
triukšmãvome
triukšmãvote

triukšmáučiau
triukšmáutum
triukšmáutų
triukšmáutume / triukšmáutumėme
triukšmáutute / triukšmáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

triukšmáudavau
triukšmáudavai
triukšmáudavo
triukšmáudavome
triukšmáudavote

triukšmáusiu
triukšmáusi
triukšmaũs
triukšmáusime
triukšmáusite

triukšmáuk
tegu triukšmáuja
triukšmáukime
triukšmáukite

Vaikai triukšmauja kieme. – I bambini fanno rumore nel cortile.
patriukšmáuti
pratriukšmáuti

Dukra patriukšmavo ir po to užmigo. – La figlia fece un po’ di rumore e poi
si addormentò.
Vaikai pratriukšmavo visą vakarą. – I bambini fecero chiasso per tutta la
serata.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 triukšmáujantis / triukšmáująs, triukšmáujanti
2 triukšmãvęs, triukšmãvusi
3 triukšmáudavęs, triukšmáudavusi
4 triukšmáusiantis / triukšmáusiąs, triukšmáusianti

5
6
7
8
9

–, –, triukšmáujama
triukšmáutas, triukšmáuta, triukšmáuta
triukšmáudamas, triukšmáudama
triukšmáujant
triukšmãvus
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322
trukdýti, trùkdo, trùkdė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

disturbare;
dare fastidio

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

trukdaũ
trukdai̇ ̃
trùkdo
trùkdome
trùkdote

trukdžiaũ
trukdei̇ ̃
trùkdė
trùkdėme
trùkdėte

trukdýčiau
trukdýtum
trukdýtų
trukdýtume / trukdýtumėme
trukdýtute / trukdýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

trukdýdavau
trykdýdavai
trukdýdavo
trukdýdavome
trukdýdavote

trukdýsiu
trykdýsi
trukdỹs
trukdýsime
trukdýsite

trukdýk
tegu trùkdo
trukdýkime
trukdýkite

kam?
Ar aš tau trukdau? – Forse ti dò fastidio?
Triukšmas man trukdo skaityti. – Il rumore mi disturba quando leggo.
patrukdýti
sutrukdýti

Gal galiu jus patrukdyti? – Posso disturbarLa?
Liga jam sutrukdė baigti darbą laiku. – La malattia gli impedì di finire il lavoro
in tempo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 trùkdantis / trukdąs̃ , trùkdanti
2 trùkdęs, trùkdžiusi
3 trukdýdavęs, trukdýdavusi
4 trukdýsiantis / trukdýsiąs, trukdýsianti

360

5
6
7
8
9

trùkdomas, trùkdoma, trùkdoma
trukdýtas, trukdýta, trukdýta
trukdýdamas, trukdýdama
trùkdant
trùkdžius

323
trùkti, truñka, trùko

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

durare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

trunkù
trunki̇ ̀
truñka
truñkame
truñkate

trukaũ
trukai̇ ̃
trùko
trùkome
trùkote

trùkčiau
trùktum
trùktų
trùktume / trùktumėme
trùktute / trùktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

trùkdavau
trùkdavai
trùkdavo
trùkdavome
trùkdavote

trùksiu
trùksi
trùks
trùksime
trùksite

trùk
tegu truñka
trùkime
trùkite

Susirinkimas truko dvi valandas. – La riunione durò due ore.
užtrùkti

Jis užtruko darbe. – Lui si è trattenuto al lavoro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 truñkantis / trunkąs̃ , truñkanti
2 trùkęs, trùkusi
3 trùkdavęs, trùkdavusi
4 trùksiantis / trùksiąs, trùksianti

5
6
7
8
9

truñkamas, trunkamà, truñkama
–, –, trùkta
trùkdamas, trukdamà
truñkant
trùkus
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324
trū́ kti, trū́ ksta, trū́ ko

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

mancare; rompersi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

trū́ kstu
trū́ ksti
trū́ ksta
trū́ kstame
trū́ kstate

trū́ kau
trū́ kai
trū́ ko
trū́ kome
trū́ kote

trū́ kčiau
trū́ ktum
trū́ ktų
trū́ ktume / trū́ ktumėme
trū́ ktute / trū́ ktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

trū́ kdavau
trū́ kdavai
trū́ kdavo
trū́ kdavome
trū́ kdavote

trū́ ksiu
trū́ ksi
trū̃ ks
trū́ ksime
trū́ ksite

trū́ k
tegu trū́ ksta
trū́ kime
trū́ kite

Virvė trūko. – La corda si è rotta (spezzata).
ko?
Man trūksta vitaminų. – Ho carenza di vitamine.
Jam trūksta pinigų. – Gli mancano soldi.
Mums trūksta tavęs. – Ci manchi.
įtrū́ kti
nutrū́ kti
pritrū́ kti
sutrū́ kti

Įtrūko automobilio stiklas. – Il vetro della macchina si è incrinato.
Virvė nutrūko. – La corda si ruppe (spezzò). Mūsų draugystė nutrūko. – La
nostra amicizia si interruppe.
Jam pritrūko pinigų. – Non gli sono bastati i soldi.
Sutrūko automobilio stiklas. – Il vetro della macchina è andato in pezzi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 trū́ kstantis / trūkstąs̃ , trū́ kstanti
2 trū́ kęs, trū́ kusi
3 trū́ kdavęs, trū́ kdavusi
4 trū́ ksiantis / trū́ ksiąs, trū́ ksianti
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5
6
7
8
9

trū́ kstamas, trūkstamà, trū́ kstama,
–, –, trū́ kta
trū́ kdamas, trūkdamà
trū́ kstant
trū́ kus

325
tuõktis, tuõkiasi, tuõkėsi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sposarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tuokiúosi
tuoki̇ é si
tuõkiasi
tuõkiamės
tuõkiatės

tuokiaũsi
tuokei̇ s̃ i
tuõkėsi
tuõkėmės
tuõkėtės

tuõkčiausi
tuõktumeisi
tuõktųsi
tuõktumės / tuõktumėmės
tuõktutės / tuõktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tuõkdavausi
tuõkdavaisi
tuõkdavosi
tuõkdavomės
tuõkdavotės

tuõksiuosi
tuõksiesi
tuõksis
tuõksimės
tuõksitės

tuõkis
tegu tuõkiasi
tuõkimės
tuõkitės

su kuo?
Jis tuokiasi su mano pussesere šeštadienį. – Sabato lui si sposa con mia cugina.
išsituõkti
susituõkti

Jie išsituokė. – Hanno divorziato.
Jie susituokė šeštadienį. – Si sono sposati sabato.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besituõkiantis / besituokiąs̃ , besituõkianti
2 tuõkęsis, tuõkusis
3 tuõkdavęsis, tuõkdavusis
4 – / –, –

5
6
7
8
9

–, –, tuõkiamasi
–, –, tuõktasi
tuõkdamasis, tuõkdamasi
tuõkiantis
tuõkusis
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326
tupė́ ti, tùpi, tupė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

star appollaiato (accovacciato)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

tupiù
tupi̇ ̀
tùpi
tùpime
tùpite

tupė́ jau
tupė́ jai
tupė́ jo
tupė́ jome
tupė́ jote

tupė́ čiau
tupė́ tum
tupė́ tų
tupė́ tume / tupė́ tumėme
tupė́ tute / tupė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tupė́ davau
tupė́ davai
tupė́ davo
tupė́ davome
tupė́ davote

tupė́ siu
tupė́ si
tupė̃s
tupė́ sime
tupė́ site

tupė́ k
tegu tùpi
tupė́ kime
tupė́ kite

Paukštis tupi ant šakos. – L’uccello sta appollaiato sul ramo.
Vaikas tupi prie savo žaislų. – Il bambino sta accovacciato accanto ai suoi giocattoli.
patupė́ ti

Paukštis patupėjo ir nuskrido. – L’uccello si posò per un po’ e volò via. Vaikas,
patupėjęs prie savo žaislų, nubėgo pas draugus. – Il bambino, dopo esser rimasto
un po’ accovacciato presso i suoi giocattoli, corse dagli amici.
pratupė́ ti / Paukštis pratupėjo / ištupėjo ant palangės visą vakarą. – L’uccello rimase
ištupė́ ti
appollaiato sul davanzale per tutta la sera. Vaikas ilgai pratupėjo / ištupėjo prie
savo žaislų. – Il bambino rimase a lungo accovacciato presso i suoi giocattoli.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tùpintis / tupį̃s, tùpinti
2 tupė́ jęs, tupė́ jusi
3 tupė́ davęs, tupė́ davusi
4 tupė́ siantis / tupė́ siąs, tupė́ sianti
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5
6
7
8
9

tùpimas, tupimà, tùpima
tupė́ tas, tupė́ ta, tupė́ ta
tupė́ damas, tupė́ dama
tùpint
tupė́ jus

327
turė́ ti, tùri, turė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

avere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

turiù
turi̇ ̀
tùri
tùrime
tùrite

turė́ jau
turė́ jai
turė́ jo
turė́ jome
turė́ jote

turė́ čiau
turė́ tum
turė́ tų
turė́ tume / turė́ tumėme
turė́ tute / turė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

turė́ davau
turė́ davai
turė́ davo
turė́ davome
turė́ davote

turė́ siu
turė́ si
turė̃s
turė́ sime
turė́ site

turė́ k
tegu tùri
turė́ kime
turė́ kite

ką? ko?
Turiu namą. – Ho (possiedo) una casa.
Turiu draugą. – Ho un amico.
Turiu draugų. – Ho degli amici.
neturė́ti ko?
Neturiu draugo. – Non ho un amico.
Gandras turi ilgas kojas. – La cicogna ha le zampe lunghe.
Jis turi gerą atmintį. – Lui ha buona memoria.
Ką ji turi rankose? – Cosa ha lei in mano?
Metai turi dvylika mėnesių. – L’anno ha dodici mesi.
Turiu viltį. / Turiu vilties. – Ho (nutro) speranza.
Turiu eiti. – Devo andare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tùrintis / turį̃s, tùrinti
2 turė́ jęs, turė́ jusi
3 turė́ davęs, turė́ davusi
4 turė́ siantis / turė́ siąs, turė́ sianti

5
6
7
8
9

tùrimas, turimà, tùrima
turė́ tas, turė́ ta, turė́ ta
turė́ damas, turė́ dama
tùrint
turė́ jus
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328
tvarkýti, tvark̃ o, tvarkė

mettere (in) ordine

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

tvarkaũ
tvarkai̇ ̃
tvark̃ o
tvark̃ ome
tvark̃ ote

tvarkiaũ
tvarkei̇ ̃
tvark̃ ė
tvark̃ ėme
tvark̃ ėte

tvarkýčiau
tvarkýtum
tvarkýtų
tvarkýtume / tvarkýtumėme
tvarkýtume / tvarkýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

tvarkýdavau
tvarkýdavai
tvarkýdavo
tvarkýdavome
tvarkýdavote

tvarkýsiu
tvarkýsi
tvarkỹs
tvarkýsime
tvarkýsite

tvarkýk
tegu tvark̃ o
tvarkýkime
tvarkýkite

ką?
Ji tvarko kambarius. – Lei mette in ordine le stanze.
netvarkýti kо?
Ji netvarko kambarių. – Lei non mette in ordine le stanze.
Jie gerai tvarko įmonės reikalus. – Gestiscono bene gli affari della ditta.
aptvarkýti
patvarkýti
pértvarkyti
pratvarkýti
sutvarkýti

Ji aptvarkė kambarius. – Lei rassettò un po’ le camere. Ji aptvarkė įmonės
reikalus. – Sistemò un po’ gli affari della ditta.
Ji patvarkė kambarius ir pavargo. – Ha messo un po’ in ordine le camere e si è
stancata. Kiek patvarkę įmonės reikalus, jie išėjo namo. – Dopo aver sistemato
un po’ gli affari della ditta, loro andarono a casa.
Ji pertvarkė kambarius. – Lei rimise in ordine le camere.
Visą savaitgalį jie pratvarkė kambarius. – Passarono tutto il fine settimana a
metter in ordine le camere. Visą dieną ji pratvarkė įmonės reikalus. – Passò
tutto il giorno a sistemare gli affari della ditta.
Ji sutvarkė kambarius. – Lei rassettò per bene le camere. Jie sutvarkė įmonės
reikalus. – Risistemarono gli affari della ditta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 tvark̃ antis / tvarkąs̃ , tvark̃ anti
2 tvark̃ ęs, tvark̃ iusi
3 tvarkýdavęs, tvarkýdavusi
4 tvarkýsiantis / tvarkýsiąs, tvarkýsianti
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5
6
7
8
9

tvark̃ omas, tvark̃ oma, tvark̃ oma
tvarkýtas, tvarkýta, tvarkýta
tvarkýdamas, tvarkýdama
tvark̃ ant
tvark̃ ius

329
ūkininkáuti, ūkininkáuja, ūkininkãvo

fare l’agricoltore

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

ūkininkáuju
ūkininkáuji
ūkininkáuja
ūkininkáujame
ūkininkáujate

ūkininkavaũ
ūkininkavai̇ ̃
ūkininkãvo
ūkininkãvome
ūkininkãvote

Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

ūkininkáudavau
ūkininkáudavai
ūkininkáudavo
ūkininkáudavome
ūkininkáudavote

Būsimasis laikas
ūkininkáusiu
ūkininkáusi
ūkininkaũs
ūkinikáusime
ūkininkáusite

ūkininkáučiau
ūkininkáutum
ūkininkáutų
ūkininkáutume / ūkininkáutumėme
ūkininkáutute / ūkininkáutumėte
LIEPIAMOJI NUOSAKA
ūkininkáuk
tegu ūkininkáuja
ūkininkáukime
ūkininkáukite

Jis ūkininkauja kartu su tėvu. – Lui fa l’agricoltore insieme con il padre.
paūkininkáuti
praūkininkáuti

