
J, j j-en, j-er [je:, jod:] (bokstav) dešimtoji 

norvegų kalbos abėcėlės raidė  

ja I n3 1. (ordet «ja», samtykke) taĩp ‣ sváret 
var et tỳdelig ja atsakymas buvo aiškus 

― taip; hun ga ham sitt ja ji jam pasakė 

„taip“ {davė teigiamą atsakymą}; vi 

fikk ja mums atsakė „taip“ {teigiamai} 

2. (om stemmegivning) už ‣ han stèmte 

ja jis balsavo už; det var ni ja og to nei 

devyni buvo už, du prieš  

ja II interj 1. (bekreftende svar) taĩp ‣ Kómmer 

han? — Ja. Ar jis ateis? — Taip.; ja da 

taip tikrai; taip, žinoma; ja éller nei taip 

arba ne; b  de ja og nei ir taip, ir ne; 

tàkke ja til (noe) priimti (ką) su padėka, 

mandagiai (ką) priimti; si ja til en kopp 

káffe neatsisakyti puodelio kavos 2. 

(uttrykk for tvil) na; neja gi ‣ Blir dère 
mànge? — Ja, det er ìkke godt   vìte. 

Ar jūsų bus daug? — Na, sunku 

pasakyti.; ja, m  tte d  égentlig det? 

nejaugi tau reikėjo taip daryti? 3. 

(innrømmende, konstaterende) na (taĩp) 

‣ ja, det har du rett i na taip, šiuo 

atžvilgiu tu teisus; ja, s  snàkker vi ìkke 

mer om det na gerai {gerai jau gerai}, 

daugiau apie tai nebekalbėkim {apie tai 

pakaks} 4. ( ttrykk for  t lmodighet, 

ergrelse, trussel e.l.) na (geraĩ) ‣ ja ja 

{jàja}, som d  vil na (gerai), kaip (sau) 

nori; ja ja {jàja}, det er ìngenting   

gjø re med det na (gerai), nieko čia 

ne(be)padarysi; ja, d  kan jo bàre  rø ve 

na(gi), pabandyk; akk ja, n  er 

sòmmeren snart forbí vaje, vasara 

baigiasi 5. (for   fremheve et  tsagn) na 

(ką  g ) ‣ ja, s  er vi da fèrdig med dètte 

na (ką gi), šis reikalas baigtas; ja, farvél 

da na (ką gi), sudiev; da jeg var ung, ja 

da var det àndre tìder kai buvau jaunas, 

va tada buvo kiti laikai; det er sant, ja 

kas tiesa, tas tiesa 6. (for   angi en 

stigning i uttrykket) (til og med) nèt(gi); 

(mer enn det) negana {maža} to, dár 

daugia  ‣ nòen hùndre, ja kànskje óver 
túsen keli šimtai, gal net per tūkstantį; 

han var sint, ja ràsende jis buvo piktas, 

net(gi) įtūžęs  

jàbbe I v1 1. (jatte) pritar  ti, pritarinė ti
iter

, sak ti 

„taĩp“, a trinti ‣ jàbbe ètter (noen) 
antrinti {pritarinėti} (kam) 2. (tullprate) 

plia kšti, ta kšti  

jàbbe II v1 1. (stabbe) vil  ktis, kė blinti, kiū tinti, 

dū linti, tap nti ‣ den gàmle gikk 

jàbbende bort over gólvet senukas 

nukėblino {nudūlino, nutapeno} per 

kambarį 2. (om ski- el. skøytelø er) 

čiu žti {šliu žti} mažaĩs žingsn liais  

jáckpot m1 [d∫ǽk:, ják:] → jékkpott  

jàde -n ne r tas  

jafs m1/n1 1. (munnfull) (d delis) ką snis ‣ 
húnden tok kjø ttstykket i én jafs šuo 

mėsos gabalą prarijo vienu kąsniu 

{ypu}; han tok brø dstykket i et  ar 

stòre jàfser ≈ jis stačiais kąsniais prarijo 

duonos gabalą 2. (en stor del) d delė 

dal s, g balas ‣ den nỳe véien tok en 
stor jafs av èiendommen naujasis kelias 

atėmė gerą gabalą nuosavos žemės; han 

tok en bra jafs av àrbeidet alt fø rste ùka 

didelę darbo dalį jis padarė jau pirmą 

savaitę  

jàfse v1 g džiai r ti, gur  kti, šlam šti ‣ grìsene 
jàfset i seg máten kiaulės godžiai rijo 

{šlamštė, lapnojo} ėdalą  

jag -et 1. (det   o  s ore og jage) sek mas, 

p rsekiojimas; vaĩkymasis ‣ f  jag    
hval susekti (ir imti persekioti/vytis) 

banginį; prk. jáget ètter hø yere 

lèvestandard geresnio pragyvenimo 

siekimas {vaikymasis} 2. (stor fart) 

d delis greĩtis ‣ bílen for forbí i vilt jag 

automobilis prašvilpė pro šalį dideliu 

greičiu 3. (travelhet) skubė jimas, skubà, 

l kstymas ‣ dágen gikk i et èneste jag 

diena prabėgo belakstant 4. (stikk) 

aštr s ska smas, diegl s ‣ han kjènte et 
 lùtselig jag av smèrte i rýggen jam 

staiga sudiegė nugarą, staiga jis pajuto 

aštrų nugaros skausmą  

jàge v1/v3 A. (vt) 1. (jakte) medži ti, gáudyti; 

v tis, p rsekioti ‣ jàge stòrvilt medžioti 

stambius žvėris;  olitíet jàger 

forbrýterne policija gaudo nusikaltėlius; 

fø le seg som et jàget dyr ⟨adj i pp⟩ 
jaustis kaip persekiojamam 

{medžiojamam} žvėriui 2. (fordrive) 

var ti, gi ti, v ti ‣ jàge bùska en    
bèite ginti {varyti} bandą į ganyklą; 

jàge (noen) fra h s og hjem išvaryti 

{išvyti} (ką) iš namų; jàge fìenden    

flukt priversti priešą bėgti 3. ( ret ogs  

jog) (støte gjennom) knyg. (į)var ti, 

(į)smeĩgti; p rsmeigti, p rdurti, p rverti 



‣ han jog s ýdet gjénnom sin 

mòtstander jis pervėrė {persmeigė} 

priešininką ietimi ♦ jàge bort nuvar ti, 

nuv ti, nugi ti; jàge ètter noe vaik tis 

(ką, ko) ‣ jàge ètter rìkdom vaikytis 

turtų; jàge ètter lỳkke medžioti laimę; 

jàge opp 1. (skremme) pabaid ti ‣ jàge 
o   en hàre pabaidyti kiškį 2. (øke) 

pad dinti ‣ jàge o   tém oet padidinti 

tempą; jàge på r ginti, sk binti, var ti 

‣ han jàgde    hésten jis varė arklį; 

jàge ut išvar ti, išv ti; jàge vekk → 

jàge bort; B. (vi) 1. (fyke) lė kti, nèštis 

‣ han jàgde i galó   óver màrkene jis 

lėkė {nešėsi} šuoliais per laukus; 

jàgende skỳer ⟨adj i ppres⟩ lekiantys 

debesys; jàge fra det ène til det àndre 

stvertis {griebtis} tai vieno, tai kito 2. 

( ret ogs  jog) (om følelse, smerte) 

p rsmelkti, p rverti ‣ jàgende smèrte 

⟨adj i ppres⟩ veriantis skausmas; han 

kjènte ángsten jàge gjénnom seg jis 

pajuto, kaip jį persmelkė baimė ♦ jàge 

på ‣ vi m  jàge    mums reikia 

pasiskubinti • jàge (noen) en skrekk i 
lívet įvaryti (kam) baimės  

jàger m2 1. (fly) naikint vas 2. (skip) esk drinis 

m nininkas 3. (om jakthund) 

medži tojas, medži klis ‣ húnden er en 
bra jàger tas šuo ― puikus medžiotojas 

4. (seil) bėgant sis kl veris  

jàgerfly n1 naikint vas  

jàggu interj tikraĩ, dievaž ; na ‣ jàgg  er d  
frekk! na, ir įžūlus gi tu!; det er jàgg  

det vèrste jeg har hørt! dievaži, nieko 

panašaus nesu girdėjęs!; n  f r d  

jàgg  meg gi deg! na, žinai, liaukis!  

jaguár m1 (Panthera onca) jagu ras  

jahá interj ahà  

jàkke f1/m1 stri kė, p spaltis; (dressjakke) 

švar  kas ‣ kàste jàkka nusimesti striukę 

{švarką}; (fig.) atsiraitoti rankoves, 

kibti į darbą  

jakt I f1/m1 1. (det   jakte) medži klė, 

medži jimas ‣ g     jakt eiti į 
medžioklę; drìve jakt    elg medžioti 

briedžius; vi har hatt god jakt i dag 

šiandien buvo gera medžioklė; jákten 

begýnner 10. se témber medžioklės 

sezonas prasideda rugsėjo 10 d. 2. 

