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PRATARMĖ

Lietuvos Respublikai tapus NATO nare krašto apsaugos sistemoje (KAS) vis daugiau vartojama 
anglų kalba. Todėl pirmą kartą Lietuvos kariuomenės istorijoje parengtas Anglų–lietuvių kalbų karo 
technikos žodynas (Žodynas), kuriame pateikti 9 492 anksčiau išleistų karybos žodynų [NATO ter-
minų aiškinamasis žodynas (NATO); E. Kisinas. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis 
žodynas (Aps); E. Kisinas. Artilerijos enciklopedinis žodynas (Art); Enciklopedinis karybos žody-
nas (KEnc); E. Kisinas. Anglų–lietuvių kalbų karybos žodynas; E. Kisinas. Lietuvių–anglų kalbų
karybos žodynas] karo technikos ir jos naudojimo terminai, taip pat beveik 33 000 karo ir kitos   
technikos bei įvairių sričių terminų ir žodžių, dažniausiai vartojamų karinėje literatūroje. Iš viso žo-
dyne yra daugiau kaip 42 000 terminų ir žodžių. 
Į šį Žodyną įdėti NATO kariuomenėse dažniausiai vartojami sausumos pajėgų ginkluotės ir ko-

vos technikos (šaulių ginklų, artilerijos ir raketų, automobilių ir šarvuotosios technikos, karo radio-
elektronikos ir ryšių, kompiuterijos, karo inžinerijos, logistikos, karo topografijos ir meteorologijos 
bei kitos karo technikos) terminai, kai kurie karo aviacijos ir karo laivyno terminai. Nemažai vietos 
skirta bendrosios technikos, fizikos, chemijos ir kitų mokslo sričių terminijai. 

Padėka 

Už patarimus ir paramą rengiant Žodyną nuoširdžiai dėkoju Jolantai Budreikienei, dr. doc.      
Diletai Jatautaitei, dr. doc. Aušriui Juozapavičiui, Genovaitei Laugalienei, mjr. Tomui Masaičiui, 
ats. plk. Jurgiui Norgėlai, Arvydui Plėščiui, dr. doc. Saugirdui Pukalskui, dr. doc. Valdui  Rakučiui, 
dr. doc. Elenai Stasiulevičiūtei, mjr. Apolonui Timofejevui, dr.Vytautui Tininiui, mjr.Vygandui  
Vilčiauskui. 

  Būsiu dėkingas už pastabas ir pasiūlymus, jų laukiu šiuo adresu: Generolo Jono Žemaičio    
Lietuvos karo akademija, Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius. 

Autorius 
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ŽODYNO SANDARA 
   

Žodyno angliški žodžiai dedami antraštinių žodžių abėcėlės tvarka. Sudurtiniai žodžiai su 
brūkšneliu rikiuojami kaip neskiriami žodžiai, pvz., anti-tank. Sudėtiniai terminai lizde irgi išdėstyti 
abėcėlės tvarka; jų reikia ieškoti pagal pagrindinį žodį, kuris paprastai yra paskutinėje vietoje, pvz., 
friction absorber yra termino absorber lizde. Antraštiniai žodžiai spausdinami mažosiomis raidė-
mis (išskyrus tikrinius vardus) padidintu pusjuodžiu šriftu, pvz., agent. Lietuviški žodžiai, išskyrus 
paaiškinimus, fakultatyviųjų žodžių dalis, tarnybinius žodžius, yra sukirčiuoti. 

Daugiareikšmių antraštinių žodžių reikšmės skiriamos pusjuodžiais arabiškais skaitmenimis, po-
reikšmiai – kabliataškiais, pvz., container n 1 log. kontei neris KEnc 2 tarà (dėžė, statinė ir pan.) 3 
talpyklà; rezervuãras KEnc; bãkas; kẽvalas 4 ùžtaiso tūtà. Pirmoji reikšmė paprastai yra pagrindinė, 
dažniausiai vartojama; toliau dedamos siauresnės, konkretesnės ir perkeltinės reikšmės. Šios reikš-
mės pažymimos atitinkamomis žymomis, pvz.: šnek. (šnekamoji kalba), sl. (slengas), niek. (nieki-
namai) ir pan. Rūšiniai terminai dedami pagrindinio termino lizde, pvz., accident: biological ~, 
chemical ~, dreadful ~, … Lizde pagrindinis (gimininis) terminas yra pirmojoje vietoje, rūšiniuose 
terminuose jį keičia tildė (~).  

Vienodai tariami, bet visai kitos reikšmės žodžiai (homonimai) pateikiami atskirais antraštiniais 
žodžiais su romėnišku skaitmeniu po antraštinio žodžio, pvz., 

adjustment I n į(si)šáudymas Art; ugniẽs koregãvimas KEnc; pri(si)táikymas
adjustment II n (pa)tik̀rinimas; (su)dẽrinimas; reguliãvimas; (pri)dẽrinimas; (pa)taisymas 
Vienam žodyno straipsniui priklauso vienos ar kelių kalbos dalių identiškos rašybos semantiškai 

susiję žodžiai. Kiekviena kalbos dalis pradedama iš naujos eilutės. Kad vartotojams būtų patogiau, 
kalbos dalies pažymos, jei jų yra daugiau kaip dvi, pateikiamos iš karto po antraštinio žodžio, pvz.,  

air <n, a, v> ...

Tai reiškia, kad antraštinis žodis gali būti daiktavardis (n), būdvardis (a) ir veiksmažodis (v). 
Dideliuose straipsniuose taip pateikiamos ir dviejų kalbos dalių pažymos. 

Tipiška žodyno lizdo sandara yra tokia: po antraštinio žodžio rašoma kalbos dalies pažyma  (an-
glų kalba), tada stilistinės ir kt. pažymos, santrumpa, rodanti, kurios karybos srities ar mokslo šakos 
yra terminas, pvz., accelerator n 1 fiz. 2 chem. 3 techn.,  lietuviški atitikmenys, iliustraciniai pavyz-
džiai (veiksmažodiniai žodžių junginiai, komandos, kodai),  

Pavyzdžiui: 
air <n, a, v> n 1 óras; atmosferà KEnc 2 sprogim̀as orè NATO  

ambient / surrounding ~ aplinko s óras 
arctic ~ a rktinis óras 
artificial / conditioned atmosphere ~ kondicionuotasis óras 
atmosphere ~ atmosfèros óras… 
a 1 óro; lėktùvų; avia cinis 2 pneuma tinis
v 1 vėdiǹti, ventiliuoti 2 radijo transliuoti 

Fakultatyvioji (neprivalomoji) termino ir jo lietuviško atitikmens dalis dedama lenktiniuose 
skliausteliuose, pvz., radioactive (warfare) agent reikia skaityti: radioactive agent arba radio-
active warfare agent; termino bottom naval mine dugniǹė (jūrų) minà atitikmenį „dugnìnė (jūrų) 
minà“ reikia skaityti: „dugnìnė minà“ arba „dugniǹė jūrų minà“. Kai kur angliškuose terminuose ir 
lietuviškuose atitikmenyse lenktiniuose skliausteliuose dedama termino santrumpa, pvz., World     
Geodetic System (WGS); mãsinio naikìnimo giñklas (MNG).  

   Paaiškinimai rašomi kursyvu lenktiniuose skliausteliuose. Lietuviškų atitikmenų poreikšmiai 
skiriami kabliataškiu, sinonimai – kableliu. 