Paūkininkavęs dešimt metų, jis išvažiavo gyventi į miestą. – Dopo aver fatto
l’agricoltore per dieci anni, è andato a vivere in città.
Visą gyvenimą jis praūkininkavo. – Ha fatto l’agricoltore per tutta la vita.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ūkininkáujantis / ūkininkáująs,
ūkininkáujanti
2 ūkininkãvęs, ūkininkãvusi
3 ūkininkáudavęs, ūkininkáudavusi
4 ūkininkáusiantis / ūkininkáusiąs,
ūkininkáusianti

5
6
7
8
9

–, –, ūkininkáujama
ūkininkáutas, ūkininkáuta, ūkininkáuta
ūkininkáudamas, ūkininkáudama
ūkininkáujant
ūkininkãvus

367

330
uogáuti, uogáuja, uogãvo

raccogliere bacche

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

uogáuju
uogáuji
uogáuja
uogáujame
uogáujate

uogavaũ
uogavai̇ ̃
uogãvo
uogãvome
uogãvote

uogáučiau
uogáutum
uogáutų
uogáutume / uogáutumėme
uogáutute / uogáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

uogáudavau
uogáudavai
uogáudavo
uogáudavome
uogáudavote

uogáusiu
uogáusi
uogaũs
uogáusime
uogáusite

uogáuk
tegu uogáuja
uogáukime
uogáukite

Kuriame miške jūs dažniausiai uogaujate? – In quale bosco andate più spesso a raccoglier bacche?
išuogáuti /
nuuogáuti
pauogáuti
prauogáuti
priuogáuti

Čia jau kažkas išuogavo / nuuogavo. – Qui è già passato qualcuno a raccoglier
le bacche.
Vasarą dažnai važiuojame pauogauti. – D’estate andiamo spesso a raccoglier
le bacche.
Prauogavome visą dieną. – Abbiamo passato tutto il giorno a raccoglier bacche.
Priuogavome pilnus krepšius aviečių. – Abbiamo raccolto cestini ricolmi di
lamponi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 uogáujantis / uogáująs, uogáujanti
2 uogãvęs, uogãvusi
3 uogáudavęs, uogáudavusi
4 uogáusiantis / uogáusiąs, uogáusianti
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5
6
7
8
9

uogáujamas, uogáujama, uogáujama
uogáutas, uogáuta, uogáuta
uogáudamas, uogáudama
uogáujant
uogãvus

331
užmi̇g̀ ti, užmiñga, užmi̇g̀ o

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

addormentarsi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

užmingù
užmingi̇ ̀
užmiñga
užmiñgame
užmiñgate

užmigaũ
užmigai̇ ̃
užmi̇ g̀ o
užmi̇ g̀ ome
užmi̇ g̀ ote

užmi̇ g̀ čiau
užmi̇ g̀ tum
užmi̇ g̀ tų
užmi̇ g̀ tume / užmi̇ g̀ tumėme
užmi̇ g̀ tute / užmi̇ g̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

užmi̇ g̀ davau
užmi̇ g̀ davai
užmi̇ g̀ davo
užmi̇ g̀ davome
užmi̇ g̀ davote

užmi̇ g̀ siu
užmi̇ g̀ si
užmi̇ g̀ s
užmi̇ g̀ sime
užmi̇ g̀ site

užmi̇ k̀
tegu užmiñga
užmi̇ k̀ ime
užmi̇ k̀ ite

Vakar užmigau labai vėlai. – Ieri mi sono addormentato molto tardi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 užmiñgantis / užmingąs̃ , užmiñganti
2 užmi̇ g̀ ęs, užmi̇ g̀ usi
3 užmi̇ g̀ davęs, užmi̇ g̀ davusi
4 užmi̇ g̀ siantis / užmi̇ g̀ siąs, užmi̇ g̀ sianti

5
6
7
8
9

–, –, užmiñgama
–, –, ùžmigta
užmi̇ g̀ damas, užmigdamà
užmiñgant
užmi̇ g̀ us
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332
̀ a, vadi̇n
̀ o
̀ ti, vadi̇n
vadi̇n

chiamare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

vadinù
vadini̇ ̀
vadi̇ ǹ a
vadi̇ ǹ ame
vadi̇ ǹ ate

vadinaũ
vadinai̇ ̃
vadi̇ ǹ o
vadi̇ ǹ ome
vadi̇ ǹ ote

vadi̇ ǹ čiau
vadi̇ ǹ tum
vadi̇ ǹ tų
vadi̇ ǹ tume / vadi̇ ǹ tumėme
vadi̇ ǹ tute / vadi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vadi̇ ǹ davau
vadi̇ ǹ davai
vadi̇ ǹ davo
vadi̇ ǹ davome
vadi̇ ǹ davote

vadi̇ ǹ siu
vadi̇ ǹ si
vadiñs
vadi̇ ǹ sime
vadi̇ ǹ site

vadi̇ ǹ k
tegu vadi̇ ǹ a
vadi̇ ǹ kime
vadi̇ ǹ kite

ką? kuo?
Prašom vadinti mane vardu. – Prego di chiamarmi per nome.
̀ ti ko?
nevadi̇n
Nevadink jo vardu. – Non chiamarlo per nome!
Gatves vadina žymių žmonių vardais. – Le strade vengono chiamate con i nomi di persone famose.
išvadi̇ ǹ ti
pavadi̇ ǹ ti
pérvadinti

Jie mane išvadino kvailiu. – Mi dettero dello stupido.
Jis pavadino mane vardu. – Lui mi chiamò per nome. Gatvę pavadino garsaus
poeto vardu. – Intitolarono la strada con il nome di un poeta famoso.
Neseniai pervadino senamiesčio gatves. – Hanno da poco cambiato i nomi alle
strade del centro storico.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vadi̇ ǹ antis / vadi̇ ǹ ąs, vadi̇ ǹ anti
2 vadi̇ ǹ ęs, vadi̇ ǹ usi
3 vadi̇ ǹ davęs, vadi̇ ǹ davusi
4 vadi̇ ǹ siantis / vadi̇ ǹ siąs, vadi̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

vadi̇ ǹ amas, vadi̇ ǹ ama, vadi̇ ǹ ama
vadi̇ ǹ tas, vadi̇ ǹ ta, vadi̇ ǹ ta
vadi̇ ǹ damas, vadi̇ ǹ dama
vadi̇ ǹ ant
vadi̇ ǹ us

333
vadováuti, vadováuja, vadovãvo

dirigere

TARIAMOJI NUOSAKA
TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

vadováuju
vadováuji
vadováuja
vadováujame
vadováujate

vadovavaũ
vadovavai̇ ̃
vadovãvo
vadovãvome
vadovãvote

vadováučiau
vadováutum
vadováutų
vadováutume / vadováutumėme
vadováutute / vadováutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vadováudavau
vadováudavai
vadováudavo
vadováudavome
vadováudavote

vadováusiu
vadováusi
vadovaũs
vadováusime
vadováusite

vadováuk
tegu vadováuja
vadováukime
vadováukite

kam?
Jis vadovauja mokyklai. – Lui dirige la scuola. / Lui è il preside della scuola.
išvadováuti /
pravadováuti
pavadováuti

Jis išvadovavo / pravadovavo mokyklai trisdešimt metų. – È stato dirigente
scolastico (preside di scuola) per trent’anni.
Jis pavadovavo mokyklai, o po to perėjo dirbti į ministeriją. – Fu dirigente
scolastico (preside di scuola) e poi passò a lavorare al ministero.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vadováujantis / vadováująs, vadováujanti
2 vadovãvęs, vadovãvusi
3 vadováudavęs, vadováudavusi
4 vadováusiantis / vadováusiąs, vadováusianti

5
6
7
8
9

vadováujamas, vadováujama, vadováujama
vadováutas, vadováuta, vadováuta
vadováudamas, vadováudama
vadováujant
vadovãvus
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334
̀ a, vaidi̇n
̀ o
̀ ti, vaidi̇n
vaidi̇n

recitare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

vaidinù
vaidini̇ ̀
vaidi̇ ǹ a
vadi̇ ǹ ame
vaidi̇ ǹ ate

vaidinaũ
vaidinai̇ ̃
vaidi̇ ǹ o
vaidi̇ ǹ ome
vaidi̇ ǹ ote

vaidi̇ ǹ čiau
vaidi̇ ǹ tum
vaidi̇ ǹ tų
vaidi̇ ǹ tume / vaidi̇ ǹ tumėme
vaidi̇ ǹ tute/ vaidi̇ ǹ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vaidi̇ ǹ davau
vaidi̇ ǹ davai
vaidi̇ ǹ davo
vaidi̇ ǹ davome
vaidi̇ ǹ davote

vaidi̇ ǹ siu
vaidi̇ ǹ si
vaidiñs
vaidi̇ ǹ sime
vaidi̇ ǹ site

vaidi̇ ǹ k
tegu vaidi̇ ǹ a
vaidi̇ ǹ kime
vaidi̇ ǹ kite

Ji vaidina teatre. – Lei recita in teatro.
ką?
Ji vaidina princesę. – Lei recita il ruolo della principessa.
̀ ti kо?
nevaidi̇n
Ji nevaidina princesės. – Lei non recita il ruolo della principessa.
išvaidi̇ ǹ ti /
pravai̇ d̀ inti
pavaidi̇ ǹ ti
suvaidi̇ ǹ ti

Aktorius išvaidino / pravaidino teatre dvidešimt metų. – L’attore recitò in
teatro per vent’anni.
Šiame teatre jis pavaidino metus. – In questo teatro lui ha recitato per un anno.
Ji suvaidino princesę. – Lei ha recitato la parte della principessa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vaidi̇ ǹ antis / vaidi̇ ǹ ąs, vaidi̇ ǹ anti
2 vaidi̇ ǹ ęs, vaidi̇ ǹ usi
3 vaidi̇ ǹ davęs, vaidi̇ ǹ davusi
4 vaidi̇ ǹ siantis / vaidi̇ ǹ siąs, vaidi̇ ǹ sianti
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5
6
7
8
9

vaidi̇ ǹ amas, vaidi̇ ǹ ama, vaidi̇ ǹ ama
vaidi̇ ǹ tas, vaidi̇ ǹ ta, vaidi̇ ǹ ta
vaidi̇ ǹ damas, vaidi̇ ǹ dama
vaidi̇ ǹ ant
vaidi̇ ǹ us

335
váikščioti, váikščioja, váikščiojo

camminare; passeggiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

váikščioju
váikščioji
váikščioja
váikščiojame
váikšiojate

váikščiojau
váikščiojai
váikščiojo
váikščiojome
váikščiojote

váikščiočiau
váikščiotum
váikščiotų
váikščiotume / váikščiotumėme
váikščiotute / váikščiotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

váikščiodavau
váikščiodavai
váikščiodavo
váikščiodavome
váikščiodavote

váikščiosiu
váikščiosi
váikščios
váikščiosime
váikščiosite

váikščiok
tegu váikščioja
váikščiokime
váikščiokite

Ligonis jau vaikščioja. – Il paziente ormai cammina.
Jis vaikščioja po parką. – Lui passeggia per il parco.
Keletą valandų ji vaikščiojo po parduotuves. – Per qualche ora lei andò in giro per negozi.
apváikščioti /
išváikščioti
paváikščioti
praváikščioti /
išvaikščioti

Jis apvaikščiojo / išvaikščiojo visus knygynus, bet knygos, kurios norėjo, nerado. –
Lui ha fatto il giro di tutte le librerie, ma il libro che voleva non l’ha trovato. Jis
apvaikščiojo / išvaikščiojo visą parką. – Ha fatto il giro di tutto il parco.
Jis mėgsta pavaikščioti po parką. – Gli piace fare delle passeggiate nel parco.
Visą šeštadienį jis pravaikščiojo / išvaikščiojo po mišką. – Ha camminato
tutto il sabato nel bosco.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 váikščiojantis / váikščiojąs, váikščiojanti
2 váikščiojęs, váikščiojusi
3 váikščiodavęs, váikščiodavusi
4 váikščiosiantis / váikščiosiąs, váikščiosianti

5
6
7
8
9

váikščiojamas, váikščiojama, váikščiojama
váikščiotas, váikščiota, váikščiota
váikščiodamas, váikščiodama
váikčiojant
váikščiojus
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336
vairúoti, vairúoja, vairãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

guidare, condurre

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vairúoju
vairúoji
vairúoja
vairúojame
vairúojate

vairavaũ
vairavai̇ ̃
vairãvo
vairãvome
vairãvote

vairúočiau
vairúotum
vairúotų
vairúotume / vairúotumėme
vairúotute / vairúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vairúodavau
vairúodavai
vairúodavo
vairúodavome
vairúodavote

vairúosiu
vairúosi
vairuõs
vairúosime
vairúosite

vairúok
tegu vairúoja
vairúokime
vairúokite

ką?
Mano brolis vairuoja automobilį. – Mio fratello guida (conduce) la macchina.
nevairúoti kо?
Mano brolis nevairuoja automobilio. – Mio fratello non guida (conduce) la macchina.
pavairúoti
pravairúoti

Norėčiau pavairuoti tavo automobilį. – Vorrei guidare un po’ la tua macchina.
Jis leido sūnui pavairuoti automobilį. – Lui permise al figlio di guidare un po’
la macchina.
Jis pravairavo nuo Vilniaus iki Klaipėdos. – Ha guidato la macchina da Vilnius
a Klaipėda.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vairúojantis / vairúojąs, vairúojanti
2 vairãvęs, vairãvusi
3 vairúodavęs, vairúodavusi
4 vairúosiantis / vairúosiąs, vairúosianti

374

5
6
7
8
9

vairúojamas, vairúojama, vairúojama
vairúotas, vairúota, vairúota
vairúodamas, vairúodama
vairúojant
vairãvus

337
váišinti, váišina, váišino

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

offrire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

váišinu
váišini
váišina
váišiname
váišinate

váišinau
váišinai
váišino
váišinome
váišinote

váišinčiau
váišintum
váišintų
váišintume / váišintumėme
váišintute / váišintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

váišindavau
váišindavai
váišindavo
váišindavome
váišindavote

váišinsiu
váišinsi
váišins
váišinsime
váišinsite

váišink
tegu váišina
váišinkime
váišinkite

Jis vaišina svečius vynu. – Lui offre agli ospiti del vino.
neváišinti ko?
Jis nevaišina svečių. – Lui non offre nulla agli invitati.
paváišinti
priváišinti