(søking) paieškà, iešk jimas; 

(forfølgelse) p rsekiojimas, vij masis, 

gáudymas ‣  olitíet dríver jakt    
forbrýterne policija persekioja {gaudo} 

nusikaltėlius; ta o   jákten    

(noe/noen) pradėti (ko, kieno) 

medžioklę; v  re    jakt ètter lèilighet 

ieškoti buto;    jakt ètter   re og 

berǿmmelse siekiant garbės ir šlovės  

jakt II f1/m1 nedidelis norvegiškas vienstiebis 

b rlaivis  lači  laivagali ; ≈ šli pas  

jàktbar a1 medži jamas, ti kamas {g limas} 

medži ti ‣ dètte víltet er jàktbart šiuos 
žvėris galima medžioti, šie žvėrys 

medžiojami  

jàkte v1 1. (drive jakt) medži ti ‣ jàkte stòrvilt 
medžioti stambius žvėris; jàkte    

{ètter} rev medžioti lapes; jàkte    

talénter medžioti talentus 2. (streve 

etter) vaik tis, gáiniotis ‣ jàkte ètter 
berǿmmelse siekti šlovės  

jáktfalk m1 (Falco rusticolus) medži klinis 

s kalas  

jáktgevær n3 medži klinis šáutuvas  

jákthunḍ m1 medži klinis šu   

jáktkort n1 medži tojo b lietas; medži klės 

leid mas  

jáktmark f1/m1 (tik dgs.) 1. (jaktomr de) 

medži klės pl tas 2. (enemerke) srit s, 

s erà ‣ trènge seg inn    àndres 
jáktmarker brautis ne į savo s erą 

{daržą} • gå {vàndre} til de èvige 
jáktmarker iškeliauti į dausas  

jáktrett -en 1. (rett til   drive jakt) t isė ver  stis 

medžioklè; t isė medži ti 2. (rettsregler 

for jakt) (tik žym.f.) medži klės 

įst tymas  

jáktterreng n1 medži klės pl tas  

jákttid f1/m1 medži klės sez nas  

Jamáica n [∫]  amáika  

jàmbe m1 lit. jámbas  

jámbisk a2 lit. jámbinis  

jamboree m1 [(d)∫amburé:] tarptaut nis 

skáutų są skrydis  

jàmbyrdig a2 → jèvnbyrdig  

ja menn adv tikraĩ, iš tikrų jų, išti s, dievaž  ‣ ja 

(s ) menn er det slik yra kaip yra  

jàmføre v2 → jèvnføre  

jàmlike m1 → jèvnlike  

jàmme I v1 [d∫  m:ə] (spille jam) gr ti, 

improviz oti (jam session metu)  

jàmme II v1 [d∫  m:ə] (blokkere radiosignal) 

blok oti {slop nti} r dijo signal s  

jàmmen adv stipr. tikraĩ, iš tiesų , išties , dievaž  

‣ dètte smàker jàmmen godt na, ir 



skanu; tikrai skanu; dètte var jàmmen 

rart na, ir keista; tikrai keista; jàmmen 

ble det fint v r na, ir puikaus oro 

sulaukėme; dievaži, kaip išsigiedrijo  

jámmer -en 1. (klagerop) dej nė, áimana, 

sk ndas ‣ jámmeren óver de hø ye 

skàttene dejonės {aimanos, skundai} 

dėl didelių mokesčių; man hø rer gr t 

og jámmer girdėti verksmas ir aimanos 

{dejonės}; jeg er lei av hènnes stàdige 

jámmer man nusibodo jos amžinos 

aimanos {amžini skundai} 2. (ulykke) 

var  gas, bė dos
pl

, neláimės
pl

 ‣ vérden er 
f ll av jámmer og eléndighet pasaulis 

pilnas bėdų ir nelaimių; det var en 

jámmer (ùten lìke)   se fòrholdene de 

lèvde únder buvo skaudu (iki ašarų) 

matyti, kokiomis sąlygomis jie gyvena  

jámmerdal -en bibl.  šarų pakal  nė ‣ i dènne 
(vérdens) jámmerdal šioje ašarų 

pakalnėje  

jàmmerlig a2 1. (sørgelig, elendig) graud s, 

apgailė tinas, pasigailė tinas, apver  ktinas 

‣ en jàmmerlig forfátning apgailėtina 

{apverktina} būklė; det st r jàmmerlig 

til ⟨adv⟩ reikalai klostosi apverktinai, 

padėtis apgailėtina {apverktina, liūdna} 

2. (klagende) gail s, graud s ‣ hènnes 
jàmmerlige gr t jos gailus {graudus} 

verksmas; gr  te jàmmerlig ⟨adv⟩ 
graudžiai {gailiai} verkti 3. (veldig) 

bais s, klaik s, siaub ngas ‣ fílmen er 

et jàmmerlig mákkverk tas  ilmas ― 

baisus {klaikus} niekalas; det l t 

jàmmerlig stygt ⟨adv⟩ skambėjo baisiai 

bjauriai; han er jàmmerlig feig ⟨adv⟩ jis 

niekingas {apgailėtinas} bailys  

jámmerrop n1 dej nė, áimana  

jamn adj jamt, -e → jevn  

jàmne v1 → jèvne  

jámnhet -a/-en → jévnhet  

jàmning I f1/m1 → jèvning I  

jàmning II m1 → jèvning II  

jàmre v1 1. (klage gr tende) aiman oti, dej oti 

‣ den s  rede jàmret seg sužeistasis 

dejavo {aimanavo}; jàmre (seg) av 

smèrte dejuoti {aimanuoti} iš skausmo; 

dǿra jàmrer    héngslene durų vyriai 

(gailiai) girgžda 2. (beklage seg) 

skų stis, dej oti, bėd ti ‣ jàmre óver de 

hø ye skàttene skųstis {dejuoti} dėl 

didelių mokesčių; han jàmrer bestándig 

jis nuolat {amžinai} skundžiasi 

{dejuoja}  

jams -en (spiselig knoll av matplanter i slekten 

Dioscorea) jámsas  

jàmsides a3/adv/prep → jèvnsides  

jàmstor a1 → jèvnstor  

jamt adv → jevnt  

jamt óver adv → jevnt óver  

jàmvekt -a/-en pusiáusvyra  

jàmvel adv nèt, nètgi • jàmvel om nors (ir)  

jan. santr. (= január) sa sis  

janitsjár m1 1. hist. janyč ras 2. (musiker) 

pučiamų jų orkèstro muzikánt|as, -ė 3. 

(janitsjarmusikk) pučiamų jų orkèstro 

m zika  

janitsjárorkester n pučiamų jų (instrume tų) 

{dūdų } orkèstras  

jàntelov -en (džn. žym.f.) „ ántės (miest lio) 

įst tymas“ (miesčionių moralės 

kodeksas, žl gdantis asmenybę,  agal. 

A. Sandemose's romaną)  

január m  bøy sa sis (⇒ aug st)  

jánusansikt n3 dviveidišk mas, dvilyp mas ‣ 
vìse et ján sansikt (vise seg fra to ulike 

sider) parodyti {atskleisti} davo 

dviveidiškumą {dvilypumą}; (spille 

dobbeltspill) žaisti dvilypį žaidimą  

jáorḍ n1 sutik mas, pritar mas, „taĩp“; (løfte) 

p žadas  

japáner m2 1. (person) jap n|as, -ė 2. (bil) 

jap niškas automob lis  

japánsk I -en/n  bøy ‹[já]› jap nų kalbà (⇒ 

norsk I)  

japánsk II a2 ‹[já]› jap niškas, jap nų; 
 ap nijos (⇒ norsk II)  

japp m1 išk lėl is, -ė, pratur  tėl is, -ė, j p|is, -ė  

jardiniere m1 [∫ardiniǽ:r] žardinjèrė  

jàre m1  pvadas,  psiuvas, valin s  

jarl m1 1. (om norrøne forh.) járlas 2. (om 

England) èrlas  

jàsket a2 ‹jàskete› atmest nis; pr stas  

jàskete a3 → jàsket  

jasmín m1 → sjasmín  

jáspis m1 j spis  

jass -en → jazz  

jàsse v1 → jàzze  

jàså interj šit kaĩp  

jàtte v1 pritar  ti, pritarinė ti
iter

, sak ti „taĩp“, 

a trinti ‣ bàre jàtte med tiktai 

pritarinėti (ir nieko daugiau)  

jàttet a2 ‹jàttete› a trinantis, nesavara kiškas, 
greĩtai (su viskuo) suti kantis  

jàttete a3 → jàttet  



ja vel interj (ordre mottatt) klausa , suprata ; 