Anglų kalbos žodžiai rašomi pagal britiškojo rašybos varianto normas. Amerikietiškasis rašybos 
variantas pateikiamas pagal abėcėlę, po lygybės ženklo nurodant britiškąjį variantą, pvz.: 

ampoule n med., techn. ámpulė

ampule n amer. = ampoule 
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    Antraštiniai kaitomųjų kalbos dalių žodžiai pateikiami pradine forma: daiktavardis – viena-
skaitos bendrojo linksnio forma (common case, singular), būdvardis – nelyginamojo laipsnio forma 
(positive degree), veiksmažodis – bendraties forma (infinitive) praleidžiant dalelytę „to“. Netaisyk-
lingai kaitomi veiksmažodžiai pažymėti žvaigždute, pvz., blow*, bracket II … break*… split* …, 
ir spausdinami priede. Jei viena daiktavardžio reikšmių vartojama tik daugiskaita, ji turi pažymą pl, 
pvz.: 

aid n 1 pl pagálbinės priémonės (skaitykite: aids)… 2 pagálba
 Prie lietuviškų atitikmenų dažnai dedamas anglų kalbos prielinksnis, rodantis anglų kalbos 

žodžių, ypač veiksmažodžių, valdymą, pvz.: 
aim v táikytis (at)

 Lietuviškų atitikmenų valdymas dažniausiai nenurodomas. Bet norint patikslinti anglų kal-
bos prielinksnio reikšmę, kartais rašomas ir lietuviškas prielinksnis, pvz.: 

abuse n blõgas elgim̀asis (su) 

Žodyne vartojama nuoroda „dar ↑ (dar žiūrėk)“, kuri reiškia, kad kitame lizde (kituose lizduose) 
pateikti analogiški arba panašūs terminai, pvz.: 

action…; dar ↑ operation 
Pratarmėje minimų karybos terminų žodynų terminai Žodyne pažymėti šaltinių santrumpomis 

Aps, Art, KEnc ir NATO, pvz., abac scale n abãko skãlė KEnc, NATO; ISO/IEC 2382-1. Informacijos 
technologija terminai – santrumpa LST, pvz., algorithm n algorit̀mas LST.

Žodyne nėra fonetinės transkripcijos, kuri teikiama kituose (mokomuosiuose ir bendruosiuose) 
žodynuose. 

SUTARTINIAI ŽENKLAI 

 ~ tildė, pakeičianti antraštinį žodį straipsnyje; šio žodžio gramatiniams pakitimams žymėti prie tildės rašoma 
galūnė, pvz.: 

action… mining ~s (skaitykite: mining actions) 
 = ženklas, nurodantis rašybos variantus, žodžius ar jų reikšmes, kurių lietuviški atitikmenys 

yra tie patys, rūšinius terminus, kurie pateikiami atskirame straipsnio lizde. 
 / ženklas reiškia „arba“ ir rašomas tarp žodžių, kurie gali vienas kitą pakeisti angliškame žo-

džių junginyje, pvz.: 
angle 

  wind / wind-fire ~ (skaitykite: wind angle arba wind-fire angle) 
 ( ) lenktiniuose skliausteliuose paprastu šriftu pateikiama fakultatyvūs žodžiai arba jų dalys, 

santrumpos, pvz.:  
fire 

            grazing ~ lėkštàsis (artilèrijos) šáudymas
ag(e)ing n senėjimas

   kursyvu – reikšmės aiškinimas ir žodžių valdymas, pvz.: 
adhesion n 2 (žemėlapių) klija vimas
airborne n 2 (oro) desa ntinis

, kableliu atskiriami sinonimai. 

; kabliataškiu skiriami poreikšmiai lietuviškuose atitikmenyse ir iliustraciniai pavyzdžiai Žo-
dyno straipsnyje, pvz.: 

access n 2 ... kreipinỹs; kreiptìs 3 privažiãvimas; prièiga
ammunition n 1 ... be* high on ~ turėti pakañkamai šaudmenų; be* low on ~  neturėti pakañkamai šaudmenų; 
                     classify ~ rūšiúoti šáudmenis

 : dvitaškis rašomas tada, kai antraštinis žodis (arba tam tikra jo reikšmė) pateikiamas tik žo-
džių junginyje (rūšiniame termine), pvz.: 

attractive a: ~ force traukõs jėgà
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ANGLŲ KALBOS ŽODŽIŲ SANTRUMPOS 

a adjective būdvardis 
adv adverb prieveiksmis 
attr attributive vart. pažyminiu 
n noun daiktavardis 
pl plural daugiskaita 
pref  prefix priešdėlis 
sg singular vienaskaita 
v verb veiksmažodis 
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LIETUVIŲ KALBOS ŽODŽIŲ SANTRUMPOS 

ak. akustika, akustinis 
amer. amerikanizmas, vart. anglų kalboje 

JAV ir Kanadoje 
art. artilerija, artilerinis 
astr. astronomija, astronominis 
atom. atominis 
automat. automatika, automatinis 
automob. automobilis, automobilinis 
av. aviacija, aviacinis 
bal. balistika, balistinis 
bdv. būdvardis 
biol. biologija, biologinis 
BM biologinė medžiaga 
bomb. 
br. 

bombardavimas 
britiškas 

brand. branduolinis 
chem. chemija, cheminis 
dgs. daugiskaita 
dkt. daiktavardis 
džn. dažnai, dažniau, dažniausiai 
el. elektra, elektrinis, elektrotechnika 
elektr. elektronika, elektroninis  
energ. energetika, energetinis 
fiz. fizika, fizinis 
fizik. fizikinis 
fort. fortifikacija 
fot. fotografija, fotografinis 
geod. geodezija, geodezinis 
geogr. geografija, geografinis 
geol. geologija, geologinis 
geom. geometrija 
gink. ginklai 
glžk. geležinkelis 
GP ginkluotosios pajėgos 
hidr. hidrotechnika, hidrologija 
inform. informatika 
inž. inžinerija, inžinerinis 
įv. reikšm. įvairiomis reikšmėmis 
j. des. jūrų desantas 
jūr.             jūra, jūrininkystė
kar. karyba, karinis 
kart. 
kin. 

kartografija 
kinas, kinografija 

KJP karinės jūrų pajėgos 
knyg. knyginis žodis 
komp. kompiuterija, kompiuterinis 
KOP karinės oro pajėgos 
kosm. kosminis, kosmonautika 
kt. kitas, kita, kiti 
kuop. kuopine prasme 
log. logistika, logistinis 
mat. matematika  
mech. mechanika, mechaninis 
med. medicina, medicininis 
meteor. meteorologija, meteorologinis 
mn. mina; minavimas 
mln. milijonas 

MNG masinio naikinimo ginklas 
NATO Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija 
niek. niekinamai 
NG nusitaikančioji galvutė
NM nuodingoji medžiaga 
NP naikinimo priemonės 
ntk. neteiktinas 
o. des. oro desantas 
OEG oro erdvės gynyba 
oper. operacija 
opt. optika, optinis 
pagr. pagrindinis 
pan. panašiai 
plg. palygink 
PM padegamoji medžiaga 
ppr. paprastai 
pr. pradžia, pradinis 
prk. perkeltine prasme 
psich. psichologija 
psn. pasenęs žodis / posakis 
pvz. pavyzdžiui 
rad. radiacija, radiacinis 
radijo radijas 
radioakt. radioaktyvusis, radioaktyvumas 
radiotech. radiotechnika, radiotechninis 
rak. raketa, raketinis 
RCHB radiacinė, cheminė ir biologinė
rdl. radiolokacija, radiolokacinis 
ret. retai 
ryš. ryšiai 
RM radioaktyvioji medžiaga 
sl. slengas, žargonas 
SM sprogstamoji medžiaga 
SP sausumos pajėgos 
spec. specialus, specialusis 
spr. sprogimas 
stat. statyba 
sutr. sutrumpintas; santrumpa 
šaudm. šaudmenys 
šaul. g. šaulių ginklai 
šaun. šaunamasis 
šnek. šnekamoji kalba 
šrv. šarvai 
t. p. taip pat 
t. t. taip toliau 
techn. technika, techninis 
tel. televizija, televizijos 
top. topografija, topografinis 
TTCh taktinės techninės charakteristikos 
vet. veterinarija, veterinarinis 
vid. vidurys, vidutinis, vidurinis 
vksm. veiksmažodis 
vns. vienaskaita 
zen. zenitinis  
žv. žvalgyba 
↑ nuoroda į kitą terminą
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A 
abatement n (su)silpnėjimas; (su)mažėjimas; atsipalaidãvimas
abatis n inž. barikadà KEnc; mẽdžių ùžtvara KEnc; ùžvarta  

dead ~ negyvóji mẽdžių ùžtvara (iš nukirstų ir nuverstų me-
džių); mìško ùžvarta 
light ~ šakų ùžtvara 
live ~ gyvóji mẽdžių ùžtvara (iš prilenktų prie žemės medžių)  

abelite n chem. abelìtas (brizantinė SM) KEnc
aberration n nukrypim̀as, aberãcija 

~ of the needle magnètinės rodỹklės núokrypis  
ability n 1 galėjimas, gebėjimas; sugebėjimas (t. p. automob.) 