Jie pavaišino svečius vynu. – Offrirono agli ospiti del vino.
Jie privaišino svečius. – Offrirono agli ospiti ogni cosa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 váišinantis / váišinąs, váišinanti
2 váišinęs, váišinusi
3 váišindavęs, váišindavusi
4 váišinsiantis / váišinsiąs, váišinsianti

5
6
7
8
9

váišinamas, váišinama, váišinama
váišintas, váišinta, váišinta
váišindamas, váišindama
váišinant
váišinus

375

338
vakarieniáuti, vakarieniáuja, vakarieniãvo

cenare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
TARIAMOJI NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

vakarieniáuju
vakarieniáuji
vakarieniáuja
vakarieniáujame
vakarieniáujate

vakarieniavaũ
vakarieniavai̇ ̃
vakarieniãvo
vakarieniãvome
vakarieniãvote

vakarieniáučiau
vakarieniáutum
vakarieniáutų
vakarieniáutume / vakarieniáutumėme
vakarieniáutute / vakarieniáutumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vakarieniáudavau
vakarieniáudavai
vakarieniáudavo
vakarieniáudavome
vakarieniáudavote

vakarieniáusiu
vakarieniáusi
vakarieniaũs
vakarieniáusime
vakarieniáusite

vakarieniáuk
tegu vakarieniáuja
vakarieniáukime
vakarieniáukite

Jie vakarieniauja kartu. – Cenano assieme.
pavakarieniáuti

Jie pavakarieniavo ir išėjo pasivaikščioti. – Cenarono e uscirono a
passeggiare.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vakarieniáujantis / vakarieniáująs,
vakarieniáujanti
2 vakarieniãvęs, vakarieniãvusi
3 vakarieniáudavęs, vakarieniáudavusi
4 vakarieniáusiantis / vakarieniáusiąs,
vakarieniáusianti

376

5
6
7
8
9

–, –, vakarieniáujama
–, –, vakarieniáuta
vakarieniáudamas, vakarieniáudama
vakarieniáujant
vakarieniãvus

339
válgyti, válgo, válgė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

mangiare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

válgau
válgai
		
válgo		
válgome			
válgote

válgiau
válgei
válgė
válgėme
válgėte

válgyčiau
válgytum
válgytų
válgytume / válgytumėme
válgytute / válgytumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

válgydavau
válgydavai
válgydavo
válgydavome
válgydavote

válgysiu
válgysi
válgys
válgysime
válgysite

válgyk
tegu válgo
válgykime
válgykite

ką? ko?
Jie valgo žuvį. – Mangiano il pesce.
Jie valgė žuvies. – Mangiavano del pesce.
neválgyti ko?
Jie nevalgo žuvies. – Non mangiano il pesce.
Tortą ji valgo šakute. – Lei mangia la torta con la forchetta.
išválgyti
nuválgyti
paválgyti
praválgyti
suválgyti
užválgyti

Jie išvalgė visą sriubą. – Finirono tutta la minestra.
Ji nuvalgė riešutus nuo torto. – Lei mangiò tutte le noccioline dalla torta.
Mes jau pavalgėme. – Abbiamo già mangiato.
Kavinėje pravalgiau dešimt eurų. – Al bar mangiai per dieci euro.
Mes suvalgėme visą tortą. – Ci siamo mangiati tutta la torta.
Gal norėtumėte užvalgyti? – Forse vorreste mangiare qualcosa?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 válgantis / valgąs̃ , válganti
2 válgęs, válgiusi
3 válgydavęs, válgydavusi
4 válgysiantis / válgysiąs, válgysianti

5
6
7
8
9

válgomas, válgoma, válgoma
válgytas, válgyta, válgyta
válgydamas, válgydama
válgant
válgius
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340
valýti, vãlo, vãlė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

pulire; spolverare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

valaũ
valai̇ ̃
vãlo
vãlome
vãlote

valiaũ
valei̇ ̃
vãlė
vãlėme
vãlėte

valýčiau
valýtum
valýtų
valýtume / valýtumėme
valýtute / valýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

valýdavau
valýdavai
valýdavo
valýdavome
valýdavote

valýsiu
valýsi
valỹs
valýsime
valýsite

valýk
tegu vãlo
valýkime
valýkite

ką?
Ji valo kilimą. – Lei pulisce il tappeto.
Ji valo dulkes šluoste. – Lei spolvera con uno straccetto.
nevalýti ko?
Ji nevalo dulkių. – Lei non spolvera.
apvalýti
išvalýti
nuvalýti
pavalýti
pérvalyti

Ji apvalė kambarius. – Lei ha dato una pulita alle camere. Ji apvalė dulkes. – Lei
ha dato una spolverata.
Ji išvalė kambarius. – Lei ha pulito a fondo le camere. Ji išvalė dulkes iš spintų.
– Lei ha tolto tutta la polvere dagli armadi.
Ji nuvalė dulkes. – Lei ha spolverato. Ji nuvalė stalą. – Lei ha pulito il tavolo.
Ji pavalė kambarius. – Lei ha dato una pulita alle camere. Ji pavalė dulkes. – Lei
ha dato una spolverata.
Ji pervalė kambarius. – Lei ha ripulito le camere.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vãlantis / vãląs, vãlanti
2 vãlęs, vãliusi
3 valýdavęs, valýdavusi
4 valýsiantis / valýsiąs, valýsianti

378

5
6
7
8
9

vãlomas, vãloma, vãloma
valýtas, valýta, valýta
valýdamas, valýdama
vãlant
vãlius

341
vartóti, vartója, vartójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

assumere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vartóju
vartóji
vartója
vartójame
vartójate

vartójau
vartójai
vartójo
vartójome
vartójote

vartóčiau
vartótum
vartótų
vartótume / vartótumėme
vartótute / vartótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vartódavau
vartódavai
vartódavo
vartódavome
vartódavote

vartósiu
vartósi
vartõs
vartósime
vartósite

vartók
tegu vartója
vartókime
vartókite

ką?
Ji vartoja vaistus. – Lei assume dei farmaci.
nevartóti ko?
Ji nevartoja vaistų. – Lei non usa medicinali.
Jis vartoja daug daržovių. – Lui mangia molta verdura.
Ji vartoja daug tarptautinių žodžių. – Lei usa molti forestierismi (internazionalismi).
pavartóti
suvartóti

Ji pavartojo vaistus mėnesį. – Lei ha assunto farmaci per un mese.
Ji suvartojo vaistus. – Lei finì le medicine.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vartójantis / vartójąs, vartójanti
2 vartójęs, vartójusi
3 vartódavęs, vartódavusi
4 vartósiantis / vartósiąs, vartósianti

5
6
7
8
9

vartójamas, vartójama, vartójama
vartótas, vartóta, vartóta
vartódamas, vartódama
vartójant
vartójus
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342
važinė́ ti, važinė́ ja, važinė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

viaggiare, andare
(con mezzi di trasporto)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

važinė́ ju
važinė́ ji
važinė́ ja
važinė́ jame
važinė́ jate

važinė́ jau
važinė́ jai
važinė́ jo
važinė́ jome
važinė́ jote

važinė́ čiau
važinė́ tum
važinė́ tų
važinė́ tume / važinė́ tumėme
važinė́ tute / važinė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

važinė́ davau
važinė́ davai
važinė́ davo
važinė́ davome
važinė́ davote

važinė́ siu
važinė́ si
važinė̃s
važinė́ sime
važinė́ site

važinė́ k
tegu važinė́ ja
važinė́ kime
važinė́ kite

Į darbą jis važinėja automobiliu. – Lui va al lavoro in macchina.
Jis važinėja po miestą. – Lui gira (in macchina) per la città.
apvažinė́ ti
išvažinė́ ti
pavažinė́ ti
pravažinė́ ti
*suvažinė́ ti

Apvažinėjome visus knygynus, bet žodyno nenupirkome. – Abbiamo fatto il giro
di tutte le librerie, ma non abbiamo comprato il dizionario.
Svečiai išvažinėjo namo. – Gli ospiti se ne sono andati a casa. Išvažinėjome
visą šalį. – Abbiamo fatto il giro di tutto il paese.
Vakar jis pavažinėjo savo draugą motociklu. – Ieri lui portò il suo amico a fare
un giro in motocicletta.
Jis pravažinėjo visą dieną. – Lui ha guidato tutto il giorno.
Jis suvažinėjo šunį. – Lui ha investito un cane.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 važinė́ jantis / važinė́ jąs, važinė́ janti
2 važinė́ jęs, važinė́ jusi
3 važinė́ davęs, važinė́ davusi
4 važinė́ siantis / važinė́ siąs, važinė́ sianti

380

5
6
7
8
9

važinė́ jamas, važinė́ jama, važinė́ jama
važinė́ tas, važinė́ ta, važinė́ ta
važinė́ damas, važinė́ dama
važinė́ jant
važinė́ jus

343
važiúoti, važiúoja, važiãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

andare (con mezzi di trasporto)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

važiúoju
važiúoji
važiúoja
važiúojame
važiúojate

važiavaũ
važiavai̇ ̃
važiãvo
važiãvome
važiãvote

važiúočiau
važiúotum
važiúotų
važiúotume / važiúotumėme
važiúotute / važiúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

važiúodavau
važiúodavai
važiúodavo
važiúodavome
važiúodavote

važiúosiu
važiúosi
važiuõs
važiúosime
važiúosite

važiúok
tegu važiúoja
važiúokime
važiúokite

Gatve važiuoja daug automobilių. – Per la strada passano molte automobili.
Ji važiuoja dviračiu. – Lei va in bicicletta.
Ji važiuoja į pajūrį. – Lei va al mare.
apvažiúoti
atvažiúoti
išvažiúoti
įvažiúoti
nuvažiúoti
pavažiúoti
parvažiúoti
pérvažiuoti
pravažiúoti
privažiúoti
suvažiúoti
užvažiúoti

Apvažiavome aplink aikštę. – Abbiamo fatto il giro della piazza.
Rytoj atvažiuoja svečių. – Domani arrivano ospiti.
Išvažiavome iš kiemo. – Siamo usciti dal cortile.
Įvažiavome į kiemą. – Siamo entrati nel cortile.
Nuvažiavome nuo kalno. – Siamo scesi dal monte.
Pavažiavome atgal. – Siamo andati un po’ indietro.
Parvažiuosime vėlai. – Arriveremo a casa tardi.
Pervažiavome per tiltą. – Abbiamo attraversato il ponte.
Pravažiavome pro paštą. – Siamo passati davanti alla posta.
Privažiavome prie upės. – Siamo arrivati al fiume.
Studentai suvažiavo iš įvairių šalių. – Gli studenti sono giunti da diversi paesi.
Užvažiavome ant kalno. – Salimmo sul monte. *Užvažiuokite pas mus. –
Venite a trovarci! Užvažiavome už namo. – Andammo dietro la casa.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 važiúojantis / važiúojąs, važiúojanti
2 važiãvęs, važiãvusi
3 važiúodavęs, važiúodavusi
4 važiúosiantis / važiúosiąs, važiúosianti

5
6
7
8
9

važiúojamas, važiúojama, važiúojama
važiúotas, važiúota, važiúota
važiúodamas, važiúodama
važiúojant
važiãvus

381

344
vei̇ ̃kti, vei̇ ̃kia, vei̇ ̃kė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fare; funzionare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

veikiù
veiki̇ ̀
vei̇ k̃ ia
vei̇ k̃ iame
vei̇ k̃ iate

veikiaũ
veikei̇ ̃
vei̇ k̃ ė
vei̇ k̃ ėme
vei̇ k̃ ėte

vei̇ k̃ čiau
vei̇ k̃ tum
vei̇ k̃ tų
vei̇ k̃ tume / vei̇ k̃ tumėme
vei̇ k̃ tute / vei̇ k̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vei̇ k̃ davau
vei̇ k̃ davai
vei̇ k̃ davo
vei̇ k̃ davome
vei̇ k̃ davote

vei̇ k̃ siu
vei̇ k̃ si
vei̇ k̃ s
vei̇ k̃ sime
vei̇ k̃ site

vei̇ k̃
tegu vei̇ k̃ ia
vei̇ k̃ ime
vei̇ k̃ ite

ką?
Ką veikiate šiandien? – Che cosa fate oggi?
Siurblys neveikia. – L’aspirapolvere non funziona.
Triukšmas veikia sveikatą. – Il rumore ha effetti sulla salute.
neveikti ko?
Argi triukšmas neveikia sveikatos? – Forse che il rumore non ha effetti alla salute?
įvei̇ k̃ ti
nuvei̇ k̃ ti
pavei̇ k̃ ti

Mane įveikė nuovargis. – Mi vinse la stanchezza.
Ką šiandien nuveikei? – Che cosa hai fatto oggi?
Liga paveikė jo nervus. – La malattia influì sui suoi nervi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vei̇ k̃ iantis / veikiąs̃ , vei̇ k̃ ianti
2 vei̇ k̃ ęs, vei̇ k̃ usi
3 vei̇ k̃ davęs, vei̇ k̃ davusi
4 vei̇ k̃ siantis / vei̇ k̃ siąs, vei̇ k̃ sianti
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5
6
7
8
9

vei̇ k̃ iamas, veikiamà, vei̇ k̃ iama
vei̇ k̃ tas, veiktà, vei̇ k̃ ta
vei̇ k̃ damas, veikdamà
vei̇ k̃ iant
vei̇ k̃ us

345
vėlúoti, vėlúoja, vėlãvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fare tardi, ritardare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vėlúoju
vėlúoji
vėlúoja
vėlúojame
vėlúojate

vėlavaũ
vėlavai̇ ̃
vėlãvo
vėlãvome
vėlãvote

vėlúočiau
vėlúotum
vėlúotų
vėlúotume / vėlúotumėme
vėlúotute / vėlúotumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vėlúodavau
vėlúodavai
vėlúodavo
vėlúodavome
vėlúodavote

vėlúosiu
vėlúosi
vėluõs
vėlúosime
vėlúosite

vėlúok
tegu vėlúoja
vėlúokime
vėlúokite

į ką?
Vėluoju į susirinkimą. – Sono in ritardo per la riunione.
Laikrodis vėluoja. – L’orologio va indietro.
pavėlúoti