(uttrykker samtykke) geraĩ, tebūni ; (det 

er vel s ) kas tiesà, tai tiesà ‣ ja vel, 

som du vil gerai {tebūnie}, kaip (sau) 

nori; fòredraget var kjèdelig, ja vel, 

men til gjèngjeld … pranešimas buvo 

nuobodus, kas tiesa, tai tiesa, tačiau...  

ja visst interj áišku, ž noma, be  bejo ‣ Er det 

vìrkelig sant? — Ja visst! Ar tai tikrai 

tiesa? — Aišku {žinoma, be abejo}!; ja 

visst er det sant! aišku {žinoma, be 

abejo}, tai tiesa!  

jazz -en ‹jass› [jas:] dži zas  
jázzballett m1 [jas:] dži zinis {dži zo} balètas  

jázzband n1 [jás:ban:, -b n:] dži zo 

orkèstras {gr pė}  

jàzze v1 ‹jàsse› [jàs:ə] 1. (spille jazz) gr ti 

dži zą 2. (jazzifisere) aranžuoti 

{pritaikyti} džiazui, (su)kurti džiazo 

aranžuotę  

jeans -en, - [d∫i:ns] dž nsai
pl

  

jeep m1 [ji:p, jip:] dž pas  

jeg I n3 [j i, j ] àš ‣ mìste sitt jeg prarasti 

savąjį „aš“; han er bàre ó  tatt av sitt 

èget (kj  re) jeg jis užsiėmęs tiktai 

savimi pačiu; h n er hans ànnet jeg ji 

yra jo antrasis „aš“; mitt bédre jeg ≈ 

manoji sąžinė  

jeg II pers pron, obj-form meg [j i, j ] àš ‣ 
her er jeg štai ir aš; jeg tar med meg 

vénnen min kartu pasiimsiu ir draugą; 

det er (bàre) jeg {meg} tai (tik) aš; det 

er jeg {meg} som har skrèvet brévet 

laišką parašiau aš; her er det meg {jeg} 

som bestémmer čia sprendžiu aš; han er 

éldre enn meg {jeg} jis už mane 

vyresnis; jeg er ìkke meg selv i dag 

šiandien aš kaip nesavas; du er meg en 

lùring! koks tu gudruolis {gudreiva}!; 

stàkkars meg! koks aš vargšas!  

jèger m2 1. (en som driver jakt) medži toj as, -

a ‣ han er en ìvrig jèger og fìsker jis 

aistringas medžiotojas ir žvejys (⇒ 

lỳkkejeger) 2. mil. jė geris  

jégform -a/-en [jǽi] p sakojimo pirm oju 

 smeniu   rma ‣ bóka er skrèvet i 
jégform knyga parašyta pirmuoju 

asmeniu  

jekk m1 kėl klis, domkr tas  

jèkke v1 A. (vt) (løfte) (pa)k lti (kėlikli ) ‣ jeg 

m  jèkke (o  ) bílen for   skìfte hj l 

turiu pakelti automobilį, kad pakeisčiau 

ratus • bli jèkket ut būti išstumtam iš 

žaidimo; B. jèkke seg (vr) • jèkke seg 
opp pūstis, riesti nosį; jekk deg ned! 
raminkis!, ramiau!, nuleisk toną!  

jékkpott m1 ‹jáckpot› stambiáusias laimė jimas 

(loterijoje ir pan.); bánkas (kortų 

lošime)  

jéksel -en, -sler krū minis dant s  

jekt f1/m1 ist. vienstiebis krovininis burlaivis  

jemenítt m1 jemeni t is, -ė  

jemeníttisk a2 jemeni tiškas, jemeni čių; 

 emèno (⇒ norsk II)  

jènke v1 A. (vt) (pri)d rinti, (pri)táikyti ‣ jènke 
 rìsene ètter ètters ørselen priderinti 

{pritaikyti} kainas prie paklausos; jènke 

sìne krav (etter noe) derinti savo 

reikalavimus (prie ko); B. jènke seg 

(vr) d rintis, prisid rinti, táikytis, 

prisitáikyti ‣ jènke seg ètter de àndre 
{fòrholdene} prisiderinti prie kitų 

{sąlygų}; det jènket seg ètter hvért 

pamažu tai susitvarkė {susireguliavo}  

jens m1 (tik jung.) ‣ en  ìkenes jens širdžių 
ėdikas, mergišius  

jènte f1/m1 1. (barn) mergáitė; (etter ca. 15–16 

 r) merginà ‣ en tre  r gàmmel jènte 

trejų metų mergaitė; fly ètter jèntene 

lakstyti paskui merginas {sijonus} 2. 

(kvinne) šnek. merginà, m teris ‣ i 
fírmaet v rt jòbber det flest jènter mūsų 

firmoje dirba daugiausia moterys 

{merginos} 3. (kj reste) merginà, 

mylim ji ‣ sett deg her, jènta mi sėskis 

čia, brangioji • det var jènta si! 
šaunu lė!  

jèntefut m1 merg šius, mergini kas  

jèntenavn n1 1. (navn br kt    jente) 

m teriškas var  das 2. (etternavn før 

ekteskapet) mergáutinė pavardė   

jèntunge m1 mergáitė, merg tė  

jepp interj šnek. taĩp  

jern n1 1. (stoff) gelež s ‣ en stang av jern 

geležinis strypas; en vìlje {hèlse} av 

jern geležinė valia {sveikata} 2. 

(medisin) gelež s, geleži s prepar tas ‣ 
ta jern for   ø ke blòd rosenten gerti 

geležį, kad padidėtų hemoglobino 

kiekis kraujyje 3. (jernstykke) 

gel(e)žgal s, geležė lė ‣ jérnet    en 
plog noragas 4. (energisk person) 

darbštu l|is, -ė ‣ han er et jern til   
àrbeide jis dirba kaip jautis • lègge 

(noen) i jern surak nti {sukaustyti} (ką) 



grandinėmis; ha mànge jern i ílden ≈ 

būti Barbe devyndarbe; gi flatt jern 

duoti garo  

jèrnalder -en (džn. žym.f.) geleži s ámžius  

jèrnbane m1 1. (bane) gelež nkelis ‣ bỳgge 
jèrnbaner tiesti geležinkelius 2. (tog) 

traukin s, gelež nkelis ‣ rèise med {ta} 
jèrnbanen važiuoti traukiniu 3. 

(jernbanestasjon) gelež nkelio 

{traukinių } stot s ‣ er det lang vei til 

jèrnbanen? ar toli iki geležinkelio 

{traukinių} stoties? 4. (selskap) 

gelež nkelių bendr vė {komp nija} ‣ 
àrbeide i {ved} jèrnbanen dirbti 

geležinkelių bendrovėje {kompanijoje}  

jèrnbanelinje f1/m1 gelež nkelio l nija  

jèrnbanenett n1 gelež nkelių ti klas  

jèrnbaneskinne f1/m1 gelež nkelio bė gis  

jèrnbanespor n1 bė gių k lias; gelež nkelio 

bė giai
pl

  

jèrnbanestasjon m1 geležinkelio stot s  

jèrnbanevogn f1/m1 gelež nkelio {tráukinio} 

vag nas  

jèrnbeslått a2 geležim  apkáltas {káustytas}  

jèrnbetong -en g lžbetonis  

jèrnblikk -et skardà  

jèrnbyrd -en ist. išmėg nimas geležim , „ i vo 

teĩsmas“, ord lija  

jèrngrep -et 1. (jernhardt grep) stipr s 

suspaud mas {sugrieb mas} 2. fig. 

gelež niai gniáužtai
pl

, geležinis kumštis 

‣ okk  ántene holdt lándet i et 
jèrngre  okupantai laikė šalį 

geležiniuose gniaužtuose  

jèrnhanḍ f/m → jèrnhånd  

jèrnhels|e -a/-en geležinė sveikatà  

jèrnhånḍ f/m kietà {gelež nė} rankà ‣ stỳre 
med jèrnh nd valdyti kieta {geležine} 

ranka  

jèrnmalm -en geleži s rūdà  

jèrnoksid n3 geleži s oks das  

jèrnstøperi n3 ‹jèrnstøyperi› keta s liejyklà  
jèrnstøyperi n3 → jèrnstøperi  

jèrnteppe n2 1. teatr. gelež nė  ždanga 2. pol. 

(žym.f.) gelež nė  ždanga 3. 