2 fiz. gebà 
alerting ~ vairúotojo gebėjimas stai giai reagúoti 
climbing ~ automob. sugebėjimas įvei kti įkalnę
cold-starting ~ šálto (variklio) paleidìmo gebà 
cross-country ~ labai  gẽras važùmas, važùmas ráižytoje vie-
tóvėje, bekelėjè 
destructive ~ naikìnamoji gebà  
dry running ~ gebà dìrbti be tepìmo 
good cross-country ~ gẽras, labai  gẽras važùmas 
infrared (IR) emissing / emissive ~ infraraudónojo spin-
duliãvimo gebà 
knockdown ~ (skeveldrų, kulkų) kaunamùmas 
load-carrying ~ krovùmas KEnc  
manoeuvring ~ manevringùmas KEnc
passing ~ gebėjimas apleñkti 
starting ~ gebėjimas paléisti (variklį)
turning ~ judrùmas; manevringùmas 
working ~ darbingùmas

ablution n (pra)plovim̀as 
abnormal a nestandártinis
abnormality n anomãlija 
aboard adv, prep laivè, vagonè, lėktuvè; į lai vą, į vagòną, į

lėktùvą; (komanda) „Į mašinàs!“ 
abort n (skrydžio) baigtis̀; (skrydžio, leidimo, bandymo) 

vei ksmo nutraukìmas KEnc 
abortion n (skrydžio, leidimo, bandymo) nutraukim̀as; (skry-

džio, paleidimo, bandymo) sustãbdymas 
about-turn n apsisukìmas 
above-ground a antžemìnis
abrasion n šlifãvimas; nudil̀inimas; išdilìmas, susidėvėjimas 
abrasion-resistant a atsparùs susidėvėjimui, dilìmui
abrasive n šlifúojamoji mẽdžiaga, abrazỹvas 

brick ~ galąstuvo pustỹklė
a šlifúojamasis, abrazỹvinis 

abrupt a statùs, staigùs
abscissa n mat. abscìsė KEnc 
absolute a absoliutùs (skrydžio aukštis ir pan.)  
absorb v 1 sugérti, absorbúoti 2 amortizúoti (smūgius)
absorbable a sùgeriamas, absorbúojamas 
absorbent n sugėrìklis; sugeriamóji mẽdžiaga; dar ↑ absorber 

~ carbon pl aktỹvintosios añglys Aps 
chemical ~ chèminis sugėrìklis

absorber n 1 sugėrik̀lis 2 slopintùvas; amortizãtorius Art, 
KEnc 
adjustable ~ reguliúojamasis amortizãtorius 
air cushion ~ pneumãtinis amortizãtorius, óro pagálvė
air-oil ~ hidropneumãtinis amortizãtorius 
articulated-suspension ~ svir̀tinis amortizãtorius 
coil spring ~ spyruõklinis amortizãtorius, amortizãtorius su 
spirãline spyruoklè 
direct-acting ~ tiesióginio veikìmo amortizãtorius 
double-acting ~ dvipùsis amortizãtorius 
friction ~ trintiẽs amortizãtorius

heat ~ šilumõs sugėrìklis 
hydraulic ~ hidráulinis amortizãtorius 
inertia-controlled ~ amortizãtorius su inèrtiniu vožtuvù 
lateral stabilizer ~ (kėbulo) skersìnių póslinkių amor-
tizãtorius 
levered action ~ svìrtinis amortizãtorius 
liquid-spring ~ skystàsis amortizãtorius 
needle-valve ~ amortizãtorius su adatiniù vožtuvù 
oil ~ tepalìnis amortizãtorius  
oleo ~ skystàsis amortizãtorius  
oleo-pneumatick ~ hidropneumãtinis amortizãtorius 
pneumatic ~ pneumãtinis amortizãtorius 
recoil ~ atóšliaužos įtaisai KEnc; atóšliaužos stabdỹs KEnc
self-adjustable ~ automãtiškai reguliúojamas amortizãtorius 
shock ~ techn., automob. amortizãtorius Art, KEnc
steering ~ vai ro amortizãtorius 
suspension ~ pakabõs amortizãtorius 
telescopic ~ teleskòpinis amortizãtorius 
transversal shock ~ skersìnių virpesių slopintùvas 
two-way ~ dvipùsis amortizãtorius 
vertical shock ~ vertikaliųjų virpesių slopintùvas 
vibration ~ virpesių amortizãtorius

absorption n sugėrìmas, absorbãvimas; sugertìs   
~ for gasoline benzìno atskyrìmas 
~ of radiation energy spinduliãvimo enèrgijos sugėrìmas 
shock ~ amortizãvimas KEnc
thermal / heat ~ šilumõs sugėrìmas 

absorptive a sugeriamàsis, absorbúojamasis 
abstergent n vãlymo príemonė

a vãlomasis, vãlymo 
abstersion n vãlymas
abstraction n nuvedìmas; nukreipìmas; išskyrìmas 
abuse n blõgas elgìmasis (su) 

~ of weapons blogà giñklų príežiūra 
abutment n 1 ramstis, atramà; (tilto) krantìnė atramà; atramõs 

vietà; pėdà 2 krañto taũras 3 vamzdžio kanãlo dùgnas 4 art. 
atramìnis pabūklo tãšas 
bridge ~ krantìnė tìlto atramà; tìlto taũras 
land ~ neužlíejamas gulẽkšnis
landing ~ kéltų príeplauka

abuttal n 1 (pastato, žemės) prisišliejìmas; buvìmas gretà 2 
(tilto) krantìnė atramà 

accelerant n chem. katalizãtorius 
accelerate v (pa)grei tinti 
accelerating n 1 (pa)grei tinimas; greitėjimas; akcelerãcija 2 

fiz. pãgreitis 
~ ability / power (automobilio) imlùmas

acceleration n 1 (pa)grei tinimas; greitėjimas; pérkrova; 
(variklio) imlùmas 2 fiz. pãgreitis; įsuka 3 akcelerãcija 4 rak. 
greitintùvas
~ from rest greitėjimas jùdant iš viẽtos 
~ of gravity suñkio pãgreitis 
angular / rotary ~ kampìnis pãgreitis 
average ~ vidutìnis pãgreitis 
centrifugal ~ išcentrìnis pãgreitis 
centripetal ~ įcentrìnis pãgreitis 
engine ~ varìklio imlùmas
gravitational ~ gravitãcinis pãgreitis 
gravity ~ suñkio pãgreitis 
initial ~ pradìnis pãgreitis 
instantaneous ~ staigùsis pãgreitis 
lateral ~ šóninis pãgreitis; skersìnis pãgreitis 
linear ~ linijìnis pãgreitis 

acceleration
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radial ~ radialùsis pãgreitis  
resulting ~ sumìnis pãgreitis 
uniform ~ tolygùsis pãgreitis 
vertical ~ vertikalùsis pãgreitis

accelerator n 1 fiz., komp. greitintùvas; art. spynõs 
greitintùvas 2 chem.katalizãtorius 3 techn. greitìklis 4 akce-
lerãtorius KEnc 
recoil ~ atóšliaužos greitintùvas
recuperator ~ (pabūklo atšliaužiamųjų dalių) grąžìnimo 
greitintùvas

accelerograph n akcelerogrãfas KEnc
accelerometer n akceleromètras KEnc, pãgreičio matuõklis
acceptance n priėmìmas
acceptor n fiz., chem. akcèptorius; komp. imtùvas 

multiply charged ~ daugiakrūvis akcèptorius 
electron ~ elektrònų akcèptorius

access n 1 įeiga (į tinklą) 2 komp. informãcijos išrinkim̀as (iš 
kompiuterio); kreipinỹs; kreiptìs 3 privažiãvimas; prìeiga
~ ramp aparèlė KEnc  
~ road privažiãvimo kẽlias
~ to engine priėjìmas prie varik̀lio 
arbitrary ~ laisvóji kreiptìs 
display ~ vai zdo atrinkim̀as òptiniuose išvedìmo įtaisuose 
incorrect ~ neteisìngasis kreipinỹs 
multiple ~ lygiagrečióji kreiptis̀
queued ~ ištęstóji kreiptìs 
random ~ laisvóji kreiptìs 
serial / sequential ~ komp. nuoseklùsis išrinkim̀as; nuosek-
lióji kreiptìs
storage ~ komp. atrinkim̀as iš atmintiẽs