Pavėlavau į susirinkimą. – Feci tardi alla riunione.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vėlúojantis / vėlúojąs, vėlúojanti
2 vėlãvęs, vėlãvusi
3 vėlúodavęs, vėlúodavusi
4 vėlúosiantis / vėlúosiąs, vėlúosianti

5
6
7
8
9

–, –, vėlúojama
vėlúotas, vėlúota, vėlúota
vėlúodamas, vėlúodama
vėlúojant
vėlãvus
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346
vers̃ ti, verč̃ ia, vert̃ ė

abbattere; rigirare; (ri)voltare;
tradurre; obbligare; trasformare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

verčiù
verti̇ ̀
verč̃ ia
verč̃ iame
verč̃ iate

verčiaũ
vertei̇ ̃
vert̃ ė
vert̃ ėme
vert̃ ėte

vers̃ čiau
vers̃ tum
vers̃ tų
vers̃ tume / vers̃ tumėme
vers̃ tute / vers̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vers̃ davau
vers̃ davai
vers̃ davo
vers̃ davome
vers̃ davote

vers̃ iu
vers̃ i
vers̃
vers̃ ime
vers̃ ite

vers̃ k
tegu verč̃ ia
vers̃ kime
vers̃ kite

ką?
Audra verčia medžius. – La tempesta abbatte gli alberi.
Ji verčia blyną. – Lei rigira la frittella.
Jis verčia kitą puslapį. – Lui volta pagina.
nevers̃ ti ko?
Ji neverčia kito puslapio. – Lei non volta pagina.
ką? iš ko? į ką?
Ji verčia knygą iš lietuvių kalbos į rusų kalbą. – Lei traduce un libro dal lituano in russo.
Ji verčia vaiką valgyti. – Lei obbliga il bambino a mangiare.
Burtininkas verčia viską auksu. – Il mago trasforma tutto in oro.
apvers̃ ti
atvers̃ ti
išvers̃ ti
pavers̃ ti
pérversti

384

Jis apvertė kėdę. – Lui rovesciò la sedia. Ji apvertė blyną. – Lei rigirò la
frittella.
Ji atvertė knygą. – Lei aprì un libro.
Ji išvertė knygą. – Lei tradusse un libro.
Burtininkas pavertė viską auksu. – Il mago trasformò tutto in oro.
Ji pervertė knygą. – Lei sfogliò un libro.

suvers̃ ti
užvers̃ ti

*Vaikai suvertė kambarius. – I bambini scompigliarono le camere.
Senus žurnalus jie suvertė į kampą. – Gettarono in un angolo le vecchie riviste.
*KaItę jie suvertė draugui. – Riversarono la colpa sul loro amico.
Ji užvertė knygą. – Lei richiuse il libro.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 verč̃ iantis / verč̃ iąs, verč̃ ianti
2 vert̃ ęs, vert̃ usi
3 vers̃ davęs, vers̃ davusi
4 vers̃ iantis / vers̃ iąs, vers̃ ianti

5
6
7
8
9

verč̃ iamas, verčiamà, verč̃ iama
vers̃ tas, verstà, vers̃ ta
vers̃ damas, versdamà
verč̃ iant
vert̃ us
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347
vértinti, vértina, vértino

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

apprezzare; valutare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vértinu
vértini
vértina
vértiname
vértinate

vértinau
vértinai
vértino
vértinome
vértinote

vértinčiau
vértintum
vértintų
vértintume / vértintumėme
vértintute / vértintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vértindavau
vértindavai
vértindavo
vértindavome
vértindavote

vértinsiu
vértinsi
vértins
vértinsime
vértinsite

vértink
tegu vértina
vértinkime
vértinkite

ką?
Jis labai vertina draugystę. – Lui apprezza molto l’amicizia.
nevértinti kо?
Jis nevertina draugystės. – Lui non apprezza l’amicizia.
Dėstytojas vertina studentų darbus. – L’insegnante valuta i compiti degli studenti.
įvértinti
nuvértinti
pérvertinti

Dėstytojas įvertino studentų darbus. – Il docente ha valutato gli elaborati degli
studenti.
Dėstytojas nuvertino studento darbą. – Il docente ha dato un voto basso
all’elaborato dello studente.
Dėstytojas pervertino studento darbą. – Il docente ha cambiato voto al compito
dello studente. *Jis pervertino savo jėgas. – Lui ha sopravvalutato le sue forze.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vértinantis / vértinąs, vértinanti
2 vértinęs, vértinusi
3 vértindavęs, vértindavusi
4 vértinsiantis / vértinsiąs, vértinsianti
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5
6
7
8
9

vértinamas, vértinama, vértinama
vértintas, vértinta, vértinta
vértindamas, vértindama
vértinant
vértinus

348
vèsti, vẽda, vẽdė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

portare, condurre; sposarsi (di uomo);
fruttificare; figliare (di animali)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vedù
vedi̇ ̀
vẽda
vẽdame
vẽdate

vedžiaũ
vedei̇ ̃
vẽdė
vẽdėme
vẽdėte

vèsčiau
vèstum
vèstų
vèstume / vèstumėme
vèstute / vèstumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vèsdavau
vèsdavai
vèsdavo
vèsdavome
vèsdavote

vèsiu
vèsi
vès
vèsime
vèsite

vèsk
tegu vẽda
vèskime
vèskite

ką?
Ji veda vaiką į darželį. – Lei porta il bambino all’asilo.
nevèsti kо?
Ji neveda vaiko į darželį. – Lei non porta il bambino all’asilo.
Ji veda vaiką per gatvę. – Lei conduce il bambino attraverso la strada.
Jis veda televizijos laidą. – Lui conduce un programma televisivo.
Brolis vedė. – Mio fratello si è sposato (ha preso moglie).
Jis vedė draugo seserį. – Ha sposato la sorella di un amico.
Šios obelys gerai veda. – Questi meli fruttificano bene.
Katė veda keturis kartus per metus. – La gatta figlia (fa i gattini) quattro volte l’anno.
apvèsti
atvèsti
išvèsti
įvèsti
nuvèsti

Jis apvedė mus aplink namą. – Lui ci fece fare il giro intorno alla casa.
Ji atvedė vaiką į mokyklą. – Lei portò il bambino a scuola. Katė atvedė tris
kačiukus. – La gatta ha figliato tre gattini.
Ji išvedė vaiką į kiemą. – Lei portò il bambino in cortile. Jis išvedė naują obelų
veislę. – Lui ha prodotto una nuova specie di meli. Išveskite vidurkį. – Calcolate
la media!
Ji įvedė vaiką į klasę. – Lei condusse il bambino in classe.
Ji nuvedė vaiką į koncertą. – Portò il bambino a un concerto.

387

pavèsti
parvèsti
pérvesti
pravèsti
privèsti
suvèsti
užvèsti

Ji pavedė vaiką toliau nuo upės. – Allontanò un po’ il bambino dal fiume.
*Tą darbą pavedžiau jam. – Gli ho commissionato quel lavoro.
Ji parvedė vaiką (namo). – Lei condusse il bambino a casa.
Ji pervedė vaiką per gatvę. – Condusse il bambino attraverso la strada. *Pinigus
pervedėme į jūsų sąskaitą. – Abbiamo trasferito i soldi sul vostro conto.
Ji pravedė vaiką pro šunį. – Lei è passata col bambino davanti al cane. Jis pravedė
televizijos laidą. – Lui condusse un programma televisivo.
Ji privedė vaiką prie manęs. – Lei portò il bambino vicino a me.
Tėvai suvedė vaikus į mokyklą. – I genitori portarono i figli a scuola.
Jis užvedė vaiką ant kalno. – Lui portò il bambino sulla collina. *Ji užvedė savo
seserį pas mane. – Lei portò un momento sua sorella da me.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vẽdantis / vedąs̃ , vẽdanti
2 vẽdęs, vẽdusi
3 vèsdavęs, vèsdavusi
4 vèsiantis / vèsiąs, vèsianti

388

5
6
7
8
9

vẽdamas, vedamà, vẽdama
vẽstas, vestà, vẽsta
vèsdamas, vesdamà
vẽdant
vẽdus

349
vèžti, vẽža, vẽžė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

portare, condurre
(con mezzi)

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vežù
veži̇ ̀
vẽža
vẽžame
vẽžate

vežiaũ
vežei̇ ̃
vẽžė
vẽžėme
vẽžėte

vèžčiau
vèžtum
vèžtų
vèžtume / vèžtumėme
vèžtute / vèžtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vèždavau
vèždavai
vèždavo
vèždavome
vèždavote

vèšiu
vèši
vèš
vèšime
vèšite

vèžk
tegu vẽža
vèžkime
vèžkite

ką?
Jis veža sūnų automobiliu. – Lui porta il figlio in macchina.
nevèžti kо?
Jis neveža sūnaus automobiliu. – Lui non porta il figlio in macchina.
Jis veža sūnų į mokyklą. – Lui porta il figlio a scuola.
apvèžti
atvèžti
išvèžti
įvèžti
nuvèžti
pavèžti
parvèžti
pérvežti
pravèžti
privèžti
suvèžti
užvèžti

Jis apvežė svečią aplink parką. – Lui portò l’ospite in macchina intorno al parco.
Jis atvežė jai dovanų. – Le portò dei regali.
Jie išvežė vaikus prie jūros. – Portarono i figli al mare.
Ji vežimėliu įvežė vaiką į kiemą. – Lei portò in cortile il bambino in carrozzina.
Jis nuvežė mane į darbą. – Lui mi portò al lavoro.
Jis pavežė mane iki miesto centro. – Mi dette un passaggio fino in centro.
Jis parvežė visiems dovanų. – Lui portò dei regali a tutti.
Jis pervežė baldus į naują butą. – Lui trasportò i mobili nell’appartamento nuovo.
Jis pravežė mus pro turgų. – Lui ci fece passare accanto al mercato.
Jis privežė dovanų. – Lui portò tanti regali.
Vyrai suvežė malkas. – Gli uomini portarono tutta la legna.
Užvežk mane ant to aukšto kalno. – Portami su quell’alta collina.
*Užvežk mane į parduotuvę. – Portami un momento al negozio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vẽžantis / vežąs̃ , vẽžanti
2 vẽžęs, vẽžusi
3 vèždavęs, vèždavusi
4 vèšiantis / vèšiąs, vèšianti

5
6
7
8
9

vẽžamas, vežamà, vẽžama
vẽžtas, vežtà, vẽžta
vèždamas, veždamà
vẽžant
vẽžus
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350
vỹkti, vỹksta, vỹko

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

partire;
avere luogo

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vykstù
vyksti̇ ̀
vỹksta
vỹkstame
vỹkstate

vykaũ
vykai̇ ̃
vỹko
vỹkome
vỹkote

vỹkčiau
vỹktum
vỹktų
vỹktume / vỹktumėme
vỹktute / vỹktumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vỹkdavau
vỹkdavai
vỹkdavo
vỹkdavome
vỹkdavote

vỹksiu
vỹksi
vỹks
vỹksime
vỹksite

vỹk
tegu vỹksta
vỹkime
vỹkite

Jis vyksta į Vokietiją autobusu. – Lui parte per la Germania in autobus.
Vakar vyko parodos atidarymas. – Ieri ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra.
Seminaras vyksta universitete. – Il seminario ha luogo all’università.
atvỹkti
išvỹkti
įvỹkti
nuvỹkti
parvỹkti

Jis atvyko į Lietuvą traukiniu. – È arrivato in Lituania in treno.
Jis išvyko į konferenciją. – È partito per una conferenza.
Vakar įvyko oficialus parodos atidarymas. – Ieri ha avuto luogo l’inaugurazione
ufficiale della mostra.
Pirmiausia svečiai nuvyko papietauti. – Per prima cosa gli ospiti sono andati a
pranzare.
Prezidentas parvyko į Lietuvą. – Il presidente è tornato in Lituania.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vỹkstantis / vykstąs̃ , vỹkstanti
2 vỹkęs, vỹkusi
3 vỹkdavęs, vỹkdavusi
4 vỹksiantis / vỹksiąs, vỹksianti
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5
6
7
8
9

–, –, vỹkstama
–, –, vỹkta
vỹkdamas, vykdamà
vỹkstant
vỹkus

351
vilkė́ ti, vil ̃ki, vilkė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

indossare, portare (abiti, occhiali),
essere vestiti

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

vilkiù
vilki̇ ̀
vil̃ki
vil̃kime
vil̃kite

vilkė́ jau
vilkė́ jai
vilkė́ jo
vilkė́ jome
vilkė́ jote

vilkė́ čiau
vilkė́ tum
vilkė́ tų
vilkė́ tume / vilkė́ tumėme
vilkė́ tute / vilkė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vilkė́ davau
vilkė́ davai
vilkė́ davo
vilkė́ davome
vilkė́ davote

vilkė́ siu
vilkė́ si
vilkė̃s
vilkė́ sime
vilkė́ site

vilkė́ k
tegu vil̃ki
vilkė́ kime
vilkė́ kite

ką? kuo?
Jis vilki naują kostiumą. – Lui indossa un abito nuovo.
Jis vilki nauju kostiumu. – Lui indossa un abito nuovo.
nevilkė́ti kо?
Jis nevilki naujo kostiumo. – Lui non indossa un abito nuovo.
pavilkė́ ti
pravilkė́ ti

Ji pavilkėjo tuo paltu tik mėnesį ir nusipirko kitą. – Lei portò quel cappotto
soltanto per un mese e ne comprò un altro.
Ji pravilkėjo tuo paltu ketverius metus. – Lei portò quel cappotto per quattro
anni. Noriu pravilkėti naująjį paltą. – Voglio cominciare a indossare il mio
nuovo cappotto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vil̃kintis / vilkį̃s, vil̃kinti
2 vilkė́ jęs, vilkė́ jusi
3 vilkė́ davęs, vilkė́ davusi
4 vilkė́ siantis / vilkė́ siąs, vilkė́ sianti