(hukommelsestap) laĩkinas atminti s 

prarad mas ‣ han fikk jèrnte  e ved 
eksámen per egzaminą jis staiga viską 

pamiršo {prarado atmintį}  

jèrnvarehandel m geleži s dirbinių  {pr kių} 

parduot vė  

jèrnvare f1/m1 geleži s dirbin s {pr kė}  

jèrnverk n3 keta s liejyklà, geleži s apdirb mo 

gamyklà  

jèrpe f1/m1 (Bonasa bonasia) (paprast ji) 

jerubė   

jérsey -en [d∫ǿ:∫i, jǿ:∫i] džèrsis (medžiaga)  

jerv m1 (Gulo gulo) er  nis  

jesuítt m1 jėzu tas  

jesuíttisk a2 jėzu tų; jėzu tiškas  

jet m1 ‹jett› [jet:] reakt vinis lėkt vas  
jétdrevet adj -, -drevne [jé  :] reakt vinis  

jétfly n1 [jé :] → jet  

jett m1 → jet  

jètte m1 1. myt. j tunas 2. (kjempe) mil  žinas  

jèttegryte f1/m1 apval  uol s  šgrauža  

jèttestor a1 mil  žiniškas, didži lis, gigántiškas  

jevn a1 ‹jamn› 1. (plan, glatt) l gus, pl nas ‣ 
en jevn òverflate lygus {plynas} 

paviršius 2. (likt fordelt overalt) 

vien das, l gus, tolyg s ‣ et jevnt lag 

lygus {tolygus} sluoksnis 3. 

(vedholdende, regelmessig) tolyg s, 

vien das, reguliar s ‣ jevn fràmgang 

tolygi pažanga; jevn tem eratúr tolygi 

{vienoda} temperatūra; hòlde jevn fart 

palaikyti vienodą {tolygų} greitį; ro 

med jèvne tak irkluoti vienodai 

{tolygiai}; med jèvne mèllomrom 

vienodais (laiko) tarpais, reguliariai; en 

jevn kamp tolygi {lygi} kova 4. (like) 

toks pàt, l gus, vien das ‣ av jevn 

kvalitét tos pačios {vienodos} kokybės; 

de to konk rréntene var helt jèvne 

varžovai buvo visiškai lygūs 

{lygiaverčiai} 5. (rolig) santūr s, ram s 

‣ han har et jevnt h mǿr jo ramus 

būdas, jis ramaus būdo 6. (alminnelig) 

į  prastas, pàprastas, eil nis, vidut nis ‣ 
det har v rt et jevnt  r buvo eiliniai 

{įprasti} metai; lève i jèvne k r gyventi 

kukliomis sąlygomis; den jèvne mann 

eilinis {paprastas} žmogus 7. (som kan 

deles    2  ten brøk) l ginis, p rinis ‣ 
jèvne tall lyginiai {poriniai} skaičiai • 

hòlde seg på det jèvne stovėti abiem 

kojomis ant žemės, neskrajoti 

padebesiais; gå sin jèvne gang tekėti 

įprasta vaga (⇒ jevnt)  

jèvnaldrenḍe a3 bendraam žis, vienm tis ‣ han 

og jeg er jèvnaldrende mudu 

bendraamžiai {vienmečiai}  

jèvnbyrdig a2 ‹jàmbyrdig› l gus, lygiaver  tis ‣ 
jèvnbyrdige mòtstandere lygiaverčiai 

varžovai  



jèvndøgn n1 1. (døgn i  ret da natt og dag er 

like lange) lygi dienis 2. (helt døgn) 

visà parà  

jèvne v1 ‹jàmne› 1. (gjøre jevn) (iš)l ginti, 

sul ginti ‣ jèvne kàntene    
grèss lenen išlyginti vejos pakraščius 

2. (om mat) (pa)tir  štinti ‣ jèvne en sa s 

{en sù  e} tirštinti padažą {sriubą} ♦ 

jèvne til ‣ det jèvner seg til viskas 

susitvarkys; jèvne ut 1. (gjøre 

jevn(ere)) ‣ jèvne  t jórden i bédet 
išlyginti {sulyginti} žemę lysvėje 2. 

(dempe) ‣ jèvne  t mótsetninger 

užglostyti {užglaistyti} prieštaravimus • 

jèvne med jórden sulyginti su žeme; 

jèvne véien for (noe/noen) praskinti 

(kam) kelią  

jèvnføre v2 ‹jàmføre› (pa)l ginti, (su)gr tinti  
jèvnføring f1/m1 (pa)l ginimas, (su)gr tinimas  

jèvngammel a vienm tis, bendraam žis
subst

 ‣ 
han er jèvngammel med meg jis su 

manimi bendraamžis {vienmetis}  

jèvngoḍ a1 1. (like god) lygiaver  tis, l gus, 

vien dai g ras ‣ lágene er jèvngode 

komandos lygiavertės 2. (lik) tolyg s, 

lygiaver  tis, pril gstantis ‣ dètte er 
jèvngodt med ìngenting tai tas pats kas 

{kaip} nieko  

jévnhet -a/-en ‹jámnhet› lyg mas; vienod mas  

jèvning I f1/m1 ‹jàmning› 1. (det   jevne) 

(su)l ginimas, išl ginimas 2. (blanding) 

tiršt klis; pablandaĩ
pl

  

jèvning II m1 ‹jàmning› (likemann) lygiaver  tis 

žmog s; (kam) l gus žmog s  

jèvnlike m1 ‹jàmlike› lygiaver  tis žmog s; 

(kam) l gus žmog s ‣ behándle (noen) 
som sin jèvnlike elgtis (su kuo) kaip su 

sau lygiu; mø te sin jèvnlike sutikti savęs 

vertą žmogų  

jèvnsides ‹jàmsides› I (a3) lygiagret s ‣ 
skího  eren fikk et jèvnsides nèdslag 

šuolininkas su slidėmis nusileido ant 

lygiagrečių slidžių II (adv) gretà, šalià 

‣ de lø  jèvnsides over m l jie 

(bėgimo)  inišą pasiekė vienu metu; 

hòvedveien g r jèvnsides med 

jèrnbanelinjen pagrindinis kelias eina 

lygiagrečiai geležinkeliui; de tre sto 

jèvnsides jie trys stovėjo greta {šalia 

vienas kito, petys į petį} III (prep) 

gretà (ko), šalià (ko) ‣ hun gikk 

jèvnsides ham hèle véien ji ėjo greta 

{šalia} jo visą kelią  

jèvnstor a1 ‹jàmstor› vien do {t kio pat} 

d džio ‣ de to kommùnene er omtrént 

jèvnstore tos dvi savivaldybės yra 

maždaug vienodo dydžio  

jevnt adv ‹jamt› 1. (glatt) l giai 2. (likt) l giai, 

vien dai; (regelmessig) tol giai, l giai, 

reguliariaĩ; (uavlatelig) nepaliáujamai, 

be p rstojo ‣ dèle jevnt dalytis po 

lygiai; àrbeidet g r jevnt frémover 

darbas tolygiai juda į priekį; det règnet 

jevnt lijo napaliaujamai {be perstojo} 3. 

(akkurat) l giai, tiksliaĩ ‣ det blir 100 

kròner jevnt bus lygiai 100 kronų 4. 

(rolig) l giai, ramiaĩ 5. (alminnelig) 

įprastaĩ, vidut niškai • nå er det jevnt 

slutt dabar tai jau tikrai viskas (⇒ jevn)  

jevnt óver adv ‹jamt óver› (stort sett) apskritaĩ; 

(gjennomsnittlig) vidut niškai ‣ 
kílo risen lígger jevnt óver    10 

kròner kilogramo kaina vidutiniškai 10 

kronų  

jf. santr. (= jèvn ør, jàm ør) plg. (palygink)  

jibb m1 1. (det   jibbe) p r(si)metimas (b rės) 

‣ det ble en ùfrivillig jibb burė 

(netyčia) persimetė (į kitą pusę) 2. 

(kranarm) (kr no) strėlė   

jìbbe v1 p r(si)mesti (a ie b rę)  

jíddisch I -en // n  bøy → jíddisk I  

jíddisch II a2 → jíddisk II  

jíddisk I -en // n  bøy ‹jíddisch› jidiš (⇒ norsk 

I)  

jíddisk II a2 ‹jíddisch› j diš ‣ jíddisk litteratúr 
literatūra jidiš kalba (⇒ norsk II)  

jo I m1 zool. (fugl av familien Stercorariidae) 

plėš kas  

jo II I (adv) 1. (om noe selvinnlysende, allment 

kjent; i bekreftelse) j k, gi ‣ men n  er 

det jo sòmmer betgi dabar vasara; han 

er jo óver 60  r jam juk per 

šešiasdešimt 2. (om noe som har v rt 

benektet) j k, taĩgi ‣ det er jo nétto   
det du har gjort bet tu juk būtent taip ir 

padarei; det er jo det jeg sìer, jo taigi aš 

taip ir sakau 3. (om noe overraskende) 

o, gi ‣ der kómmer de jo alt o štai ir jie; 

jeg hàdde jo helt glemt det aš gi visai 

pamiršau II (interj) 1. (svar    el. 

gjendrivelse av en nektende setning) (o) 

kaĩpgi ‣ Er d  ìkke nórdmann? — Jo 

(da). Ar tu ne norvegas? — Norvegas, 



kaipgi.; Det er vel ìkke d  som 

bestémmer det? — Jo, det er det. Gal ne 

tu čia sprendi? — Aš, kas gi dar.; Vil du 

ìkke ha en ko   til? — Jo takk. Ar 

nenorėtum dar vieno puodelio? — Taip, 

dėkui.; Ìkke si det! — Jo, jeg vil. 