accessibility n apžiūrõs ir príežiūros patogùmas; komp. 
prieinamùmas  
maintenance ~ remònto ir tèchninės priéžiūros prieina-
mùmas

accessible a priei namas (t. p. komp.); pasiékiamas; gáunamas; 
~ to tanks tánkų įveikiamà (vietovė)  

accessory n 1 inventõrius 2 (accessories) pl (mašinos ir pan.) 
priẽdai, dãlys; rei kmenys (t. p. komp.); santèchnikos armatūrà 
body ~ies automob. kėbulo rei kmenys 
gun ~ ies pabūklo rei kmenys 
refuelling ~ pripylìmo inventõrius 

accident n avãrija KEnc; katastrofà Aps; nelaimìngas atsiti-
kìmas; ~ prevention saugõs tèchnika; ~ rate avaringùmas 
~ of the ground / terrain vietóvės raukšlė
alighting ~ nelaimìngas atsitikim̀as iš̀lipant (iš automobilio ir 
pan.) 
biological ~ nelaimiǹgas atsitikìmas, susìjęs su kovìnėmis 
BM 
boarding ~ nelaimìngas atsitikìmas įlipant (į automobilį) 

 chemical ~ chèminė avãrija Aps 
collision ~ nelaimiǹgas atsitikim̀as susidūrus (automobi-
liams)
crossing ~ nelaimìngas atsitikìmas sánkryžoje 

 dreadful ~ siaubìnga avãrija 
 far field chemical ~ bendróji chèminė avãrija Aps 
 far field radiological ~ bendróji radiãcinė avãrija Aps 

fatal ~ avãrija su žmonių aukomis̀ 
local chemical ~ ribótoji chèminė avãrija Aps 
near field chemical ~ viẽtinė chèminė avãrija Aps 
near field radiological ~ viẽtinė radiãcinė avãrija Aps 

 nuclear ~ branduolìnė avãrija KEnc 
 nuclear power plant ~ branduoliǹės elektriǹės avãrija KEnc 
 nuclear weapon ~ branduoliǹio giñklo avãrija Aps, NATO 

operating ~ eksploatãcinė avãrija 
 radiological ~ radiãcinė avãrija Aps 

road ~ ei smo avãrija
accident-free a neavarìnis  

accident-sensitive a nepàtikimas (avarijų atvejais)
acclimatization n aklimatizãcija 
acclimatize v aklimatizúoti(s); prisitáikyti prie sąlygų, aplin-

kybių
accommodate v pérvežti
accommodation n spec. akomodãcija
accompaniment n lydėjimas; palydà 

~ fire ugniẽs palydà
artillery ~ artilèrinė palydà

account n 1 pranešìmas; lentẽlė 2 komp. paskyrà 3 log. 
sąskaita
weight ~ svõrių lentẽlė

accountant n ãpskaitininkas 
nuclear ~ dozimètrininkas Aps, KEnc

accounting n apskaità 
fuel ~ log. degalų apskaità

accoutrements n pl ekipuõtė; asmenìnė ìšranga (išskyrus 
drabužius ir ginklus) 

accretion n: ice ~ apledėjimas
accumulate v kaũpti, akumuliúoti 
accumulation n 1 kaupìmas; akumuliãvimas 2 sánkaupa

~ of snow pusnìs, pusnynas 
accumulator n 1 el. akumuliãtorius KEnc 2 komp. kaupìklis; 

sumãtorius, sumãvimo įrenginỹs 
air ~ óro rinkìklis 
alkaline / alkaline storage ~ šárminis akumuliãtorius 
electric ~ elèktros akumuliãtorius KEnc 
energy ~ enèrgijos kaupìklis 
formed-plate ~ formúotų plokštẽlių akumuliãtorių batèrija 
fuel ~ degalų akumuliãtorius 
grid-type ~ grotẽlinių plokštẽlių akumuliãtorių batèrija  
hydraulic ~ hidroakumuliãtorius 
lead-acid ~ rūgštìnis akumuliãtorius 

accuracy I n 1 (šaudymo) taiklùmas 2 (šaudymo iš šaulių
ginklų) glaustùmas 
~ of aim (taikymosi) taiklùmas 
~ of fire šáudymo taiklùmas; šáudymo glaustùmas Art 
~ of hits patáikymų glaustùmas 

 ~ of practice šáudymo taiklùmas Art 
 firing ~ šáudymo taiklùmas Art 

low ~ blõgas taiklùmas; blõgas (šaudymo) glaustùmas 
machine-rest ~ šáudymo glaustùmas šáudant nuo įšáudo-
mojo stõvo 
minute-of-angle ~ šáudymo glaustùmas išsklai dant trajek-
tòrijas vienõs minùtės kampù 
pinpoint ~ gẽras, ýpač gẽras taiklùmas; gẽras (šaudymo) 
glaustùmas

accuracy II n tikslùmas  
~ in calibration tarãvimo tikslùmas 

 ~ of artillery fire  artilèrijos ugniẽs tikslùmas Art 
 ~ of fire šáudymo tikslùmas KEnc

~ of firing šáudymo duomenų tikslùmas 
~ of observation stebėjimų tikslùmas 
~ of reading atskaitõs tikslùmas 
~ of target location táikinio koordinãčių nustãtymo tiks-
lùmas 
absolute ~ absoliutùsis šáudymo tikslùmas 
angular ~ kampìnis tikslùmas 
azimuth ~ ãzimuto matãvimo, nustãtymo tikslùmas 
ballistic ~ rakètos išvedìmo į nustatytą balìstinę trajektòriją
tikslùmas 
bearing ~ orientavimosi kampo tikslu mas; krypties tikslu mas  
calibration ~ kalibrãvimo, gradãvimo tikslùmas 
contouring ~ horizontalių atvaizdavimo tikslu mas 
director ~ táikinio koordinãčių nustãtymo zenìtinės artilè-
rijos ugniẽs val dymo príetaisu tikslùmas  
elevation ~ reljefo tikslu mas 
flight ~ trajektòrijos išlai kymo tikslùmas 

accelerator
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fuse ~ sprogdìklio suveikim̀o tikslùmas 

 graphical ~ of map grãfinis žemėlapio tikslùmas KEnc
 guidance ~ kreipìmo tikslùmas  

height ~ au kščio tikslu mas 
high ~ dìdelis tikslùmas 
horizontal ~ horizontalu sis tikslu mas 
impact ~ svíedinio kritim̀o tikslùmas 

 map ~ žemėlapio tikslùmas 
measurement ~ matãvimų tikslùmas 
navigation ~ navigãcijos tikslùmas 
obtainable ~ pasiekiamàsis tikslùmas 
orientation ~ orientãvimo tikslùmas 

 pinpoint ~ mažų (taškinių) taikinių naikiǹimo tikslùmas 
planimetric / horizontal ~ horizontalu sis, planimetrinis tiks-
lu mas 
pointing ~ taikinių nuródymo tikslùmas 
positional ~ padėtiẽs nustãtymo tikslùmas 
range ~ núotolio nustãtymo tikslùmas 
reading ~ vieto vės elemen tų padėties žemėlapyje nustatymo 
tikslu mas 
resultant ~ gautàsis tikslùmas 
strike ~ patáikymo tikslùmas
survey ~ lau ko matavimų tikslu mas 
target ~ šáudymo tikslùmas 
tracking ~ (taikinio) palydõs tikslùmas 
vertical ~ vertikalu sis tikslu mas

accurate a 1 taiklùs; glaũstas (apie sklaidą) 2 kalibrúotas 
accurateness n tikslùmas ir pan.; ↑ accurate
accurized a tiksliai  įšáudytas; gerai  pàrengtas kõvai 
acetate n 1 skaidrì acetãtinė plėvẽlė (dokumentams su žemėla-

piu) 2 kálkė
acetone n chem. acetònas 
acetylene n chem. acetilènas 
AC gas n chem. cianid̀o rūgštìs (AC) (bendroji NM) 
achromatic n fiz. bespal vis; achromãtinis 
acid n chem. rūgštìs 

accumulator / battery ~ akumuliãtorių rūgštis̀ 
azotic ~ azòto rūgštis̀ 

 carbazotic ~ chem. pikrìno rūgštis̀ (brizantinė SM) KEnc; 
trinitrofenòlis KEnc 
carbonic ~ angliẽs dioksìdas
fuming ~ dūmijamoji rūgštis̀  
fuming nitric ~ dūmijamoji azòto rūgštis̀ 
hydrochloric ~ drùskos rūgštis̀ 

 hydrocyanic ~ (AC) chem. cianid̀o rūgštis̀ (bendroji NM) 
Aps 
nitric ~ azòto rūgštis̀ 
picric ~ chem.  pikriǹo rūgštis̀ (brizantinė SM) KEnc; lidìtas 
(SM); melinìtas (SM) 
sulphuric ~ sierõs rūgštìs

acidity n rūgštingùmas 
acid-proof a atsparùs rūgštim̀s 
acid-resistance n atsparùmas rūgštim̀s 
acid-resistant a = acid-proof
ack-ack n šnek. ret. 1 zenìtinis pabūklas 2 zenit̀inės artilèrijos 