5
6
7
8
9

vil̃kimas, vilkimà, vil̃kima
vilkė́ tas, vilkė́ ta, vilkė́ ta
vilkė́ damas, vilkė́ dama
vil̃kint
vilkė́ jus
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352
vil ̃ktis, vel ̃kasi, vil ̃kosi

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

indossare, infilarsi, mettersi

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

velkúosi
velki̇ é si
vel̃kasi
vel̃kamės
vel̃katės

vilkaũsi
vilkai̇ s̃ i
vil̃kosi
vil̃komės
vil̃kotės

vil̃kčiausi
vil̃ktumeisi
vil̃ktųsi
vil̃ktumės / vil̃ktumėmės
vil̃ktutės / vil̃ktumėtės

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vil̃kdavausi
vil̃kdavaisi
vil̃kdavosi
vil̃kdavomės
vil̃kdavotės

vil̃ksiuosi
vil̃ksiesi
vil̃ksis
vil̃ksimės
vil̃ksitės

vil̃kis
tegu vel̃kasi
vil̃kimės
vil̃kitės

ką? kuo?
Jis velkasi paltą. – Lui indossa il cappotto.
Jis velkasi paltu. – Lui indossa il cappotto.
nesivil ̃kti kо?
Jis nesivelka palto. – Lui non indossa il cappotto.
apsivil̃kti
nusivil̃kti
pasivil̃kti
pérsivilkti
prisivil̃kti
susivil̃kti

Jis apsivilko paltu. – Lui si mise il cappotto.
Jis nusivilko paltą. – Lui si tolse il cappotto.
Po švarku pasivilkau liemenę. – Sotto la giacca indossai un gilet.
Persivilksiu, nes šįvakar einu į koncertą. – Vado a cambiarmi perché stasera
vado al concerto.
Prisivilkau, nes labai šalta. – Indossai abiti pesanti perché si era fatto freddo.
Susivilkau visus šiltus drabužius, kiek turėjau, nes labai šalta. – Mi infilai addosso
tutti i vestiti pesanti perché faceva molto freddo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 besi̇ v̀ elkantis / besivelkąs̃ , besi̇ v̀ elkanti
2 vil̃kęsis, vil̃kusis
3 vil̃kdavęsis, vil̃kdavusis
4 – / –, –
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5
6
7
8
9

–, –, vel̃kamasi
–, –, vil̃ktasi
vil̃kdamasis, vilkdamàsi
vel̃kantis
vil̃kusis

353
vi̇r̀ ti, vérda, vi̇r̀ ė

bollire, lessare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

vérdu
vérdi
vérda
vérdame
vérdate

viriaũ
virei̇ ̃
vi̇ r̀ ė
vi̇ r̀ ėme
vi̇ r̀ ėte

vi̇ r̀ čiau
vi̇ r̀ tum
vi̇ r̀ tų
vi̇ r̀ tume / vi̇ r̀ tumėme
vi̇ r̀ tute / vi̇ r̀ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

vi̇ r̀ davau
vi̇ r̀ davai
vi̇ r̀ davo
vi̇ r̀ davome
vi̇ r̀ davote

vi̇ r̀ siu
vi̇ r̀ si
virs̃
vi̇ r̀ sime
vi̇ r̀ site

vi̇ r̀ k
tegu vérda
vi̇ r̀ kime
vi̇ r̀ kite

Vanduo jau verda. – L’acqua bolle già.
ką? ko?
Mes verdame mėsą pietums. – Noi lessiamo la carne per il pranzo.
Vakar viriau mėsos. – Ieri ho bollito la carne.
nevi̇r̀ ti ko?
Mes neverdame mėsos pietums. – Noi non lessiamo la carne per il pranzo.
Vakarienę virs sesuo. – Mia sorella preparerà la cena.
apvi̇ r̀ ti
išvi̇ r̀ ti
pavi̇ r̀ ti
pérvirti
pravi̇ r̀ ti
privi̇ r̀ ti
užvi̇ r̀ ti

Pirmiausia apvirkite daržoves. – Per prima cosa sbollentate la verdura!
Pietų jis išvirė sriubos. – Per il pranzo lui preparò una minestra.
Daržoves truputį pavirkite. – Fate un po’ bollire le verdure!
Jis pervirė daržoves. – Lui fece scuocere le verdure.
Visą sekmadienį praviriau valgyti. – Cucinai da mangiare per tutta la domenica.
Pietų jis privirė sriubos. – Per pranzo lui preparò tanta minestra.
Vanduo jau užvirė. – L’acqua sta già bollendo.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vérdantis / verdąs̃ , vérdanti
2 vi̇ r̀ ęs, vi̇ r̀ usi
3 vi̇ r̀ davęs, vi̇ r̀ davusi
4 vi̇ r̀ siantis / vi̇ r̀ siąs, vi̇ r̀ sianti

5
6
7
8
9

vérdamas, verdamà, vérdama
vi̇ r̀ tas, virtà, vi̇ r̀ ta
vi̇ r̀ damas, virdamà
vérdant
vi̇ r̀ us
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354
võgti, vãgia, võgė

(de)rubare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

vagiù
vagi̇ ̀
vãgia
vãgiame
vãgiate

vogiaũ
vogei̇ ̃
võgė
võgėme
võgėte

võgčiau
võgtum
võgtų
võgtume / võgtumėme
võgtute / võgtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

võgdavau
võgdavai
võgdavo
võgdavome
võgdavote

võgsiu
võgsi
võgs
võgsime
võgsite

võk
tegu vãgia
võkime
võkite

ką?
Ji vogė pinigus. – Lei ha rubato i soldi.
nevõgti ko?
Ji nevogė pinigų. – Lei non ha rubato i soldi.
apvõgti
išvõgti
pavõgti

Vakar mane apvogė. – Ieri mi hanno derubato.
Vagys išvogė visus vertingus daiktus. – I ladri hanno portato via tutti gli oggetti
di valore.
Kažkas pavogė mano piniginę. – Qualcuno rubò il mio portafoglio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 vãgiantis / vagiąs̃ , vãgianti
2 võgęs, võgusi
3 võgdavęs, võgdavusi
4 võgsiantis / võgsiąs, võgsianti

394

5
6
7
8
9

vãgiamas, vagiamà, vãgiama
võgtas, vogtà, võgta
võgdamas, vogdamà
vãgiant
võgus

355
žadė́ ti, žãda, žadė́ jo

promettere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

žadù
žadi̇ ̀
žãda
žãdame
žãdate

žadė́ jau
žadė́ jai
žadė́ jo
žadė́ jome
žadė́ jote

žadė́ čiau
žadė́ tum
žadė́ tų
žadė́ tume / žadė́ tumėme
žadė́ tute / žadė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žadė́ davau
žadė́ davai
žadė́ davo
žadė́ davome
žadė́ davote

žadė́ siu
žadė́ si
žadė̃s
žadė́ sime
žadė́ site

žadė́ k
tegu žãda
žadė́ kime
žadė́ kite

ką?
Jis žada sūnui dviratį. – Lui promette una bicicletta al figlio.
nežadė́ti kо?
Jis nežada sūnui dviračio. – Lui non promette una bicicletta al figlio.
Jis žada man padėti. – Lui promette di aiutarmi.
pažadė́ ti /
prižadė́ ti

Jis pažadėjo / prižadėjo sūnui dviratį. – Lui ha promesso una bicicletta al figlio.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žãdantis / žadąs̃ , žãdanti
2 žadė́ jęs, žadė́ jusi
3 žadė́ davęs, žadė́ davusi
4 žadė́ siantis / žadė́ siąs, žadė́ sianti

5
6
7
8
9

žãdamas, žadamà, žãdama
žadė́ tas, žadė́ ta, žadė́ ta
žadė́ damas, žadė́ dama
žãdant
žadė́ jus
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356
žãdinti, žãdina, žãdino

svegliare; suscitare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

žãdinu
žãdini
žãdina
žãdiname
žãdinate

žãdinau
žãdinai
žãdino
žãdinome
žãdinote

žãdinčiau
žãdintum
žãdintų
žãdintume / žãdintumėme
žãdintute / žãdintumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žãdindavau
žãdindavai
žãdindavo
žãdindavome
žãdindavote

žãdinsiu
žãdinsi
žãdins
žãdinsime
žãdinsite

žãdink
tegu žãdina
žãdinkime
žãdinkite

ką?
Tėvas žadina vaikus. – Il padre sveglia i bambini.
nežãdinti kо?
Tėvas nežadina vaikų. – Il padre non sveglia i bambini.
Ši muzika žadina prisiminimus. – Questa musica suscita ricordi.
Vaisiai žadina apetitą. – La frutta stuzzica l’appetito.
pažãdinti /
prižãdinti
sužãdinti

Tėvas pažadino / prižadino vaikus. – Il padre ha dato la sveglia ai figli.
Vaisiai sužadino apetitą. – La frutta ha fatto venire l’appetito. Ši muzika
sužadino prisiminimus. – Questa musica ridestò i ricordi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žãdinantis / žãdinąs, žãdinanti
2 žãdinęs, žãdinusi
3 žãdindavęs, žãdindavusi
4 žãdinsiantis / žãdinsiąs, žãdinsianti
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5
6
7
8
9

žãdinamas, žãdinama, žãdinama
žãdintas, žãdinta, žãdinta
žãdindamas, žãdindama
žãdinant
žãdinus

357
žaibúoti, žaibúoja, žaibãvo

lampeggiare;
cadere fulmini

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos žaibúoja
mes
jūs
Būtasis dažninis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos žaibúodavo
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

žaibãvo

žaibúotų

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žaibuõs

tegu žaibúoja

Aš bijau, kai žaibuoja. – Ho paura quando lampeggia (cadono fulmini).
pažaibúoti
pražaibúoti
sužaibúoti

Vakare truputį pažaibavo. – A sera lampeggiava.
Visą naktį pražaibavo. – Caddero fulmini per tutta la notte.
Tolumoje sužaibavo. – In lontananza balenò una saetta.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žaibúojantis / žaibúojąs, –
2 žaibãvęs, –
3 žaibúodavęs, –
4 žaibúosiantis / žaibúosiąs, –

5
6
7
8
9

–, –, žaibúojama
–, –, žaibúota
žaibúodamas, –
žaibúojant
žaibãvus
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358
žai̇ ̃sti, žai̇ ̃džia, žai̇ ̃dė

giocare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas
aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

TARIAMOJI NUOSAKA

žaidžiù
žaidi̇ ̀
žai̇ d̃ žia
žai̇ d̃ žiame
žai̇ d̃ žiate

žaidžiaũ
žaidei̇ ̃
žai̇ d̃ ė
žai̇ d̃ ėme
žai̇ d̃ ėte

žai̇ s̃ čiau
žai̇ s̃ tum
žai̇ s̃ tų
žai̇ s̃ tume / žai̇ s̃ tumėme
žai̇ s̃ tute / žai̇ s̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žai̇ s̃ davau
žai̇ s̃ davai
žai̇ s̃ davo
žai̇ s̃ davome
žai̇ s̃ davote

žai̇ s̃ iu
žai̇ s̃ i
žai̇ s̃
žai̇ s̃ ime
žai̇ s̃ ite

žai̇ s̃ k
tegu žai̇ d̃ žia
žai̇ s̃ kime
žai̇ s̃ kite

ką?
Jie žaidžia futbolą. – Loro giocano a calcio.
nežai̇ ̃sti kо?
Jie nežaidžia futbolo. – Non giocano a calcio.
kuo?
Jie žaidžia šachmatais. – Giocano a scacchi.
pažai̇ s̃ ti
pražai̇ s̃ ti
sužai̇ s̃ ti

Pažaidėme šachmatais. – Giocammo un po’ a scacchi.
Visą vakarą pražaidėme šachmatais. – Giocammo a scacchi per tutta la sera.
Komandos sužaidė lygiosiomis. – Le squadre pareggiarono.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žai̇ d̃ žiantis / žaidžiąs̃ , žai̇ d̃ žianti
2 žai̇ d̃ ęs, žai̇ d̃ usi
3 žai̇ s̃ davęs, žai̇ s̃ davusi
4 žai̇ s̃ iantis / žai̇ s̃ iąs, žai̇ s̃ ianti

398

5
6
7
8
9

žai̇ d̃ žiamas, žaidžiamà, žai̇ d̃ žiama
žai̇ s̃ tas, žaistà, žai̇ s̃ ta
žai̇ s̃ damas, žaisdamà
žai̇ d̃ žiant
žai̇ d̃ us

359
žei̇ ̃sti, žei̇ ̃džia, žei̇ ̃dė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

ferire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žeidžiù
žeidi̇ ̀
žei̇ d̃ žia
žei̇ d̃ žiame
žei̇ d̃ žiate

žeidžiaũ
žeidei̇ ̃
žei̇ d̃ ė
žei̇ d̃ ėme
žei̇ d̃ ėte

žei̇ s̃ čiau
žei̇ s̃ tum
žei̇ s̃ tų
žei̇ s̃ tume / žei̇ s̃ tumėte
žei̇ s̃ tute / žei̇ s̃ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žei̇ s̃ davau
žei̇ s̃ davai
žei̇ s̃ davo
žei̇ s̃ davome
žei̇ s̃ davote

žei̇ s̃ iu
žei̇ s̃ i
žei̇ s̃
žei̇ s̃ ime
žei̇ s̃ ite

žei̇ s̃ k
tegu žei̇ d̃ žia
žei̇ s̃ kime
žei̇ s̃ kite

ką?
Basas kojas žeidžia aštrūs akmenėliai. – I sassolini appuntiti feriscono i piedi nudi.
Mane žeidžia tavo žodžiai. – Le tue parole mi feriscono.
nežei̇ ̃sti kо?
Manęs nežeidžia tavo žodžiai. – Le tue parole non mi feriscono.
įžei̇ s̃ ti
pažei̇ s̃ ti
susižei̇ s̃ ti
sužei̇ s̃ ti

Draugė įžeidė mane. – Un’amica mi ha offeso.
Liga pažeidė širdį. – La malattia ha leso il cuore.
Ji susižeidė ranką. – Lei si ferì una mano.
Kas tave sužeidė? – Chi (cosa) ti ha ferito?