Nesakyk to! — Sakysiu.; Jeg kan ìkke 

fìnne bóka. Jo, her er den. Nerandu 

knygos. O, štai kur (pagaliau) ji 2. (svar 

   s ørsm l el. ønske som inneholder 

tvil) na taĩp; (som innledning til noe en 

selv har glemt o.l.) a (taĩp) ‣ Hva var 

det jeg skùlle si? Jo, n  hùsker jeg det. 

Ką čia dabar norėjau pasakyti? Aaa 

{aha}, prisiminiau.; Forstǻr d  hva jeg 

mèner? — Jo, men … Supranti, ką turiu 

omenyje? — Na taip, bet...;  va vìlle 

han? — Jo, n  skal d  hø re. Ko jis 

norėjo? — Štai, paklausyk. 3. (som 

innledning til en ironisk uttalelse) kur  gi 

ne ‣ D  sìer at han ìkke dríkker. Jo, det 

kan du tro. Sakai, kad jis negeria. Kurgi 

ne. III (konj) ku  ‣ jo … jo … kuo... 

tuo...; jo mer han tjèner, jo mer brùker 

han kuo jis daugiau uždirba, tuo 

daugiau išleidžia; stíen ble smàlere jo 

lénger o p vi kom kuo aukščiau lipome, 

tuo siauresnis darėsi takas; jo før, jo 

bédre {héller} kuo anksčiau, tuo geriau  

jobb m1 i ulike bet. dárbas ‣ f  (seg) jobb gauti 

darbą; g     jobb {jóbben} eiti į darbą; 

han er    jobb {jóbben} jis darbe; i dag 

skal jeg    jobb kl. 12 šiandien eisiu į 

darbą 12 val; dètte blir din jobb tai bus 

tavo darbas {užduotis}; det ble litt av 

en jobb čia tai buvo darbelio {teko 

paprakaituoti}; jeg hàdde jóbben med   

skrìve àlle dìsse brèvene man teko 

{buvo pavesta} parašyti visuos šiuos 

laiškus; han har gjort en god jobb jis 

puikiai padirbėjo  

jòbbe v1 1. (arbeide) d rbti, bū ti įdárbintam ‣ 
h n jòbber i skòlen ji dirba mokykloje; 

jòbbe òvertid dirbti viršvalandžius 2. 

(streve) d rbti, darb otis, triū sti, plušė ti 

‣ han jòbber hardt for  èngene pinigus 

jis uždirba sunkiu darbu; han jòbbet 

hardt til eksámen jis intensyviai ruošėsi 

egzaminui 3. (drive spekulasjoner) 

spekuli oti ‣ jòbbe i áksjer spekuliuoti 

akcijomis  

jòbber m2 spekuliánt as, -ė ‣ jòbberne tjènte 
seg rìke únder krígen spekuliantai 

pralobo per karą  

jòbbetid f1/m1 „spekuli cijų laik tarpis“ (džn. 

a ie Norvegiją  er Pirmąjį  asa linį 

karą)  

jóckey m1 [d∫ók:i, jók:i] žokė j|us, -a 

(lenktynių jojikas)  

jod -en/-et [jod:, jud:] i ulike bet. j das ‣ 
desinfisére et s r med jod dezinfekuoti 

žaizdą jodu  

jodd m1 ‹[jod:]› j t (garso ir raidės „j“ 
pavadinimas)  

jog pret [ju:g] → jàge  

jògge v1 (sm lø e) bėgi ti, bė gti ristelè; (til 

oppvarming) bė gti pramankšt s temp   

jòggedress m1 sp rtinis kosti mas, trèningas  

jòggesko m sp rtbatis, hverd. sport kas, kèdas  

jògger m2 bėg k as, -ė, bėgi toj|as, -a (y ač 

besimankštinantis)  

jógurt m1 [jóg:] → yoghurt  

johó interj šnek. → jo  

joik m1 j ikas (samių dainų ti as)  

jòike v1 dain oti j iką (⇒ joik)  

jòjo m1 jo j  (žaislas)  

jóker m2 1. kortsp. dži keris 2. (uberegnelig 

moment) nenumat ta aplink bė (galinti 

 as kti įvykių eigą); nežinomàsis ‣ 
o  osisjónslederen er jóker i dètte 

s íllet neaišku, kaip šiame žaidime 

pasielgs opozicijos lyderis  

jòlle f1/m1 1. (rob t) váltis, valt lė
dim

 2. 

(seilb t) j lė  

jòmfru f1/m1 1. ( berørt kvinne) skaist  

{nekaltà} merginà {merg lė} ‣ den 

hèllige jòmfr ; Jòmfr  María 

(Švenčiausioji) Mergelė Marija; hun er 

fórtsatt jòmfr  ji vis dar skaisti 

{nekalta} 2. (ung, ugift kvinne, frøken) 

psn. merginà, pan lė;  rèken ‣ jòmfr  

Klára panelė { reken} Klara; gàmmel 

jòmfr  sena merga, senmergė 3. 

(stjernebilde: Jomfruen) Merg lė (⇒ 

lø ve) 4. tekn. tvoklė   

jòmfrudom -men 1. (det   v re jomfr ) 

skaist bė, nekalt bė ‣ mìste sin 

jòmfr dom prarasti savo skaistybę 

{nekaltybę} 2. anat. merg stės plėvė   

jomfrúelig a2 1. (kysk) skaist s, nekal  tas 2. (om 

natur) nèliestas, nepàliestas ‣ prk. 

jomfrúelig mark ⟨i forskning o.l.⟩ 
neartas dirvonas  

jòmfrufødsel m nekal  tas prasidėj mas  



jòmfruhinne f1/m1 mergỳstės plėvė   

jòmfrutale m1 pirm ji viešà {debi tinė} kalbà 

(džn. na jai išrinkto  arlamentaro)  

jòmmen adv stipr. taĩ ja  ne, bet; kaĩpgi, 

dievaž , tikraĩ, iš tiesų  ‣ Jeg vil ìkke 
vàske o  . – Jòmmen skal d  det. 

Nenoriu plauti indų. ― Plausi (kaip 

didelis). {―  ar ir kaip plausi.}; 

jòmmen er d  en ràring na, bet tu ir 

keistas; dievaži, tu keistas  

jómsviking m1 [jú] v kingas iš   msburgo 

(tvirtovės  rie Oderio žiočių) • ènnå er 
ìkke àlle jómsvikinger dø de ≈ dar ne 

viskas prarasta, dar yra vilties  

jónisk a2 jonė ninis ‣ jónisk sø yle jonėninė 

kolona  

jònsok m  bøy [jùnsok, jún]  on nės
pl

  

jònsokblom m1 (plante av slekten 

Melandrium/Silene) šakin s, nakt žiedė  

jònsokbål n1  on nių láužas  

jònsokkoll m1 (Ajuga) vaĩsgina  

jorḍ -a/-en i ulike bet. ž mė ‣  lanéten jórda 

Žemės planeta; rèise jórda r ndt 

keliauti aplink Žemę; jorda drèier seg 

om sin àkse Žemė sukasi apie {aplink} 

savo ašį; ìngen makt    jórden jokia 

jėga Žemėje {pasaulyje}; mòder jord 

žemė motina; bø ye seg til jórda 

pasilenkti iki žemės; gràve (noe) ned i 

jórda užkasti (ką) į žemę {žemėje}; 

forsvínne fra jórdas òverflate dingti nuo 

žemės paviršiaus; dỳrke jórda dirbti 

žemę; god {skrinn} jord gera {skurdi} 

žemė {dirva}; skifte jord    

 òtte lantene pekeisti vazoninių gėlių 

žemę {žemes}; brỳte ny jord plėšti 

plėšinį; kjø  e et stỳkke jord nusipirkti 

gabalą žemės; fèdrelandets jord gimtoji 

žemė, tėvynė;    frèmmed jord 

svetimoje žemėje • fàlle i god jord 

patekti į gerą dirvą; forláte dènne jórden 

palikti šį pasaulį; fø lge (noen) til jórden 

palydėti (ką) į paskutinę kelionę; gå 
under jórda pasitraukti į pogrindį; ha 
bègge béina på jórda; hòlde seg på jórda 

stovėti (abiem kojom) ant žemės; 

kòmme ned på jórda igjén nusileisti ant 

žemės, nusileisti iš debesų  

jòrḍakse -n Ž mės aš s  

jòrḍbane m1 1. (jordens bane) (žym.f.) Ž mės 

orbità 2. (om satellitt o.l) orbità apli k 

Ž mę  

jòrḍbruk -et žemdirb stė  

jòrḍbruker m2 žemdirb  s, -ė , ū kinink|as, -ė  

jòrḍbruksskole m1 ž mės ū kio mokyklà  

jòrḍbunḍen a ‹jòrdbundet› ž miškas ‣ en 

jòrdb nden  ersón žemiškas žmogus; 

jòrdb ndet slit žemiškas triūsas  

jòrḍbunḍet a → jòrdbunden  

jòrḍbunn -en dirvà, dirv žemis, ž mė  

jórḍbær n 1. (Fragaria) ž muogė 2. (F. 