šáudymas 
acknowledgement n komp. (pranešimo) patvir̀tinimas
aclinic a horizontalùs; nepasvìręs; nenukrypęs 
acoustic a garso, akùstinis 
acoustics n akùstika Art
acquire v 1 suràsti ir sèkti objèktą (radiolokatoriumi ir pan.); 

gáudyti (taikinį); ~ a target aptik̀ti ir  nustatýti táikinį 2 
nusitáikyti; nustatýti táikinį; ~ a tank nusitáikyti į tánką

acquisition n 1 nustãtymas; táikinio aptikim̀as ir automãtinis 
sekìmas; (taikinio) gáudymas KEnc; dar ↑ detection 2 rin-
kìmas 3 (informacijos) gavim̀as 

air-to-ground ~ antžemìnio táikinio aptikìmas iš órlaivio 
information ~ informãcijos gavìmas
IR ~ infraraudonàsis (taikinio) aptikìmas  
radar ~ radiolokãcinis (taikinio) aptikìmas ir pérėmimas 
target ~ táikinio žvalgýba NATO; táikinio nustãtymas Art, 
KEnc, NATO
weapons ~ giñklų įsigijim̀as

act n log. ãktas 
actinism n chem., fiz. jautrùmas šviẽsai 
actinometer n astr. aktinomètras 

thermo-electric ~ termoelektrìnis aktinomètras 
action n 1 operãcija; veikim̀as; póveikis; príemonė 2 veiklà; 

dárbas; mechanìzmo veikìmas; put* into ~ paléisti, įjùngti; 
dar ↑ operation

 antimine ~ išminãvimas KEnc 
blast ~ sprogìmo póveikis 
braking ~ stabdžių veikìmas 

 cocking ~ gaidùko atlaužìmas KEnc 
 countering ~ atóveiksmis 

delayed ~ delsùsis veikìmas 
explosive ~ sprogstamàsis póveikis 
frictional / brake ~ stãbdymas 
fuse ~ sprogdìklio suveikìmas 
gas cumulative ~ sumìnis NM póveikis 

 homing ~ rak. nusitáikymas KEnc 
initiating ~ žãdinamasis veikìmas 
irritant ~ dìrginamasis (NM) póveikis 
jerky counterrecoil ~ nutrūkstamàsis grąžìnimas  
mine ~ ar domasis póveikis 

 mining ~s užtveriamàsis minãvimas 
nuclear ~ branduolìnio giñklo naudójimas Aps 
proximity ~ nekontãktinio sprogdìklio suveikìmas 
pull release ~ (minos sprogdiklio) nutráukiamasis veikìmas 
recoiling ~ atóšliaužos veikìmas 
shock ~(sviedinio, kulkos) smūgio jėgà
spring ~ spyruokliãvimas 
time ~ dárbas paskìrstant lai ką

activate v aktyvinti; padėti (miną) į neištai somą pãdėtį; įdėti (į
miną) sprogdìnimo įtaisą  

activated a 1 nepašãlinamas (apie miną) 2 komp. ìškviestas
activating n 1 aktyvãvimas; mìnos aktyvãvimas (sprogimo 

reikmenų įdėjimas) 2 sudãrymas; komplektãvimas 
mine ~ mìnos padėjìmas į neištai somą pãdėtį

activation n 1 (minos) padėjìmas į neištai somą pãdėtį; sprog-
dìnimo įtaiso įdėjìmas (į miną) 2 aktyvãcija, aktyvinimas 3 
sudãrymas, komplektãvimas  
mine ~ mìnos padėjìmas į neištai somą pãdėtį
neutron ~ neutrònų aktyvãcija

activator n 1 chem. aktyvìklis 2 neléidžiantis ištaisýti (miną) 
įtaisas 

activity n 1 aktyvùmas; veiklùmas 2     (t. p. pl) veiklà; dárbas  
CBR ~ies RChB giñklų naudójimas ir apsaugà nuo jų
chemical ~ chèminis aktyvùmas 
corrosion ~ koròzinis agresyvùmas
demining ~ies išminãvimo darbai 
dynamic ~ dinãminis aktyvùmas Aps, KEnc 
engineer ~ies inžinèrinės príemonės 
engineer obstacle ~ies ùžtvarų įrengìmas 
gamma ~ gama aktyvùmas Aps, KEnc 
high ~ dìdelis aktyvùmas 
long-lived ~ ilgalai kis aktyvùmas 
low ~ mãžas aktyvùmas 
mine ~ minãvimas ir išminãvimas
mine warfare ~ies minãvimas ir išminãvimas 
minefield ~ies minãvimo ir išminãvimo darbai 
neutron-induced ~ neutrònų sukéltas aktyvùmas NATO 
nuclear ~ branduolìnis aktyvùmas 

activity
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parachute ~ parašiutiz̀mas  
radioactive agent ~ radioaktyviõsios mẽdžiagos aktyvùmas
Aps, KEnc 
short-lived ~ trumpalai kis aktyvùmas
specific ~ savitàsis aktyvùmas Aps, KEnc
underground ~ies požemiǹiai minãvimo darbai 

actuate v suvei kdinti; sužãdinti NATO; užtaisýti (miną); 
įjùngti, paléisti (mechanizmą); explosively ~ susprogdìnti 
detonãtoriumi; susprogdìnti degtuvù  

actuated a nepašãlinamas (apie miną)
actuating n (variklio ir pan.) paleidim̀as 
actuation n įjungìmas, paleidim̀as 
actuator n 1 pavarà NATO (t. p automob.); pavarõs rañkena; 

výkdomasis mechaniz̀mas; výkdomoji pavarà; rak. vai ro 
mašinėlė 2 paleidìklis KEnc; sprogdiǹimo mechanìzmas; 
sprogdìklis KEnc 3 pértaisymo rañkenà 4 art. padavìmo 
svìrtis 5 jėgõs cilìndras 6 el. solenòidas 
electromagnetic ~ traukõs elektromagnètas 
front brake ~ príekinio stãbdžio pavarà 
front clutch ~ príekinės sánkabos pavarà 

 hidraulic ~ hidráulinis stiprintùvas KEnc; hidráulinė vai ro 
mašinėlė  
horn ~ signãlo mygtùkas 
rear brake ~ užpakaliǹio stãbdžio pavarà 

 rear clutch ~ užpakalìnės sánkabos pavarà
 trigger ~ šaul. g. paleidik̀lio dis̀kas
acuity n ryškùmas
acute a 1 aštrùs 2 rėžiantis; spiẽgiamas (apie garsą) 3 geom. 

smailùs (apie kampą)
adamsite (DM) n chem. adamsit̀as (DM) (dirginamoji NM) 

Aps 
adapt  v 1 pri(si)táikyti 2 adaptúoti(s) 
adaptability n pri(si)taikomùmas; pri(si)táikymas 
adaptation n 1 prisitáikymas, adaptãcija 2 pérdirbimas 