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žei̇ d̃ žiantis / žeidžiąs̃ , žei̇ d̃ žianti
2 žei̇ d̃ ęs, žei̇ d̃ usi
3 žei̇ s̃ davęs, žei̇ s̃ davusi
4 žei̇ s̃ iantis / žei̇ s̃ iąs, žei̇ s̃ ianti

5
6
7
8
9

žei̇ d̃ žiamas, žeidžiamà, žei̇ d̃ žiama
žei̇ s̃ tas, žeistà, žei̇ s̃ ta
žei̇ s̃ damas, žeisdamà
žei̇ d̃ žiant
žei̇ d̃ us
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360
žydė́ ti, žýdi, žydė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

fiorire; sbocciare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žýdžiu
žýdi
žýdi
žýdime
žýdite

žydė́ jau
žydė́ jai
žydė́ jo
žydė́ jome
žydė́ jote

žydė́ čiau
žydė́ tum
žydė́ tų
žydė́ tume / žydė́ tumėme
žydė́ tute / žydė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žydė́ davau
žydė́ davai
žydė́ davo
žydė́ davome
žydė́ davote

žydė́ siu
žydė́ si
žydė̃s
žydė́ sime
žydė́ site

žydė́ k
tegu žýdi
žydė́ kime
žydė́ kite

Obelys žydi. – I meli fioriscono.
nužydė́ ti /
péržydėti
pažydė́ ti
pražydė́ ti
sužydė́ ti

Rožės nužydėjo / peržydėjo. – Le rose sfiorirono.
Rožės pažydėjo keletą dienų. – Le rose fiorirono per qualche giorno.
Rožės pražydėjo dvi savaites. – Le rose fiorirono per due settimane.
Sužydėjo obelys. – I meli sono in fiore.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žýdintis / žydį̃s, žýdinti
2 žydė́ jęs, žydė́ jusi
3 žydė́ davęs, žydė́ davusi
4 žydė́ siantis / žydė́ siąs, žydė́ sianti
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5
6
7
8
9

–, –, žýdima
–, –, žydė́ ta
žydė́ damas, žydė́ dama
žýdint
žydė́ jus

361
̀ o, žinójo
žinóti, ži̇n

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

sapere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žinaũ
žinai̇ ̃
ži̇ ǹ o
ži̇ ǹ ome
ži̇ ǹ ote

žinójau
žinójai
žinójo
žinójome
žinójote

žinóčiau
žinótum
žinótų
žinótume / žinótumėme
žinótute / žinótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žinódavau
žinódavai
žinódavo
žinódavome
žinódavote

žinósiu
žinósi
žinõs
žinósime
žinósite

žinók
tegu ži̇ ǹ o
žinókime
žinókite

ką?
Ar jūs žinote tiesą? – Sapete la verità?
nežinóti kо?
Jūs nežinote tiesos. – Non sapete la verità.
apie ką?
Aš viską apie tave žinau. – So tutto di te.
Aš žinau, kur jis gyvena. – So dove lui abita.
Aš žinau, kad jis dirba Vilniuje. – So che lui lavora a Vilnius.
sužinóti

Mes sužinojome, kas pavogė pinigus. – Venimmo a sapere chi aveva rubato i soldi.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 ži̇ ǹ antis / žinąs̃ , ži̇ ǹ anti
2 žinójęs, žinójusi
3 žinódavęs, žinódavusi
4 žinósiantis / žinósiąs, žinósianti

5
6
7
8
9

ži̇ ǹ omas, ži̇ ǹ oma, ži̇ ǹ oma
žinótas, žinóta, žinóta
žinódamas, žinódama
ži̇ ǹ ant
žinójus

401

362
žiūrė́ ti, žiū̃ ri, žiūrė́ jo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

guardare; occuparsi,
prendersi cura

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žiūriù
žiūri̇ ̀
žiū̃ ri
žiū̃ rime
žiū̃ rite

žiūrė́ jau
žiūrė́ jai
žiūrė́ jo
žiūrė́ jome
žiūrė́ jote

žiūrė́ čiau
žiūrė́ tum
žiūrė́ tų
žiūrė́ tume / žiūrė́ tumėme
žiūrė́ tute / žiūrė́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žiūrė́ davau
žiūrė́ davai
žiūrė́ davo
žiūrė́ davome
žiūrė́ davote

žiūrė́ siu
žiūrė́ si
žiūrė̃s
žiūrė́ sime
žiūrė́ site

žiūrė́ k
tegu žiū̃ ri
žiūrė́ kime
žiūrė́ kite

į ką?
Ji žiūri į jį. – Lei lo guarda.
pro ką?
Ji žiūri pro langą. – Lei guarda dalla finestra.
ką?
Vakarais mes žiūrime televizorių. – Di sera guardiamo la televisione.
nežiūrė́ti kо?
Vakarais mes nežiūrime televizoriaus. – Di sera non guardiamo la televisione.
į ką?
Jis rimtai žiūri į gyvenimą. – Lui guarda seriamente alla vita.
kо?
Žiūrėkite savo reikalų! – Occupatevi dei fatti vostri!
ką?
Ji žiūri savo vaikaitę. – Lei si prende cura della sua nipotina.
apžiūrė́ ti
pažiūrė́ ti
péržiūrėti

402

Gydytojas apžiūrėjo ligonį. – Il medico ha visitato il paziente.
Pažiūrėkite pro langą. – Date un’occhiata dalla finestra!
Jis peržiūrėjo senus laiškus. – Lui ha riguardato le vecchie lettere.

pražiūrė́ ti
prižiūrė́ ti

Visą vakarą jis pražiūrėjo televizorių. – Per tutta la sera è rimasto a guardare la
televisione.
Ar jūs galite prižiūrėti mano gėles? – Può prendersi cura dei miei fiori? Senelė
prižiūri vaikaičius. – La nonna si prende cura dei nipotini.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žiū̃ rintis / žiūrį̃s, žiū̃ rinti
2 žiūrė́ jęs, žiūrė́ jusi
3 žiūrė́ davęs, žiūrė́ davusi
4 žiūrė́ siantis / žiūrė́ siąs, žiūrė́ sianti

5
6
7
8
9

žiū̃ rimas, žiūrimà, žiū̃ rima
žiūrė́ tas, žiūrė́ ta, žiūrė́ ta
žiūrė́ damas, žiūrė́ dama
žiū̃ rint
žiūrė́ jus
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363
žudýti, žùdo, žùdė

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

uccidere

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žudaũ
žudai̇ ̃
žùdo
žùdome
žùdote

žudžiaũ
žudei̇ ̃
žùdė
žùdėme
žùdėte

žudýčiau
žudýtum
žudýtų
žudýtume / žudýtumėme
žudýtute / žūdýtumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žudýdavau
žudýdavai
žudýdavo
žudýdavome
žudýdavote

žudýsiu
žudýsi
žudỹs
žūdýsime
žūdýsite

žudýk
tegu žùdo
žudýkime
žudýkite

ką?
Nusikaltėlis savo aukas žudė peiliu. – L’assassino uccise le sue vittime con un coltello.
nežudýti kо?
Jis nežudė nieko. – Lui non uccise nessuno.
išžudýti
*pražudýti
nužudýti

Žudikas išžudė visą šeimą. – L’assassino sterminò tutta la famiglia.
Jį pražudė pinigai. – I soldi l’hanno rovinato.
Nusikaltėlis nužudė policininką. – Il criminale uccise un poliziotto.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žùdantis / žudąs̃ , žùdanti
2 žùdęs, žùdžiusi
3 žudýdavęs, žudýdavusi
4 žudýsiantis / žudýsiąs, žudýsianti
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5
6
7
8
9

žùdomas, žùdoma, žùdoma
žudýtas, žudýta, žudýta
žudýdamas, žudýdama
žùdant
žùdžius
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žū́ ti, žū́ sta, žùvo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

perire

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žū́ stu
žū́ sti
žū́ sta
žū́ stame
žū́ state

žuvaũ
žuvai̇ ̃
žùvo
žùvome
žùvote

žū́ čiau
žū́ tum
žū́ tų
žū́ tume / žū́ tumėme
žū́ tute / žū́ tumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žū́ davau
žū́ davai
žū́ davo
žū́ davome
žū́ davote

žū́ siu
žū́ si
žùs
žū́ sime
žū́ site

žū́ k
tegu žū́ sta
žū́ kime
žū́ kite

Jie žuvo per avariją. – Sono periti in un incidente.
*pražū́ ti

Jo senelis pražuvo kare. – Suo nonno morì in guerra. Jo piniginė pražuvo. – Il suo
portafogli è sparito. Su tokia galva jis niekur nepražus. – Con una tale testa se la
caverà sempre.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žū́ stantis / žūstąs̃ , žū́ stanti
2 žùvęs, žùvusi
3 žū́ davęs, žū́ davusi
4 žū́ siantis / žū́ siąs, žū́ sianti

5
6
7
8
9

–, –, žū́ stama
–, žū́ ta
žū́ damas, žūdamà
žū́ stant
žùvus
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365
žvejóti, žvejója, žvejójo

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

aš
tu
jis, ji, jie, jos
mes
jūs

andare a pesca; pescare

TIESIOGINĖ NUOSAKA
Esamasis laikas
Būtasis kartinis laikas

TARIAMOJI NUOSAKA

žvejóju
žvejóji
žvejója
žvejójame
žvejójate

žvejójau
žvejójai
žvejójo
žvejójome
žvejójote

žvejóčiau
žvejótum
žvejótų
žvejótume / žvejótumėme
žvejótute / žvejótumėte

Būtasis dažninis laikas

Būsimasis laikas

LIEPIAMOJI NUOSAKA

žvejódavau
žvejódavai
žvejódavo
žvejódavome
žvejódavote

žvejósiu
žvejósi
žvejõs
žvejósime
žvejósite

žvejók
tegu žvejója
žvejókime
žvejókite

ką?
Jis žvejoja ešerius. – Lui pesca il (va a pesca di) pesce persico.
nežvejóti kо?
Jis nežvejoja ešerių. – Lui non pesca il pesce persico.
Jis žvejoja tinklu. – Lui pesca con la rete.
pažvejóti
pražvejóti
prižvejóti
sužvejóti

Savaitgalį jie dažnai važiuoja pažvejoti. – Nei fine settimana vanno spesso
a pescare. Jie pažvejojo porą valandų ir susiruošė namo. – Pescarono per un
paio d’ore e si avviarono per casa.
Jis pražvejojo visą sekmadienį. – Lui passò tutta la domenica a pescare.
Jis prižvejojo daug žuvų. – Lui pescò tanti pesci.
Jis sužvejojo didelę žuvį. – Lui prese un grande pesce.

NEASMENUOJAMOSIOS FORMOS
1 žvejójantis / žvejójąs, žvejójanti
2 žvejójęs, žvejójusi
3 žvejódavęs, žvejódavusi
4 žvejósiantis / žvejósiąs, žvejósianti
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5
6
7
8
9

žvejójamas, žvejójama, žvejójama
žvejótas, žvejóta, žvejóta
žvejódamas, žvejódama
žvejójant
žvejójus
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INDICE DEI VERBI
abbandonare
abbattere
abbellire
abbellirsi
abbigliare
abbottonare
abituarsi
accedere
accendere
accingersi
accompagnare
addentare
addobbare
addormentarsi
adirarsi
adornare
affermare
affittare
affliggersi
affondare
affrettarsi
affumicare
agghindarsi
aggiustare
agire
agitarsi
aiutare
alimentare
allestire
allevare
alzarsi
amare
ammogliarsi
andare
andare a cavallo
andare a genio
andare a letto
andare a pesca
andare a prendere
andare a trovare
andare in rovina
andare in barca
andare per bacche
annaffiare
annegare
appendere
apparire
appassirsi
apprendere
apprezzare
approntare
appuntare una spilla
ardere

mesti
griauti
versti
puošti
puoštis
rengti
segti
priprasti
stoti
degti
jungti
ruoštis
lydėti
kąsti
puošti
užmigti
pykti
puošti
teigti
nuomoti
liūdėti
skęsti
skubėti
rūkyti
puoštis
taisyti
veikti
jaudintis
padėti
maitinti
rengti
auginti
keltis
stotis
mėgti
mylėti
vesti
eiti
važinėti
važiuoti
joti
patikti
gultis
žvejoti
pasitikti
lankyti
griūti
plaukioti
uogauti
laistyti
skęsti
kabinti
atrodyti
džiūti
išmokti
vertinti
ruošti
segti sagę
degti

arrabbiarsi
arrampicarsi
arrivare
arrostire
asciugare
asciugarsi
ascoltare
aspettare
aspettarsi
asserire
assicurare
assopirsi
assumere
attaccare
attendere
augurare
aumentare
autorizzare
avere
avere bisogno
avere effetto
avere fiducia
avere fine
avere fortuna
avere inizio
avere luogo
avere obbligo
avere paura
avere successo
avvertire
avviluppare
avvisare
avvitare
avvolgere
baciare
baciarsi
balenare
ballare
battere
bendare
bere
bollire
brillare
bruciare
cacciare
cadere
cadere fulmini
calare
calmare
calzare

pykti
lipti
siekti
kepti
džiovinti
šluostyti
džiūti
klausyti
klausytis
laukti
tikėtis
teigti
drausti
draustis
užmigti
vartoti
klijuoti
laukti
linkėti
didėti
įgalioti
turėti
reikėti
veikti
tikėti
baigtis
sektis
prasidėti
vykti
privalėti
bijoti
sektis
jausti
sukti
skelbti
pranešti
sukti
sukti
bučiuoti
bučiuotis
žaibuoti
šokti
mušti
kalti
rišti
gerti
virti
šviesti
degti
medžioti
griūti
kristi
žaibuoti
mažėti
raminti
autis
mauti
mautis
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cambiare
cambiarsi
camminare
cantare
capitare
capovolgere
cavalcare
capire
celebrare
cenare
cercare
chiacchierare
chiamare
chiarire
chiedere
chiedere perdono
chinare
chiudere a chiave
collegare
collocare
colorare
colpire
coltivare
comparare
comprare
comandare
combattere
cominciare
commuoversi
competere
comprendere
comunicare
compiere
comporre
completare
comunicare
concludersi
concordare
condannare
condurre