ananassa/hagejordb r) br škė  

jòrḍe I n2 la kas, dirvà; p eva ‣ sà ene bèitet 
ìnne    jòrdene laukuose ganėsi avys • 

væ  re helt på jòrdet (v re desorientert) 

būti kaip iš mėnulio iškritusiam ‣ du er 

helt    jòrdet med svárene dìne tavo 

atsakymai nei į tvorą, nei mietą {visai 

ne į temą}  

jòrḍe II v1 1. tekn. įž minti 2. (begrave) arch. 

paláidoti, užkàsti  

jòrḍebok f/m ist. ž mės  prašas {kad stras}  

jòrḍeferd f1/m1 → jòrdferd  

jòrḍegods n3 [guts] ž mės valdà  

jòrḍeple n2 → potét  

jòrḍet a2 ‹jòrdete› žemė tas, ž minas, apl pęs 

ž mėmis ‣ han er jòrdet    klǽrne jo 

drabužiai žemėti {žemini}  

jòrḍete a3 → jòrdet  

jòrḍfast a2 nepaj dinamas ‣ dènne stéinen er 
jòrdfast šis akmuo nepajudinamas 

{tiesiog įaugęs į žemę}  

jòrḍferd f1/m1 ‹jòrdeferd› láidotuvėspl
, 

láidotuvių cerem nija  

jòrḍfeste v1 (pa)láidoti  

jòrḍfestelse m1 láidotuvės
pl

, láidojimas  

jòrḍfesting f1/m1 → jòrdfestelse  

jòrḍflekk m1 (stykke jord) ž mės sklyp lis 

{lopinė lis}  

jòrḍfreser m2 ž mės  rezà, kultiv torius  

jòrdisk a2 [jùr] 1. (verdslig) ž miškas ‣ 
jòrdiske gòder žemiški turtai, žemiškos 

gėrybės 2. (som ang r Jorden) ž mės ‣ 
jòrdiske bèrgarter žemės uolienos • 

begráve (noens) jòrdiske lèvninger 
palaidoti (kieno) palaikus; forláte det 
jòrdiske palikti (šį) pasaulį  

jòrḍkabel m požem nis k belis  

jòrḍklode -n (džn. žym.f.) Ž mės rutul s, Ž mė  

jòrḍledning f1/m1 įž minimo laĩdas  

jòrḍlov -en (žym.f.) ž mės įst tymas (priimtas 

1955-03-18 Norvegijoje)  

jòrḍmor f/m ak šer|is, -ė; foreld. pribuvė ja  

jòrḍnøtt f1/m1 1. (frø av  lanten Arachis 

hypogaea) ž mės r ešutas, ar chis 2. 

(Conopodium majus) didžioji kmynuotė  

jòrḍolje f1/m1 na tà  



jòrḍomseiling f1/m1 [s i] keli nė (laiv ) 

apli k pasáulį  

jòrḍpåkastelse m1 ž mės užbėr mas a t kar  sto 

(laidot vių rit alo dalis)  

jòrḍpåkasting f1/m1 → jòrdpåkastelse  

jòrḍras n1 n ogriuva, n ošliauža  

jòrḍreform m1 ž mės re  rma  

jòrḍrotte f1/m1 (Arvicola terrestris) vanden nis 

pelė nas, vanden nė ži rkė  

jòrḍrøyk m1 (plante av slekten Fumaria) 

žv rbliarūtė; (F. officinalis) váistinė 

žv rbliarūtė  

jòrḍskifte n2 ž mės p rdalijimas, sklypų  (ribų ) 

p rskirstymas  

jòrḍskjelv n1 ž mės drebė jimas ‣ sénteret for 
jòrdskjelvet žemės drebėjimo epicentras  

jòrḍskorp|e -a/-en ž mės plutà  

jòrḍslag I n1 (jordart) dir  vos {dirv žemio} 

t pas  

jòrḍslag II n1 (flekk) pelė sių dėmė  ‣ téltet 
hàdde f tt jòrdslag i den fùktige 

kjèlleren drėgname rūsyje palapinė 

apsitraukė pelėsiais  

jòrḍslå v* apiber  ti ž mėmis (a galų šaknis)  

jòrḍslått a2 aptráuktas pelė siais, pelėsi otas, su 

pelė sių dėmėm s  

jórḍsmonn -et dirvà, dirv žemis  

jòrḍveg m1 → jòrdvei  

jòrḍvei m1 ‹jòrdveg› ž mės na dmenos
pl

, 

dirbamà ž mė ‣ det hø rer stor jòrdvei 
til gǻrden ūkiui priklauso daug žemės; 

jòrdveien er d  rlig, men skógen er bra 

(dirbama) žemė prasta, tačiau miškas 

geras  

jòrte v1 [jù] gr muliuoti, atraj ti ‣ kýrne l  og 
jòrtet karvės gulėdamos gromuliavo  

jòrter m2 [jù] → drø vtygger  

jòtun -en/-tnen, -tner mit. j tunas  

jòtunkvinne f1/m1 mit. j tunė  

jour subst [∫ʉ:r, ∫u:r] → à jour  

journál m1 [∫u] 1. (for nedtegning av 

opplysninger) žurn las, dien nas; 

žini raštis; (sykejournal) asmens 

sveikatos ist rija, medicininė kort lė ‣ 
skí ets jo rnál laivo žurnalas 2. 

(tidsskrift) (peri dinis) žurn las  

journálføre v2 [∫u] įraš ti {įtráukti} į   žurn lą; 

med. įraš ti į   asme s sveik tos ist riją  

journalisére v2 [∫u] → journálføre  

journalíst m1 [∫u] žurnal st|as, -ė  

journalistíkk -en [∫u] žurnal stika  

journalístisk a2 [∫u] žurnal stinis ‣ ha 

jo rnalístisk erfáring {útdanning} turėti 

žurnalisto patirties {išsilavinimą}; en 

jo rnalístisk behándling av èmnet ≈ 

paviršutiniškas dalyko išdėstymas  

joviál a1 (godslig, vennlig) nuošird s, 

dra giškas, gerašir  dis; (munter) 

li ksmas, smag s ‣ et r ndt, joviált 
ànsikt apskritas, nuoširdus veidas; le 

joviált ⟨adv⟩ linksmai juoktis  

jovialitét -en nuošird mas, draugišk mas, 

geraširdišk mas; (munterhet) 

linksm mas, smag mas  

jo visst adv → visst I  

jóystick m1 [d∫ói] vair svirtė, val  dymo sv rtis; 

(  , fly, maskiner) val  dymo ra kena; 

(til spill o.l.) žaid mų sv rtis  

jr. santr. (= j nior) jaun. (jaunesnysis)  

júbalong -en vakarė lis, vakar nė, linksm bės
pl

 