~ to the ground prisitáikymas prie vietóvės
dark ~ tamsõs adaptãcija 
eye ~ akių adaptãcija 
light ~ šviesõs adaptãcija

adapter, adaptor n 1 komp. adãpteris, suderintùvas; 
sudẽrinimo įtaisas 2 ėmik̀lis; jungik̀lis; laikik̀lis; įmova 3 art. 
skẽliamojo mechanìzmo rėmẽlis 4 įdedamàsis vamzdis 5 
péreinamoji (sviedinio) galvùtė 6 vikšrarãtės mašiǹos vìkšras 
~ bushing redùkcinė įmova 
cap ~ kãpsulės lìzdas; padegamàsis liz̀das 
firing ~ sprogdìklio įmova; sprogdìklio daužik̀lis 
grip ~ pridedamóji búožės kaklẽlio apkabà 
muzzle ~ láibgalio ùžmova 
priming ~ sprogdìklio įmova 
rifled ~ įdedamàsis gráižtvinis vamzdis 
traversing gearbox ~ (bokšto) sùkamojo mechanìzmo 
redùktoriaus įmova 

adapter-buster n art. degtùvas KEnc; degtùvo movà 
add n pridėjìmas; sudėtìs; sumãvimas  

v 1 padìdinti núotolį NATO 2 komp. padìdinti; pridėti; sudėti 
addendum n krumpliãračio dantiẽs au kštis 
adder n sumãvimo įrenginys; sudėtùvas, sumãtorius 
adding n automob. papìldymas 

oil ~ alyvos papìldymas 
addition n 1 chem. priẽdas  2 komp. pridėjim̀as; sudėtìs; 

sumãvimas
alloying ~ legirúojantysis priedas 

additive n spec. priẽdas 
~ for petrol benzìno priedas 
anticorrosion ~ antikoròzinis priedas 
antideposit ~ priedas nuo núosėdų
antifoam ~ priedas nuo putójimo 
antiicing ~ priedas nuo apledėjimo 

antiknock ~ antidetonãcinis priedas 
antioxidizing ~ antioksidãcinis priedas 
detergent / dispersing ~ plaunamàsis prie das  
fuel ~ kùro priẽdas 
multifunctional ~ daugiafùnkcis priẽdas 
oil ~ alyvos priedas 
oiliness / lubricity ~ alyvos tepùmo gerinimo priedas 
oiliness ~ lipnùmo gerinimo priedas 
petrol ~ benzìno priedas 
pour-depressant ~ stingìmo temperatūros mãžinimo prie das 
propellant ~ rakètinio kùro priedas 
seal-conditioning ~ sandarinimo príemonių resùrso dìdinimo 
priedas  
setting-point ~ stingìmo temperatūros dìdinimo priedas 
smoke-suppressant ~ (varìklio) dūmijimo mãžinimo prie das 
suspension ~ deginių nusėdìmo (alyvose) mažinimo priedas 
versatile ~ daugiatìkslis priedas 
wear-preventive / anti-wear ~ prie das nuo dilìmo

add-on n (ypač. komp.) priẽdas; papìldomasis įrenginys 
address <n, v> n ãdresas

auxiliary ~ pagálbinis ãdresas 
base ~ bãzinis ãdresas 
blank ~ tuščiàsis ãdresas 
block ~ blòko ãdresas 
call ~ ìškvietos ãdresas 
current ~ einamàsis ãdresas 
data ~ duomenų ãdresas 
direct ~ tiesióginis ãdresas 
effective ~ výkdomasis ãdresas 
extra ~ papìldomasis ãdresas 
final ~ galutìnis ãdresas 
fixed ~ nustatýtasis, fiksúotasis ãdresas 
floating ~ pláukiojamasis ãdresas 
group ~ grùpinis ãdresas 
immediate ~ tiesióginis ãdresas 
initial ~ pradìnis ãdresas 
instruction ~ komándos ãdresas 
invalid ~ negaliójantysis ãdresas 
key ~ pagrindìnis ãdresas 
memory ~ atmintiẽs ãdresas 
number ~ nùmerio ãdresas 
program ~ progrãmos ãdresas 
pseudo / dummy ~ pseudoãdresas 
reference ~ pérjungimo ãdresas 
result ~ rezultãto ãdresas 
start ~ pradìnis ãdresas 
storage ~ atmintiẽs ãdresas 
zero ~ nùlinis ãdresas 
v komp. adresúoti 

addressee n adresãtas 
addressing n komp. adresãvimas
adequation n ekvivaleñtas 
adherence, adhesion, adhesivity n automob. sukibìmas 

~ of wheels rãtų sukibìmas su gruntù 
adhesion n 1 sukibìmas 2 (žemėlapių) klijãvimas 

~ of wheels rãtų sukibìmas su gruntù 
adhesive n 1 glai stas; rišìklis 2 pl klijai 

a lipnùs; rišlùs  
adhesiveness n lipnùmas 
adiabat n chem., fiz. adiabãtė
adit n 1 įėjìmas; prìeiga 2 požemìnė galèrija; nuožulnióji 

galèrija 
adjunct n: training / instruction ~ mókymo príemonė
adjust n  įsišáudymas NATO

v 1 pri(si)táikyti 2 (pa)koregúoti; (su)reguliúoti; dẽrinti; 
į(si)šáudyti; ~ed fire įsišáudymas; ~ fire įsišáudyti į  táikinį
KEnc; ~ the aim of a gun, target įšáudyti; (su)reguliúoti 3 
(su)tvarkýti; (pa)taisýti 

actuate
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adjustability n reguliuojamùmas
adjustable a reguliúojamas; pritáikomas; stùmdomas; kilnója-

mas; ištráukiamas; ìšstumiamas 
~ spanner / wrench skečiamàsis rãktas

adjuster n 1 montúotojas; rinkėjas; reguliúotojas 2 nustatý-
tojas  3 reguliãtorius; reguliãvimo mechaniz̀mas; įveržìmo 
įtaisas; var žtas  
automatic slack ~ automãtinis stūmõklio eigõs reguliãtorius 
booster ~ pūstùvo reguliãtorius; stártinio varìklio
reguliãtorius 
idler ~ tuščiaei gio skríemulio reguliãtorius 
idler wheel ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio 
reguliãvimo mechanìzmas; skriémulio reguliavimo mecha-
nìzmas
internal ~ (tolimačio) sudẽrinimo kompensãtorius 
jet ~ purkštùko reguliãvimo sráigtas 
micrometric timing ~ tikslau s uždegim̀o momeñto 
reguliãvimo įtaisas 
range ~ núotolio nustatytojas 
screw ~ sráigtinis kėlik̀lis 
slack ~ svìrtinės pavarõs reguliãtorius 
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio regu-
liãtorius; vìkšro tempim̀o mechaniz̀mas
valve clearance ~ vožtùvo tarpẽlio reguliãvimo mecha-
nìzmas 

adjusting n (pri)dẽrinimas; pritáikymas; automob. reguliã-
vimas  
a 1 reguliúojamas; nustãtomas 2 (su)renkamàsis; montãžinis 

adjustment I n į(si)šáudymas Art; ugniẽs koregãvimas KEnc; 
pri(si)táikymas 

 ~ fire pabūklo įšáudymas KEnc 
~ for lead pataisà dėl (taikinio) póslinkio 

 ~ in direction kryptiẽs korektūrà (∆K) Art; kryptiẽs 
koregãvimas 

 ~ in height aũkščio korektūrà (∆H) Art 
 ~ in range núotolio korektūrà (∆N) Art; núotolio koregãvimas 

~ in sight taikìklio nustãtymas 
 ~ of artillery fire artilèrijos ugniẽs koregãvimas Art 