confezionare
conficcare
confondere
congiungere
coniare
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keisti
keistis
keistis
vaikščioti
eiti
dainuoti
būti
versti
jodinėti
joti
suprasti
švęsti
vakarieniauti
ieškoti
šnekėti
skambinti
šaukti
vadinti
aiškinti
klausti
prašyti
teirautis
atsiprašyti
lenkti
rakinti
jungti
rišti
statyti
dažyti
žeisti
auginti
lyginti
pirkti
liepti
vadovauti
kovoti
pradėti
prasidėti
jaudintis
rungtyniauti
suprasti
pranešti
skelbti
daryti
kurti
baigti
pranešti
baigtis
sutikti
teisti
lydėti
vadovauti
vairuoti
vesti
vežti
pakuoti
kalti
maišyti
rišti
kalti

conoscere
conquistare
conservare
consigliare
contare
continuare
controllare
conversare
convocare
coprire
correggere
correre
coricarsi
costare
costruire
creare
credere
crescere
crollare
cucinare
cucire
cuocere
cuocere al forno
curare (fare guarire)
custodire
danzare
dare
dare aiuto
dare alle fiamme
dare da mangiare
dare fastidio
dare in affitto
dare in prestito
dare la sveglia
dare noia
dare nome
decidere
delegare
demolire
denunciare
derubare
designare
destare
destinare
deteriorarsi
detestare
dichiarare
difendere

mokėti
pažinti
žinoti
laimėti
saugoti
siūlyti
tarti (patarti)
skaičiuoti
trukti
stebėti
kalbėtis
šnekėti
šaukti
kloti
taisyti
bėgioti
bėgti
gultis
kainuoti
daryti
statyti
kurti
tikėti
augti
didėti
griūti
gaminti
siūti
virti
kepti
gydyti
saugoti
šokti
duoti
padėti
degti
maitinti
trukdyti
nervinti
nuomoti
skolinti
žadinti
trukdyti
vadinti
spręsti
tarti
įgalioti
griauti
skųsti
vogti
reikšti
skirti
pabusti
žadinti
skirti
senti
nekęsti
skelbti
ginti
saugoti
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differenziarsi
dimenticare
diminuire
dipingere
dire
dire bugie
dirigere
discorrere
discutere
disegnare
dissolversi
distinguere
distinguersi
distruggere
disturbare
divenire
diventare
diventare caldo
dividere
divorziare
dolere
donare
dormire
dovere
dubitare
durare
educare
eleggere
emozionarsi
entrare
esaminare
esercitare influenza
esigere
esporre
esprimere
esprimersi
essere
essere adatto
essere amici
essere ammessi
essere d’accordo
essere differente
essere idoneo
essere in accordo
essere in ansia
essere incinta
essere insufficiente
essere malato
essere necessario
essere nervosi
essere responsabile
essere triste

skirtis
pamiršti
mažėti
tapyti
sakyti
tarti
meluoti
vadovauti
kalbėtis
kalbėtis
ginčytis
piešti
tirpti
skirti
skirtis
griauti
trukdyti
tapti
tapti
šilti
skirti
skirtis
skaudėti
dovanoti
miegoti
privalėti
turėti
abejoti
trukti
auklėti
šviesti
rinkti
jaudintis
įeiti
įstoti
tilpti
tirti
veikti
reikalauti
dėstyti
reikšti
tarti
būti
tikti
draugauti
stoti
būti priimtam/
priimtai
sutikti
skirtis
tikti
sutikti
nervintis
lauktis
trūkti
sirgti
reikėti
nervintis
atsakyti
liūdėti

firmare
fluire
fondare
forgiare
formare
freddarsi
frequentare
friggere
frizionare
fruttificare
fumare
funzionare

galioti
vilkėti
džiovinti
gesinti
gaminti
daryti
veikti
sodinti
draugauti
sportuoti
sveikinti
triukšmauti
susipažinti
supažindinti
pusryčiauti
auginti
taupyti
kloti
ūkininkauti
saugoti
spėti
skaudėti
triukšmauti
džiovinti
sportuoti
vėluoti
klausti
šviesti
atostogauti
puoštis
maudytis
žeisti
stabdyti
stoti
švęsti
vesti
žydėti
kalti
baigti
baigtis
pasirašyti
tekėti
kurti
kalti
auklėti
šalti
lankyti
kepti
tepti
vesti
rūkyti
veikti

gareggiare
gelare
generare
gettare
giacere
giocare
gioire
girare

rungtyniauti
šalti
gimdyti
mesti
gulėti
žaisti
džiaugtis
sukti

essere valido
essere vestiti
essiccare
estinguere
fabbricare
fare
far accomodare
fare amicizia
fare attività sportiva
fare auguri
fare chiasso
fare conoscenza
fare conoscere
fare colazione
fare crescere
fare economia
fare il letto
fare l’agricoltore
fare la guardia
fare in tempo
fare male
fare rumore
fare seccare
fare sport
fare tardi
fare una domanda
fare una radiografia
fare le ferie/vacanze
farsi belli
farsi il bagno
ferire
fermare
fermarsi
festeggiare
figliare (di animali)
fiorire
fissare
finire
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girarsi
giudicare
gonfiare
gridare
gradire
guardare
guarire
guidare

illuminare
illustrare
imbattersi
imbellettarsi
impacchettare
imparare
importare
incollare
incontrare
incontrarsi
indagare
indire
indossare

infilare
infilarsi
informare
informarsi
infrangere
ingiungere
ingrandirsi
iniziare
innaffiare
innervosire
insegnare
interessare
interessarsi
interpretare
interrogare
inquietarsi
intorpidirsi
inseguire
invecchiare
invecchiarsi
investigare
inviare
invidiare
invitare
irritarsi
iscrivere
istruire
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suktis
teisti
pūsti
rėkti
šaukti
mėgti
žiūrėti
sveikti
vairuoti
vesti
vežti
šviesti
aiškinti
susitikti
dažytis
pakuoti
išmokti
mokytis
importuoti
klijuoti
pasitikti
sutikti
susitikti
tirti
šaukti
dėvėti
nešioti
rengtis
vilkėti
vilktis
mauti
mautis
vilktis
informuoti
pranešti
teirautis
pažeisti
liepti
didėti
prasidėti
laistyti
nervinti
dėstyti
mokyti
rūpėti
domėtis
vaidinti
klausti
pykti
tirpti
sekti
senti
senti
tirti
siųsti
pavydėti
kviesti
pykti
registruoti
mokyti

lacerarsi
lamentarsi
lampeggiare
lanciare
lasciare
lavare

lavarsi
lavorare
lavorare a maglia
legare
leggere
lessare
licenziare
litigare
lottare
macchiare
mancare
mangiare
mantenere
mantenersi
maritarsi
mentire
meravigliarsi
mescolare
mettere
mettere a posto
mettere in conto
mettere in ordine
mettersi
mettersi in piedi
mettersi le scarpe
mettersi seduto
migliorare (di salute)
mischiare
mostrare
mordere
morire
muoversi
mutarsi
narrare
nascere
nevicare
nominare
non avere voglia
notare

plyšti
skųstis
žaibuoti
mesti
leisti
palikti
maudyti
plauti
prausti
skalbti
maudytis
plautis
praustis
dirbti
megzti
rišti
skaityti
virti
atleisti
pyktis
kovoti
tepti
trūkti
valgyti
ėsti
išlaikyti
laikytis
tekėti
meluoti
nustebti
stebėtis
maišyti
dėti
mauti
statyti
statyti
skaičiuoti
tvarkyti
mautis
rengtis
vilktis
stotis
autis
sėsti
sveikti
maišyti
rodyti
kąsti
mirti
žūti
judėti
keistis
pasakoti
gimti
snigti
vadinti
tingėti
pastebėti
stebėti
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nuocere
nuotare
nutrire (animali)
obbligare
occuparsi
odiare
offendere
offrire
oliare
oltraggiare
ordinare
organizzare
ornarsi
osservare
ostacolare
ottenere
pagare
paragonare
parcheggiare
parlare
parlarsi
partecipare
partire
partorire
passare le vacanze
passeggiare
pattinare
pedinare
pelare
pensare
perdersi
perdonare
perire
permettere
perseguire
pervenire
pesare
pescare
pettinare
pettinarsi
piacere
pianificare
piantare
picchiare
piegare
piovere
porre

žeisti
plaukti
plaukioti
šerti
versti
rūpintis
žiūrėti
nekęsti
įžeisti
siūlyti
vaišinti
tepti
įžeisti
liepti
rengti
puoštis
pastebėti
stebėti
trukdyti
gauti
mokėti
lyginti
statyti
kalbėti
šnekėti
kalbėtis
dalyvauti
vykti
keliauti
gimdyti
atostogauti
pasivaikščioti
čiuožinėti
sekti
skusti
galvoti
manyti
pasiklysti
atleisti
dovanoti
žūti
leisti
siekti
siekti
sverti
žvejoti
šukuoti
šukuotis
mėgti
patikti
planuoti
sodinti
kalti
mušti
lenkti
lyti
dėti

puntare a

nešioti
nešti
vesti
vežti
vilkėti
dėvėti
vilkėti
nešioti akinius
kloti
statyti
turėti
galėti
pietauti
melstis
prašyti
rūpėti
imti
gauti
apsistoti
dalyvauti
rūpintis
žiūrėti
rūpintis
bijoti
jaudintis
nervintis
gaminti
rengti
ruošti
ruoštis
supažindinti
pristatyti
susipažinti
skolinti
reikalauti
teisti
gaminti
planuoti
planuoti
žadėti
tarti
tarti
siūlyti
saugoti
bandyti
jausti
matuotis
versti
leisti
spausdinti
plauti
šluostyti
valyti
siekti

querelare
raccogliere
raccogliere bacche
raccontare
radere

skųsti
rinkti
uogauti
pasakoti
skusti

portare

portare abiti
portare gli occhiali
posare
posizionare
possedere
potere
pranzare
pregare
premere (stare a cuore)
prendere
prendere alloggio
prendere parte
prendersi cura
preoccuparsi

preparare
prepararsi
presentare
presentarsi
prestare
pretendere
processare
produrre
progettare
programmare
promettere
pronunciare
pronunciarsi
proporre
proteggere
provare
provocare
pubblicare
pulire
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raffreddarsi
rallegrarsi
ramazzare
rammentarsi
reagire
recitare
regalare
registrare
rendere pubblico
respirare
restare
restituire
riassettare
ricevere
richiamare
richiedere
ricordarsi
ridere
ridestare
rigirare
rifiutare
rimanere
rimanere stupiti
rimestare
rimpicciolirsi
ringraziare
rinunciare
rinvenire
riparare
ripetere
riposarsi
riscaldare
riscaldarsi
risolvere
risparmiare
rispettare
rispondere
risuonare
risultare
ritardare
ritenere
ritornare
riunire
riunirsi
riuscire
rompersi
rovinare
rubare
salire
saltare
salutare
sapere
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šalti
džiaugtis
šluoti
atsiminti
atsiliepti
vaidinti
dovanoti
registruoti
skelbti
kvėpuoti
likti
grąžinti
tvarkyti
gauti
šaukti
prašyti
reikalauti
atsiminti
juoktis
žadinti
versti
atsisakyti
likti
nustebti
maišyti
mažėti
dėkoti
atsisakyti
rasti
taisyti
kartoti
ilsėtis
šildyti
šilti
spręsti
taupyti
gerbti
laikytis
atsakyti
atsiliepti
skambinti
būti
vėluoti
laikyti
manyti
žiūrėti
grįžti
rinkti
rinktis
sektis
spėti
lūžti
trūkti
griauti
vogti
lipti
šokti
sveikintis
mokėti
žinoti

saper fare
sbocciare
sbucciare
scaldare
scaldarsi
scavare
scegliere
scegliere (per sé)
scegliersi
scendere
scherzare
sciare
sciogliere
sciogliersi
sciuparsi
scolpire
scomparire
scorrere
scrivere
scusare
scusarsi
sdrucirsi
seccarsi
sedere
sedersi
segare
seguire
sembrare
seminare
sentire
sentirsi
separare
separarsi
seppellire
serrare
servirsi
sfiorare
sfolgorare
sforzarsi
sfruttare
significare
sistemare
sistemarsi
smarrirsi
smettere
soffiare
soffriggere
sognare
sollevare
sorgere (del sole)
sorpassare
sorprendersi
sorridere
sostenere
sostenersi
sostituire
sottoscrivere

mokėti
žydėti
lupti
šildyti
šilti
kasti
rinkti
rinktis
rinktis
leistis
mažėti
juokauti
slidinėti
tirpti
tirpti
plyšti
kalti
žūti
tekėti
rašyti
atleisti
dovanoti
atsiprašyti
plyšti
džiūti
sėdėti
sėsti
pjauti
sekti
atrodyti
sodinti
girdėti
jausti
jaustis
skirti
skirtis
laidoti
rakinti
naudotis
liesti
žaibuoti
bandyti
naudotis
reikšti
tvarkyti
apsistoti
pasiklysti
mesti
pūsti
kepti
sapnuoti
svajoti
kelti
tekėti
lenkti
stebėtis
šypsotis
laikyti
laikytis
keisti
pasirašyti
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spalare
sparare
spazzare
spazzolare
spazzolarsi
spedire
spegnere
spendere
sperare
sperimentare
spezzarsi
spiegare
spolverare
sposare
sposarsi
stabilire
stampare
stancarsi
starci
stare accucciato
stare accovacciato
stare appollaiato
stare attenti
stare a cuore
stare bene
stare in pena
stare in piedi
stare insieme
stare ritti
stare seduti
stare zitti
stendere
stendere il bucato
sterminare
stirare
strapparsi
strillare
studiare
stupirsi
suonare
superare
supporre
suscitare
svegliare
svegliarsi
svoltare
svoltare
tacere
tagliare
telefonare
temere
tenere
tentare
terminare