‣ det ble júbalong nátta til ènde 

linksmybės tęsėsi iki ryto  

júbel -en džiū gavimas, kr kštavimas, 

trium  vimas; (gledesrop) 

džiaugsm ngi šū ksniai
pl

 ‣ stòrmende 

júbel audringas džiūgavimas; stor júbel 

over den nòrske séieren didelis 

džiūgavimas {trium avimas} dėl 

norvegų pergalės  

júbelrop n1 džia gsmo {džiaugsm ngas, 

tri m o} šū ksnis  

júbelår n1 jubili jiniai m tai • slikt skjer bàre 
hvert júbelår taip atsitinka tik kartą per 
šimtą metų  

jubilánt m1 jubili t as, -ė, sukakt vinink as, -ė  

jubilé n3 → jubiléum  

jubilére v2 švę sti {minė ti} jubili jų  

jubiléum -leet, -leer, -lea/-leene jubili jus ‣ 
fèire et j bilé m švęsti jubiliejų  

jubiléumsfest m1 jubili jaus  škilmės
pl

, 

jubili jus, sukakt vės
pl

  

jùble v1 džiū gauti, kr kštauti, trium  oti ‣ 
v  re jùblende glad ⟨adv i ppres⟩ 
krykštauti iš džiaugsmo  

judaísme -n juda zmas  

júdas m1 j das, išdav k as, -ė  

judisiéll adj -elt, -e teism nis, teĩsmo ‣ j disiéll 
ávgjørelse teismo sprendimas; j disiéll 

observasjón teismo psichiatrijos 

ekspertizė  

judísium -iet, -ier, -ia/-iene n ovoka, 

nuovok mas, sveĩkas pr tas; gebė jimas 

sprę sti ‣ ha et godt j dísi m turėti gerą 

nuovoką  

júdo -en dziud   

júgendstil -en [jú:] j gendas, j gendo st lius  



jùglet a2 ‹jùglete› išsip stęs, išsiči stijęs  
jùglete a3 → jùglet  

jugosláv m1 jugosl v|as, -ė  

Jugoslávia n  ugosl vija  

jugoslávisk a2 jugosl viškas, jugosl vų; 

 ugosl vijos  

juice m1 [jʉ:s] → jus I  

jukeboks m1 [jʉ :k, (d)∫ʉ :k] m zikos 

autom tas  

juks -et 1. (det   j kse) apgav stė, apgáulė; 

sukt bė; (   skole e.l.) nusirašinė jimas 

2. (d rlig arbeid) atmest nis dárbas, 

m daras; (verdiløs vare) šlam štas, 

ni kalas ‣ det er bàre nòe bìllig j ks tai 

tik pigus šlamštas  

jùkse I f1/m1 (fiskesnøre) ū da  

jùkse II v1 (fiske) (už)mèsti ū dą  

jùkse III v1 (fuske) apgáuti, apgaudinė ti
iter

, 

sukčiáuti ‣ jùkse til eksámen 

nusirašinėti per egzaminą; d  jùkser! ≈ 

taip nesąžininga!  

jùksefiske -t žvej ba ū da  

jùkselapp m1 ruošin kas, šparg lė; sjarg. šperà  

jùksemaker m2 s kč ius, -ė, apgav k as, -ė • 

jùksemaker pìpelort, tar igjén og gir bort 
≈ pats dovanoja, pats po to atsiima  

jùkser m2 → jùksemaker  

jul f1/m1 1. (kristen høytid) Kalė dos
pl

 ‣ 
glèdelig {god} j l! džiaugsmingų 

{linksmų} (šventų) Kalėdų!; ø nske 

(noen) god jul (pa)sveikinti (ką) su 

Kalėdomis, (pa)linkėti (kam) linksmų 

(šventų) Kalėdų; fèire {hòlde} j l švęsti 

Kalėdas; f  gàver til j l gauti kalėdinių 

dovanų; hvit jul baltos Kalėdos; vi 

rèiser til Bérgen i júla per Kalėdas 

važiuosime į Bergeną 2. hist.   lis (sen. 

skandinavų žiemos šventė)  

jùlaften m1 Kū čių v karas, Kū čios
pl

 ‣ lìlle 
jùlaften Kūčių išvakarės  

jùle v2 [Lə] (pri)m šti, (pri)l pti, (pri)k lti ‣ 
jùle (o  ) en svìndler duoti sukčiui į 

kailį  

jùlebakst -en 1. (det   bake) kalė dinis kep mas 

2. (kaker) kalė diniai kepiniaĩ
pl

  

jùleborḍ n3 1. (spisebord) kalė dinis st las 2. 

(fest) kalė dinė šve tė, kalė dinis 

vakarė lis ‣ fírmaets jùlebord for de 

ánsatte  irmos darbuotojų kalėdinis 

vakarėlis; g     jùlebord eiti į kalėdinę 

šventę {kalėdinį vakarėlį}  

jùlebukk m1 [uk:] 1. (utkledd person) 

p rsirengėl is, -ė, kalėd toj|as, -a (džn. 

vaikas) ‣ g  jùleb kk kalėdoti (tikintis, 

 rašant dovanų) 2. (narraktig person) 

kl unas, paj cas ‣ hva er det for en 

jùleb kk? kas čia per klounas?  

jùledag m1 Kalė dų dienà ‣ fø rste 
{ànnen/àndre} jùledag pirmoji 

{antroji} Kalėdų diena; jùledags 

mòrgen Kalėdų rytas  

jùleevangelium n (džn. žym.f.) Kalė dų 

evangèlija  

jùleferie m1 kalė dinės {Kalė dų} at stogos
pl

  

jùlegate f1/m1 Kalė doms papuoštà prek binė 

g tvė  

jùlegave f1/m1 kalė dinė {Kalė dų} dovanà  

jùleglede f1/m1 (Begonia cheimantha) 

lotar nginė beg nija  

jùlegraut -en → jùlegrøt  

jùlegris m1 Kalė doms skerdžiamà kia lė • han 

ser ut som en jùlegris jis (visas) taukais 

apaugęs  

jùlegrøt m1 „kalė dinė k šė“ (valgoma per 

Kūčias, džn. ryžių)  

jùlehefte n2 iliustr otas kalė dinis žurn las  

jùlehelg f1/m1 Kalė dų m tas, Kalė dos
pl

  

jùlehilsen m1 kalė dinis (pa)sv ikinimas  

jùlekake f1/m1 1. (bakt til jul) kalė dinis kepin s 

( yragas, sa sainiai,  yragėliai ir  an.) 

2. (hvetekake med rosiner) kèksas su 

raz nomis (ir   cuk tais)  

jùlekort n1 kalė dinis atvir kas  

jùlekrybbe f1/m1 1. (billedlig framstilling av 

krybben i Betlehem) Kalė dų prakartė lė 

2. (innsamlingssted) kalė dinės labdar s 

rink mo vietà  

jùlekvelḍ m1 Kū čių v karas, Kū čios
pl

 • kòmme 
som jùlekvelden på kjèrringa užgriūti 

kaip perkūnui iš giedro dangaus  

jùlenatt f/m Kalė dų nakt s  

jùlenek n1 „kalė dinis pė das“ (statomas 

 a kščiams)  

jùlenisse m1 Kalė dų sen lis • tro på jùlenissen 

(naiviai) tikėti stebuklais  

jùlesalme m1 kalė dinė {Kalė dų} giesmė   

jùlesang m1 kalė dinė {Kalė dų} dainà {giesmė }  

jùlestjerne f1/m1 1. rel. Kalė dų žvaigždė  2. (   

juletre) kalė dinės  glės žvaigždė  3. 

(Euphorbia pulcherrima) puošniáusioji 

karp žolė; hverd. „Kalė dų žvaigždė  “, 

puansètija  

jùlestri -a/-en (prieš)kalė dinė ruošà, kalė diniai 

rū pesčiai
pl

  

jùletre n kalė dinė {Kalė dų}  glė {eglutė
dim

} ‣ 
g  r ndt jùletreet eiti {šokti} ratelį 

aplink eglę  



jùletrefest m1 (kalė dinė) egl tė (šventė)  

jùletrefot m kalė dinės  glės st vas  

jùletrelys n1 kalė dinės  glės lemp tė; (levende) 

kalė dinės  glės žvak tė  

jùletrepynt -en kalė dinės  glės papuošalaĩ
pl
 

{žaislaĩ
pl

}  

jùleuke f1/m1 Kalė dų saváitė  

júli m  bøy l epa (mėn o) (⇒ aug st)  

juliánsk a2 (tik jung.) • den juliánske kalénder 
Julijaus kalendorius  

jùling -a/-en [L] muš mas, lup mas, pėr mas, 

pylà ‣ han fikk jùling jis gavo lupti 

{mušti, pylos}; gi (noen) jùling prilupti 

(ką), duoti (kam) pylos, išperti (kam) 

kailį • stygg som jùling bais s kaĩp 
giltinė ; maskínen går som bàre jùling 

mašina dirba kaip laikrodis  

júmbo m1 autsáider is, -ė, atsil kėl|is, -ė ‣ v  re 
júmbo i klàssen būti blogiausiu klasės 

mokiniu  

júmbojet m1 ‹júmbojett› [jet:] reakt vinis 
láineris  

júmbojett m1 [jet:] → júmbojet  

júmboplass m1 paskut nė vietà ‣ lìgge    
júmbo lass užimti paskutinę vietą, būti 

autsaideriu; vilktis uodegoje  

jump n1 [jump] š olis, pašok mas, š ktelėjimas  

jùmpe v1 [jù] (pa)š kti ‣ jùm e o   (   noe) 

užšokti (ant ko)  

júmper m2 [jú, d∫ǿ] (m teriškas) džèmperis  

jun. santr. → jr.  

júngel -en, -gler [jú] 1. (skog) dži nglės
pl

 2. 