~ of distribution vėduõklės įšáudymas 
~ of fire ugniẽs koregãvimas KEnc; šáudymo koregãvimas; 
įsišáudymas į  táikinį KEnc 
~ under illumination įsišáudymas apšviẽčiant táikinį
bilateral ~ įsišáudymas naudójant sekỹklų bãzę Art 

 bracketing ~ įsišáudymas pagal sprogim̀ų žénklus KEnc; 
įsišáudymas sieksniúojant 

 chronometric ~ įsišáudymas naudójant sekùndmatį Art 
 direction ~ kryptiẽs įšáudymas Art 

fire ~ ugniẽs koregãvimas KEnc 
fire for powder charge ~ šaudmenų koviǹių ùžtaisų pártijų
pradìnių grei čių nustãtymas šáudant 
flash-ranging ~ ugniẽs koregãvimas pagal sprogìmų
blýksnius 

 grid magnetic azimuth ~ magnètinės deklinãcijos pataisà, 
pataisà dėl magnètinio núokrypio 

 magnitude ~ įsišáudymas pagal išmatúotus núokrypius Art, 
KEnc 

 over-short ~ artilèrijos ugniẽs koregãvimas pagal sprogìmų
žénklus Art, KEnc
percussion ~ smūginis įsišáudymas 
range ~ núotolio įšáudymas Art, KEnc; núotolio koregãvimas 
record ~ įsišáudymas į žỹminį Art, KEnc
smoke ~ ugniẽs koregãvimas pagal sprogìmo dẽbesį
sound ~ pataisà pagal gar są
sound-ranging ~ ugniẽs koregãvimas naudójant garsãgaudę
žvalgýbą
unilateral ~ ugniẽs koregãvimas stẽbint viéna kryptimì
velocity ~ pataisà dėl pradiǹio grei čio núokrypio 
vertical ~ rak. vertikalizãvimas, vertikalùsis nutáikymas

windage ~ pataisõs dėl vėjo nustãtymas
adjustment II n (pa)tìkrinimas; (su)dẽrinimas; reguliãvimas; 

(pri)dẽrinimas; (pa)tai symas 
~ of moving masses art. judriųjų automãtikos dalių mãsės 
paskìrstymas 
automatic valve ~ automãtinis vožtùvų reguliãvimas 
brake ~ stãbdžio reguliãvimas 

 brake linkage ~ stabdžių svìrčių sistèmos reguliãvimas 
 brake pedal ~ stãbdžio pedãlo reguliãvimas 

brush ~ (generatoriaus) šepetėlio reguliãvimas 
camber angle ~ príekinių rãtų išvirtìmo kampo reguliãvimas 

 cam-bolt camber ~ príekinių rãtų išvirtim̀o reguliãvimas 
(naudojant varžtą su ekscentriku) 
carburet(t)or ~ karbiurãtoriaus reguliãvimas 
clearance / gap ~ próšvaisos reguliãvimas, tárpo reguliã-
vimas 
clutch ~ sánkabos reguliãvimas; trintiẽs movõs reguliãvimas 
coarse ~ apýtikslis reguliãvimas 
coincidence ~ tolìmačio sutapdìnimo derinimas. 
delicate ~ tikslùs reguliãvimas 
director ~ zenìtinės artilèrijos ugniẽs val dymo príetaiso 
sudẽrinimas 

 finger-tip ~ rañkinis reguliãvimas 
 front-wheel ~ príekinių rãtų reguliãvimas 

fuel level ~ degalų lygio reguliãvimas 
head-space ~ tárpo tarp priešakìnės spynõs núopjovos ir 
tūtos dùgno reguliãvimas 
height of image ~ (stereoskopinio tolimačio) sudẽrinimas 
pagal au kštį
idle / idling-speed / light-running ~ tuščiõsios eigõs apsisu-
kìmų reguliãvimas 

 idle mixture ~ varìklio tuščiõsios eigõs mìšinio sudėtiẽs 
reguliãvimas 
ignition / spark ~ uždegìmo, uždegìmo momeñto reguliã-
vimas 
improper ~ neteisìngas reguliãvimas 

 initial ~ pradìnis reguliãvimas 
level ~ lygio reguliãvimas 

 load mixture ~ apkráuto varìklio mìšinio sudėtiẽs 
reguliãvimas 

 pedal ~ pedãlo reguliãvimas 
scale ~ mastelio derinimas 
screw ~ reguliãvimas naudójant var žtą

 seat ~ sėdynės reguliãvimas 
spark gap ~ uždegìmo žvãkės tárpo reguliãvimas 
track ~ vìkšro įtempìmo reguliãvimas 
trigger ~ gaidùko nuspaudìmo jėgõs reguliãvimas 
valve backlash ~ vožtùvo tárpo reguliãvimas 

 valve tappet ~ vožtùvo stūmìklio reguliãvimas 
administrator n komp. vadõvas; valdýtojas; administrãtorius
admission n priėmìmas (to)

~ to armament priėmìmas į  ginkluõtę KEnc 
admittance n el. tariamàsis laidùmas  

mechanical ~ dinãminis standùmas, tvirtùmas
admixing n primai šymas
admixture n priémaiša 

active ~ aktyvióji príemaiša
indifferent ~ inèrtinė príemaiša 

adobe v sprogdìnti išoriniù, uždedamúoju ùžtaisu 
adrift a, adv pasroviui ; dreifúojantis; neval domas; vėjo ir 

bangų nẽšamas 
adsorb v chem. adsorbúoti 
adsorbent n chem. adsorbeñtas, įgėrìklis 
adsorption n chem. adsòrbcija, įgėrìmas 
adulterant n príemaiša 
advance n 1 automat. añkstinimas 2 techn., automob. paskubà

3 el. pralenkìmas

advance
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ignition / spark ~ uždegìmo paskubà 
injection ~ įpurškìmo paskubà

advanced a perspektyvùs
advancing n 1 techn. paskubà 2 automat. añkstinimas 3 

príekinė eigà
advantage n pérsvara; výravimas
advection n meteor. advèkcija 
aerate v vėdìnti, ventiliúoti 
aeration n spec. vėdiǹimas, ventiliãcija 
aerial n antenà KEnc; ↑  antenna  

~ photograph = aerial photograph
~ photo-reconnaissance = aerial photo-reconnaissance 
a 1 óro; aviãcinis; aero-; avia- 2 rãdijo

aerial photograph n aerofotogrãfinė núotrauka 
gridded vertical ~ vertikalio ji aerofotogrãfinė núotrauka su 
tinkleliu 
large-scale ~ stambau s mastẽlio aerofotogrãfinė núotrauka 
oblique ~ įstrižóji aerofotogrãfinė núotrauka 
rectified ~ transformúotoji aerofotogrãfinė núotrauka 
small-scale ~ smulkau s mastẽlio aerofotogrãfinė núotrauka 
vertical ~ vertikalióji aerofotogrãfinė núotrauka
vertical-oblique ~ įstrižai  vertikalì aerofotogrãfinė núotrauka 

aerial photo-reconnaissance n aerofotogrãfinė žvalgýba 
KEnc, NATO 

aero- (sudurt. žodžiuose) aero-, aviãcinis 
aeroballistics n aerobalìstika 

projectile ~ svíedinio aerobalìstika 
aerobatics n aukštàsis pilotãžas; figūrinis skrai dymas 
aerobomb n aviãcinė bòmba
aerocamera n aerofotogrãfijos aparãtas KEnc 
aerocarrier n lėktùvnešis KEnc 
aerodrome n aerodròmas KEnc, NATO; dar ↑ airfield
 advanced ~ priešakìnis aerodròmas KEnc, NATO 
 alternate / diversion ~ atsargiǹis aerodròmas KEnc, NATO 
 diversion ~ pagálbinis aerodròmas NATO
 dummy ~ klaidìnamasis aerodròmas KEnc 
 main ~ pagrindìnis aerodròmas KEnc, NATO 

redeployment ~ pérdislokavimo aerodròmas KEnc, NATO 
aerodynamics n aerodinãmika  

applied / engineering ~ tèchninė aerodinãmika 
a aerodinãminis

aerodyne n sunkèsnis už órą skrai dymo aparãtas 
aero-engine n aviãcinis varìklis KEnc 
aerofoil n av. aerodinãminis pavir šius; (sparno) pròfilis; 

lai kantysis spar nas 
aerogun n aviãcinis pabūklas; aviãcinis kulkósvaidis KEnc 
aeromechanics n aeromechãnika 
aeronaut n aeronáutas 
aeronautic(al) a aviãcinis; aeronavigãcijos; aeronáutikos 
aeronautics n aeronáutika KEnc; oreivỹstė KEnc 
aeronavigation n aeronavigãcija KEnc  
aeropause n aeropáuzė NATO 
aerophone n gar so stiprintùvas; audiofònas 
aerophotogrammetry n aerofotogrammètrija Art 
aerophoto-topography n aerofotogrãfinė topogrãfija 
aeroplane n lėktùvas KEnc  

artillery observation ~ artilèrinis šáudymo koregãvimo 
lėktùvas 

aerosleigh n aerorõgės KEnc 
aerosleigh-amphibian n aerorõgės amfìbija KEnc 
aerosol n aerozòlis Aps 
 bacteriological ~ baktèrinis aerozòlis 
aerospace n aerokòsminė erdvė KEnc 

a aerokòsminis; aviãcinis kòsminis
aerostat n aerostãtas KEnc 

aerostatics n 1 aerostãtika 2 oreivystė  
affair n komp. dalykas; rei kalas
affluent n hidr. patvankà 