kasti
šauti
šluoti
šukuoti
šukuotis
siųsti
gesinti
leisti
tikėtis
bandyti
lūžti
aiškinti
šluostyti
valyti
vesti
tuoktis
tekėti
skirti
spausdinti
pavargti
tilpti
tupėti
tupėti
tupėti
saugoti
rūpėti
tikti
jaudintis
stovėti
draugauti
stovėti
sėdėti
tylėti
kloti
džiauti
žudyti
lyginti
plyšti
rėkti
mokytis
studijuoti
stebėtis
groti
nugalėti
manyti
žadinti
žadinti
kelti
pabusti
sukti
suktis
tylėti
kirpti
pjauti
skambinti
bijoti
laikyti
bandyti
baigti
baigtis

tingere
tinteggiare
toccare
tosare
tossire
tradurre
trasgredire
tranquillizzare
trasmettere
trasferirsi
trasformare
trattenersi
trovare
trovare posto
trovarsi
truccarsi
ubbidire
uccidere
udire
ungere
unire
unirsi in matrimonio
urlare
usare
utilizzare
valere
valutare
vangare
vedere
veleggiare
vendere
venire
venire alla luce
verniciare
versare
vestire
vestirsi
viaggiare
vietare
vincere
violare
visitare
vivere
volare
volere
volere bene
voltare
volteggiare

dažyti
dažyti
liesti
kirpti
kosėti
versti
pažeisti
raminti
pranešti
keltis
versti
trukti
rasti
tilpti
rasti vietą
būti
dažytis
klausyti
paklusti
žudyti
girdėti
tepti
jungti
tuoktis
rėkti
šaukti
naudoti
naudotis
vartoti
naudoti
vartoti
galioti
vertinti
kasti
matyti
plaukti
plaukioti
parduoti
ateiti
gimti
dažyti
pilti
rengti
rengtis
keliauti
važinėti
drausti
laimėti
nugalėti
pažeisti
lankyti
gyventi
skristi
norėti
mylėti
sukti
versti
suktis
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RODYKLĖ
abejoti
aiškinti
apsistoti
atleisti
atostogauti
atrodyti
atsakyti
atsiliepti
atsiminti
atsiprašyti
atsisakyti
auginti
augti
auklėti
autis
baigti
baigtis
bandyti
bėgioti
bėgti
bijoti
bučiuoti
bučiuotis
būti

dubitare
spiegare
illustrare
fermarsi
prendere alloggio
scusare
perdonare
licenziare
fare le vacanze
apparire
rispondere
essere responsabile
rispondere
ricordarsi
scusarsi
chiedere perdono
rifiutare
rinunciare
coltivare
allevare (fare crescere)
crescere
educare
mettersi (scarpe)
finire
completare
terminare (avere fine)
finire
provare
sperimentare
correre
correre
avere paura
preoccuparsi
baciare
baciarsi
essere
capitare

čiuožinėti

pattinare

dainuoti
dalyvauti
daryti

cantare
partecipare
fare
costruire
colorare
tinteggiare
verniciare
truccarsi
imbellettarsi
ardere
bruciare
accendere

dažyti
dažytis
degti
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dėkoti
dėstyti
dėti
dėvėti
didėti
dirbti
domėtis
dovanoti
draugauti
drausti
draustis
duoti
džiaugtis
džiauti
džiovinti
džiūti

ringraziare
insegnare
esporre
porre
mettere
indossare
portare (abiti)
aumentare
lavorare
interessarsi
regalare
scusare
essere amici
stare insieme
vietare
assicurare
assicurare
dare
gioire
rallegrarsi
stendere (bucato)
asciugare
essiccare
seccarsi
asciugarsi

eiti

andare
camminare

ėsti

mangiare (degli animali)

galėti
galioti
galvoti
gaminti

potere
essere valido
pensare
produrre
fabbricare
ottenere
bere
spegnere
curare (fare guarire)
partorire
generare
nascere
venire alla luce
difendere
sentire (udire)
vivere
restituire
demolire
abbattere
cadere
crollare
ritornare
suonare
giacere

gauti
gerti
gesinti
gydyti
gimdyti
gimti
ginti
girdėti
gyventi
grąžinti
griauti
griūti
grįžti
groti
gulėti
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gultis
ieškoti
įgalioti
ilsėtis
importuoti
imti
informuoti
išmokti
įžeisti

jaudintis
jausti
jaustis
jodinėti
joti
judėti
jungti
juokauti
juoktis
kabinti
kainuoti
kalbėti
kalbėtis
kalti

kartoti
kasti
kąsti
keisti
keistis
keliauti
kelti
keltis
kepti

andare a letto
coricarsi
cercare
autorizzare
delegare
riposarsi
importare
prendere
informare
imparare
offendere
oltraggiare
emozionarsi
preoccuparsi
provare
avvertire
sentire
sentirsi
cavalcare
andare a cavallo
cavalcare
muoversi
collegare
accendere
scherzare
ridere
appendere
costare
parlare
conversare
discorrere
piantare
battere
scolpire
fissare
ripetere
vangare
(s)cavare
mordere
addentare
cambiare
sostituire
cambiare
(s)cambiarsi
viaggiare
partire
sollevare
svegliare
alzarsi
trasferirsi
cuocere (al forno)
soffriggere

kirpti
klausyti
klausytis
klausti
klijuoti
kloti
kosėti
kovoti
kristi
kurti
kvėpuoti
kviesti
laidoti
laikyti
laikytis
laimėti
laistyti
lankyti
laukti
lauktis
leisti
lenkti
lydėti
liepti
liesti
lyginti
likti
linkėti
lipti
lyti
liūdėti
lupti
lūžti
maišyti
maitinti

tagliare
ascoltare
ubbidire
ascoltare (sentire)
chiedere
fare una domanda
incollare (attaccare)
coprire
fare (il letto)
tossire
lottare
combattere
cadere
creare
fondare
comporre
respirare
invitare
seppellire
tenere
sostenere
sostenersi
mantenere
vincere
conquistare
annaffiare
visitare
frequentare
aspettare
essere incinta
permettere
spendere
pubblicare
sorpassare
piegare
accompagnare
ordinare
toccare
stirare
comparare
rimanere
augurare
salire
piovere
essere triste
sbucciare
rompersi
spezzarsi
mescolare
confondere
alimentare
dar da mangiare
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manyti
matyti
matuotis
maudyti
maudytis
mauti
mautis
mažėti
medžioti
mėgti
megzti
melstis
meluoti
mesti
miegoti
mylėti
mirti
mokėti
mokyti
mokytis
mušti

naudoti
naudotis
nekęsti
nervinti
nervintis
nešioti
nešti
norėti
nugalėti
nuomoti
nuspręsti
nustebti
pabusti
padėti
pakuoti
pamiršti
parduoti
pasakoti
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pensare
vedere
provare
lavare
farsi il bagno
mettere
calzare
infilarsi
calzare
diminuire
calare
cacciare
piacere
lavorare (fare)
a maglia (ai ferri)
pregare
dir bugie
mentire
lanciare
smettere
dormire
amare
morire
sapere
pagare
insegnare
imparare
studiare
picchiare
battere

pasiklysti
pasirašyti
pasitikti
pastebėti
patikti
pavargti
pavydėti
pažeisti
pažinti
piešti
pietauti
pykti
pyktis
pilti
pirkti
pjauti

usare
usare
sfruttare
detestare
dar fastidio
essere nervosi
preoccuparsi
portare
indossare
portare
volere
vincere
affittare
decidere
meravigliarsi

prašyti

svegliarsi
aiutare
impacchettare
dimenticare
vendere
raccontare
narrare

planuoti
plaukti
plaukioti
plauti
plautis
plyšti
pradėti
pranešti
prasidėti

prausti
praustis
priprasti
pristatyti
privalėti
puošti
puoštis
pusryčiauti
pūsti

rakinti
raminti
rasti
rašyti
registruoti
reikalauti
reikėti

perdersi
firmare
andare a prendere
notare
piacere
stancarsi
invidiare
trasgredire
conoscere
disegnare
pranzare
arrabbiarsi
litigare
versare
comprare
tagliare
segare
progettare
programmare
nuotare
andare in barca
nuotare
andare in barca
lavare
lavarsi
strapparsi
sdrucirsi
cominciare
comunicare
avvisare
iniziare
cominciare
(ri)chiedere
pregare
lavare
lavarsi
abituarsi
presentare
dovere
adornare
farsi belli
ornarsi
fare colazione
soffiare
gonfiare
chiudere (a chiave)
calmare
tranquillizzare
trovare
scrivere
registrare
pretendere
avere bisogno
esser necessario
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reikšti
rėkti
rengti
rengti
rengtis
rinkti
rinktis
rišti
rodyti
rūkyti
rungtyniauti
ruošti
ruoštis
rūpėti
rūpintis

sakyti
sapnuoti
saugoti
sėdėti
segti
sekti
sektis
senti
sėsti
siekti
sirgti
siūlyti
siųsti
siūti
skaičiuoti
skaityti
skalbti
skambinti

significare
esprimere
(s)gridare
urlare
allestire
organizzare
vestire
indossare
vestirsi
raccogliere
scegliere
eleggere
scegliere
riunirsi
legare
bendare
mostrare
fumare
affumicare
gareggiare
preparare
prepararsi
premere
stare a cuore
occuparsi
preoccuparsi
prendersi cura

skaudėti

dire
sognare
custodire
fare la guardia
conservare
sedere
abbottonare
appuntare (una spilla)
(in)seguire
riuscire
avere successo
invecchiare
deteriorarsi
sedersi
puntare a
perseguire
essere malato
proporre
offrire
spedire
inviare
cucire
contare
leggere
lavare
telefonare

spręsti

skelbti
skęsti
skirti

skirtis
skolinti
skristi
skubėti
skusti
skųsti
skųstis
slidinėti
snigti
sodinti
spausdinti
spėti
sportuoti

stabdyti
statyti

stebėti
stebėtis
stoti
stotis
stovėti
studijuoti
sukti

suktis

fare male
dolere
comunicare
rendere pubblico
affondare
annegare
dividere
distinguere
destinare
stabilire
distinguersi
separarsi (divorziare)
prestare (dare in prestito)
volare
affrettarsi
pelare
radere
denunciare
lamentarsi
sciare
nevicare
piantare
fare accomodare
stampare
pubblicare
fare in tempo
riuscire
fare sport
allenarsi
risolvere
decidere
fermare
mettere
collocare
parcheggiare
costruire
osservare
notare
controllare
meravigliarsi
stupirsi
fermarsi
entrare
iscriversi
alzarsi
stare in piedi
studiare
girare
voltare
volteggiare
svoltare
avvolgere
girare
volteggiare
svoltare
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supažindinti
suprasti
susipažinti
susitikti
sutikti
svajoti
sveikinti
sveikintis
sveikti
sverti
šalti
šaukti
šauti
šerti
šildyti
šilti
šypsotis
šluostyti
šluoti
šnekėti
šokti
šukuoti
šukuotis
švęsti
šviesti

taisyti
tapyti
tapti
tarti
taupyti
teigti
teirautis
teisti
tekėti
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presentare
fare conoscere
capire
comprendere
fare conoscenza
incontrarsi
incontrare
essere d’accordo
sognare
fare gli auguri
salutare
migliorare (di salute)
guarire
pesare
gelare
urlare
chiamare
sparare
nutrire (animali)
(ri)scaldare
(ri)scaldarsi
sorridere
pulire
asciugare
spazzare
parlare
chiacchierare
ballare
saltare
pettinare
pettinarsi
festeggiare
brillare
fare una radiografia
educare
riparare
correggere
dipingere (quadri)
divenire
diventare
pronunciare
dire
risparmiare
fare economia
affermare
informarsi
chiedere (un’informazione)
processare
scorrere
fluire
sposarsi (di donna)
sorgere (del sole)

turėti
tvarkyti

frizionare
ungere
macchiare
credere
avere fiducia
sperare
aspettarsi
essere adatto
andare (stare) bene
tacere
starci
non avere voglia
scioglier(si)
intorpidirsi (delle membra)
indagare
esaminare
fare rumore
disturbare
dare fastidio
durare
mancare
rompersi
sposarsi
stare appollaiato
(accovacciato)
avere
mettere (in) ordine

ūkininkauti
uogauti
užmigti

fare l’agricoltore
raccogliere bacche
addormentarsi

vadinti

chiamare
denominare
dirigere
recitare
camminare
passeggiare
guidare
condurre
offrire
cenare
mangiare
pulire
spolverare
assumere
viaggiare
andare (con mezzi di trasporto)
andare (con mezzi di trasporto)
fare
funzionare
fare tardi
ritardare

tepti
tikėti
tikėtis
tikti
tylėti
tilpti
tingėti
tirpti
tirti
triukšmauti
trukdyti
trukti
trūkti
tuoktis
tupėti

vadovauti
vaidinti
vaikščioti
vairuoti
vaišinti
vakarieniauti
valgyti
valyti
vartoti
važinėti
važiuoti
veikti
vėluoti
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versti

vertinti
vesti

vežti
vykti
vilkėti
vilktis

abbattere
rigirare
(ri)voltare
tradurre
obbligare
trasformare
apprezzare
valutare
condurre
portare
sposarsi
fruttificare
figliare (di animali)
condurre
portare (con mezzi)
partire
avere luogo
indossare
portare (abiti, occhiali)
essere vestiti
indossare
infilarsi
mettersi

virti
vogti
žadėti
žadinti
žaibuoti
žaisti
žeisti
žydėti
žinoti
žiūrėti
žudyti
žūti
žvejoti

bollire
lessare
(de)rubare
promettere
svegliare
suscitare
lampeggiare
cadere fulmini
giocare
ferire
fiorire
sbocciare
sapere
guardare
occuparsi
prendersi cura
uccidere
perire
andare a pesca
pescare
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