(noe uoversiktlig) labir ntas, dži nglės
pl

 

‣ en júngel av lòver og régler įstatymų 

ir taisyklių labirintas {džiunglės}  

júngeltelegraf -en (rykte) ga das, žinià ‣ 
júngeltelegrafen g r žinia {gandas} 

sklinda iš lūpų į lūpas, plinta {eina} 

gandas  

júngmann m jaunesn  sis -i ji jūreĩv|is -ė  

júni m  bøy birž lis (⇒ aug st)  

júnior I m1 1. idr. ja n|is, -ė ‣ vìnne NM for 

júniorer laimėti Norvegijos jaunių 

čempionatą 2. (yngstemann i familien) 

jaunė l is, -ė, ja n|is, -ė ‣ jeg traff bàre 
júnior hjèmme namuose radau tiktai 

jaunėlį  

júnior II a3 jaunesn sis ‣ Jens Jénsen júnior 
Jensas Jensenas jaunesnysis  

júniorlag n1 ja nių kománda  

júniormesterskap n3 ja nių čempion tas 

{pirmen bės
pl

}  

júniorsjef m1 jauniáus ias –ia vad v as –ė 

{vir  šinink|as -ė}  

junk -en šnek. [d∫øŋk] nark tikas  

jùnke v1 šnek. [d∫ øŋ] bad tis (leistis 

narkotikus)  

júnker m2 [jú] 1. (ung adelsmann) bajoráitis, 

ponáitis 2. (i Prøysen) j nkeris  

júnkie m1 šnek. [d∫ǿŋki] narkom n|as, -ė ‣ 
han er júnkie jis sėdi ant adatos  

júnta m1 1. (politisk klikk, sammensvergelse) 

ch nta 2. (klikk, gruppe) klikà, slaptà 

są junga  

jur n1 tešmu   

jur. santr. (= jur disk, j ris) teis. (teisinis, 

teisės) ‣ stud.jur. ⟨studiosus juris⟩ 
teisės studentas  

júra I -en → jus II  

júra II m  bøy jurà, jur nis peri das  

jurídisk a2 t isinis, jur dinis; t isės ‣ j rídisk 
hjel  {bìstand} juridinė {teisinė} 

pagalba; j rídisk  ersón juridinis 

asmuo; det j rídiske fak ltét teisės 

fakultetas; j rídisk st dént teisės 

studentas  

jurisdiksjón m1 1. (domsmyndighet) jurisd kcija 

‣ lìgge  nder (noens) j risdiksjón būti 

(kieno) jurisdikcijoje 2. (en domstols 

stedlige og saklige virkekrets) 

teisming mas  

juríst m1 t isinink as, -ė, jur st|as, -ė  

juristerí -et t isinė kazu stika  

júry m1 1. (bedømmelseskomité) žiur , 

v rtinimo kom sija 2. jur. pris ekusieji
pl

  

júrymedlem n 1. (i bedømmelseskomité) žiur  

{v rtinimo kom sijos} nar  s, -ė  2. jur. 

prisiekus  sis, -i ji  

jus I m1 ‹juice› s ltyspl
  

jus II -en ‹juss› [jʉs:] jurisprude cija, t isės 

m kslas, t isė ‣ st dére {lèse} j s 
studijuoti teisę  

juss -en → jus II  

just adv 1. (akkurat) bū tent, kaĩp t k ‣ det er 

j st hva jeg mèner būtent {kaip tik} taip 

aš ir manau; det er ìkke j st s  lett tai 

nėra taip jau lengva 2. (nettopp) ką  t k, 

kaĩp t k ‣ han kom j st n  jis ką tik 

atėjo; j st som han lùkket dǿra … kai 

{vos} tik jis uždarė duris... • just som 

tarsi, tartum, tarytum, lyg ‣ han gikk og 

sjànglet j st som han var f ll jis ėjo 

svirduliuodamas, tarsi {lyg} būtų girtas  



justérbar a1 reguli ojamas ‣ et sète med 

j stérbar rỳggstøtte sėdynė su 

reguliuojamu atlošu  

justére v2 1. (apparat) (su)reguli oti; (m l, 

lodd) (su)d rinti, (su)t krinti ‣ j stére 
en vekt sureguliuoti svarstykles 2. 

(tilpasse) reguli oti ‣ j stére  rìsene 

reguliuoti kainas; j stére (o  ) lǿnnen 

pakelti atlyginimą  

justís -en 1. (rettspleie) just cija; (instanser) 

teising mo  rganai
pl

 2. (disiplin) 

disciplinà, drausmė , tvarkà ‣ hòlde 
streng j stís palaikyti griežtą discipliną 

{drausmę, tvarką}  

justísdepartement n3 [maŋ] teising mo 

ministèrija  

justísminister m3 teising mo min str|as, -ė  

justísmord n1 [murd] teĩsmo klaidà (nekalto 

asmens nuteisimas)  

justítia subst [(t)sia] just cija, teising mas  

justitiárius -ien, -ier [( )siá:] Aukščiáusiojo 

teĩsmo p rminink|as, -ė  

jùte -n dži tas  

jùtehamp -en dži to pl oštas  

jùtul m1 kalnų  tr lis  

juv n1 tarp klis  

juvél m1 1. (edelstein) brángakmenis; 

brangen bė ‣ h n ble frástj let àlle 
sìne j véler iš jos buvo pavogtos visos 

brangenybės 2. (dyrebar gjenstand) 

per  las, perli kas
dim

 ‣ dètte maleríet er 

en av j vélene i sàmlingen šis 

paveikslas yra vienas kolekcijos perlų 

{perliukų}  

juvelér m1 juvel r|as, -ė  

jỳde m1 jutlánd|as, -ė  

jỳpling m1 p enburnis, geltonsn pis  

jysk I -en/n  bøy jutlándų tarmė  (⇒ norsk I)  

jysk II a2 jutlándiškas, jutlándų;  utlándijos (⇒ 

norsk II)  

jæ  rtegn n1 [ in] 1. (kjennemerke) atpažin mo 

ž nklas ( vz., žiedas,  atvirtinantis, kad 

 asi ntinį si ntė tam tikras asm o) 2. 

(omen) pranaš ngas ž nklas 3. (under) 

steb klas  

jæ  vel -en, j vler šnek. (ondt menneske) 

ni kš as, -ė, š nsnuk|is, -ė, šėt nas, 

bjaur bė ‣ àlle dìsse j  vlene visi šitie 

niekšai {šunsnukiai, bjaurybės} • 

stàkkars jæ vel! vargšelis!  

jæ  vla šnek. I (a3) prak iktas, v lniškas ‣ en 
j  vla idiót prakeiktas idiotas II (adv) 

v lniškai, labaĩ ‣ det er j  vla dyrt 
velniškai brangu  

jæ  vlig a2 šnek. bais s, klaik s, siaub ngas, 

v lniškas ‣ vi hàdde det j  vlig mums 

ėjosi siaubingai {klaikiai}; det bl  ste 

nòe aldéles j  vlig ⟨adv⟩ pūtė baisiausiai 
{velniškai}; det var j  vlig vànskelig 

⟨adv⟩ buvo baisiai {klaikiai, siaubingai, 

velniškai} sunku  

jø de m1 1. (semitt) ž d|as, -ė 2. (en som 

bekjenner seg til jødisk religion) 

judė j|as, -ė • Den èvige jø de Amžinasis 

žydas  

jø dedom -men (religion) juda zmas; (kultur) 

ž dų kultūrà  

jø dehat -et antisemit zmas  

jø disk a2 1. (om folk) ž diškas, ž dų 2. (om 

jødisk religion) judė jų  

jø kel -en, -kler 1. (isbre) led nas 2. (istapp) 

varv klis  

jøss interj ‹jø sses› tai be t, oh , vajè ‣ jøss, 
for en fart! tai bent greitis!, oho {vaje} 

koks greitis!; jøss da žinoma, o kaipgi, 

aišku; men i jø sse navn! čia tai bent!, 

oho!, tik pamanykit!  

jø sses interj → jøss  

jø ssing m1 „j singas“ (Norvegijos patriotas 

 er antrąjį  asa linį karą)  

jø ye interj vajè!, dievulė liau!, (o) danga ! ‣ ( ) 
jø ye meg, som du ser ut! vaje 

{dievulėliau}, kaip tu atrodai!  

jø ye seg v1 áikčioti, dej oti  

jål -et [L] máivymasis, vaĩpymasis  

jå le I f1/m1 [Lə] vaipū nė, pamáiva  

jå le II m1 [Lə] vaipū nas, pamáiva  

jå le III v1/v2 [Lə] máivytis, nenatūraliaĩ el  gtis  

jå lebukk m1 [L…uk:] → jå le II  

jå leri n3 [Lə] máivymasis, išsidirbinė jimas  

jå let a2 ‹jå lete› pamáiviškas, manier ngas, 

nenatūral s  

jå lete a3 → jå let  
 