~ of river (upės) patvankà
afire adv, a 1 ugnyjè; liepsnosè 2 prk. dẽgantis (with) 
aflame adv, a 1 liepsnosè; ugnyjè 2 prk. dẽgantis; spiñdintis 
afloat adv, a ant vandeñs (paviršiaus); vandenyjè; orè; 

plaũkiantis; plūduriuojantis 
aft adv, a 1 jūr. laivãgalyje, laivãgalio; į laivãgalį 2 av. (lėktu-

vo) ùžpakalyje; į ùžpakalį
afterbay n jūr. žemutìnis bjèfas
afterburner n grei tinimo, forsãvimo kãmera   
afterburning n traukõs grei tinimas 
aftercarriage n art. užpakalìnė ùžtaisų dėžės dalìs
after-effect n 1 pl padariniai ; branduolìnio sprogìmo padari-

niai  Aps 2 fiz. póveiksmis 
armour-piercing shell ~ svíedinio veikmė po šarvai s KEnc

afterglow n fiz. póšvytis 
ag(e)ing n senėjimas KEnc 

moral ~ morãlinis senėjimas KEnc 
physical ~ fìzinis senėjimas KEnc 
shelf ~ senėjimas sáugojimo metù

agency n òrganas; organizãcinis víenetas; príemonė KEnc 
 delivery ~ šaudmeñs, giñklo siuntìmo į táikinį príemonė; 

(branduolinio) smūgio príemonė
 logistics ~ logìstikos tarnyba; logìstikos padalinys 
 maintenance ~ remònto tarnyba; remònto padalinys 

 operational ~ kovõs príemonė
 supplying ~ tiekìmo tarnyba;  tiekìmo padalinys 
agenda n komp. darbótvarkė
agent n 1 ageñtas (t. p. log.) 2 mẽdžiaga KEnc; príemonė;

naikìnimo príemonė;  nuodiǹgoji mẽdžiaga Aps; biològinė
mẽdžiaga Aps 
aerosol ~ aerozòlis Aps, KEnc 
agent descaling ~ núovirų šãlinimo mẽdžiaga 
antianimal ~ gyvulių naikìnimo príemonė
anticorrosive / antirust ~ antikoròzinė mẽdžiaga 

 anticrop ~ der liaus naikìnimo príemonė NATO 
antifoaming ~ pùtų gesìklis
antifreeze / antifreezing ~ áušinamasis skystis, antifrìzas 
antiicing / deicing ~ príemonė nuo apledėjimo  
antiknock ~ automob. antidetonãtorius

 antimateriel ~ mẽdžiagų naikìnimo príemonė NATO; 
antitèchninė mẽdžiaga KEŽ 

 antipersonnel ~ pėstininkų naikìnimo príemonė
antirust ~ antikoròzinė príemaiša 
antisludging ~ príemaiša nuo núosėdų

 binary ~ dvinãrė NM 
binding ~ rišamóji mẽdžiaga, rišìklis biological ~ biològinė
mẽdžiaga (BM) 

 biological warfare ~ koviǹė BM 
 blasting ~ sprogstamóji mẽdžiaga (SM) KEnc 
 blister ~ pūliúojamoji NM Aps 
 blood ~ bendróji NM Aps 
 blue ~ mėlynóji mẽdžiaga Aps 
 casualty ~ žalójamoji NM KEnc 

catalytic ~ chem. katalizãtorius
 chemical ~ nuodìngoji mẽdžiaga (NM) Aps; reageñtas; 

chèminė príemonė
 chemical warfare (CW) ~ koviǹė NM KEnc 
 choking / choky ~ dùsinamoji NM KEnc 

cleaning / cleansing / purifying ~ vãlymo príemonė
conserving ~ konservántas 
cooling ~ áušalas, áušinamasis, šáldomasis skystis; šáldomoji 
mẽdžiaga 
corrosion preventive ~ konservúojamoji mẽdžiaga 

advanced
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 decontamination, decontaminating ~ degazãvimo, dezak-

tyvãvimo, dezinfekãvimo mẽdžiaga KEnc 
decoppering ~ art. vãrio šalintùvas  

 defolianting ~ defoliántai Aps, NATO 
deicing ~ mẽdžiaga nuo apledėjimo  

 demolition ~ sprogdiǹimo ùžtaisas  KEnc 
 destructive ~ naikìnamasis elemeñtas; rak. koviǹis elemeñtas 

emulsifying ~ (medžiaga) emulsìklis 
engine cleansing ~ varìklio plovim̀o skystis 

 explosive ~ sprogióji mẽdžiaga KEnc 
 fast-acting chemical ~ greitóji NM Aps, KEnc
 fettering ~ paralyžiúojamoji NM Aps, NATO 

fire-extinguishing ~ ugniẽs gesiǹimo príemonė
foaming / frothing / blowing ~ putókšlis, putódaros 
mẽdžiaga 
ground contaminating ~ vietóvės užteršim̀o NM 

 harassing ~ trìkdomoji NM 
heat-transfer ~ šilùmnešis  
ignition ~ padegamóji mẽdžiaga Aps, KEnc

 incapacitating ~ žalójamoji NM KEnc
 incendiary ~ padegamóji mẽdžiaga Aps, KEnc 
 infection ~ užkrečiamõsios ligõs sukėlėjas Aps, KEnc 
 killing ~ naikìnimo príemonė; naikiǹamasis elemeñtas 
 lethal ~ mirtinóji NM KEnc 

lethal chemical ~ mirtinóji chèminė kovõs priémonė
liquid decontaminating ~ degazãvimo skystis 
liquid toxic ~ skystóji NM 
moderately persistent ~ vidutiǹio patvarùmo NM 

 nerve ~ paralyžiúojamoji NM Aps, NATO 
 non-lethal ~ nemirtinóji NM 
 non-persistent ~ nepatvarióji NM Aps, KEnc 
 nuclear ~ branduoliǹė mẽdžiaga KEnc; branduoliǹė nai-

kìnimo príemonė; branduolìnis ùžtaisas KEnc 
odour detection training ~ NM kvãpą imitúojanti mẽdžiaga 

 orange ~ oránžinė mẽdžiaga Aps, KEnc 
oxidizing ~ chem. oksidãtorius

 persistent ~ patvarióji NM Aps, KEnc 
 phytotoxic ~ fitotoksìnai Aps, KEnc 

plasticizing ~ minkštik̀lis, plastifikãtorius
pneumonic plague ~ plau čių fòrmos mãro sukėlėjas 
pneumonic tularemia ~ plau čių fòrmos tuliarèmijos sukė-
lėjas 

 projectile / flinging liquid ~ skystóji sváidomoji mẽdžiaga 
KEnc
propellant ~ sváidomoji SM 
protective ~ apsaugõs príemonė

 psychochemical ~ psichotròpinė NM Aps, KEnc 
 radioactive (warfare) ~ radioaktyvióji mẽdžiaga (RM) Aps, 

KEnc 
 radiological (warfare) ~ koviǹė RM Aps, KEnc 
 respiratory ~ dùsinamoji NM Aps, KEnc 
 riot control ~ chèminė mãsinių neramùmų malšìnimo 

mẽdžiaga Aps, KEnc, NATO 
 screening / smoke ~ dūminė mẽdžiaga Aps, KEnc 

simulated ~ imitãcinė NM 
skin ~ pūliúojamoji NM Aps, KEnc 
slow-acting chemical ~ lėtóji NM Aps, KEnc 
slurry-type blasting ~ suspeñsinė SM 
smoke ~ dūmijamasis mišinys 
softening ~ minkštìklis 
stabilizing ~ chem. stabilizãtorius (medžiaga); SM 
stabilizãtorius; stabilizúojamoji príemaiša
standard chemical ~ pagrindìnė NM Aps, KEnc

 sternuating / sternuatory ~ čiáudėjamoji NM 
stunning chemical ~ kur tinamoji NM 

 suffocating ~ troškiǹamoji NM KEnc 
thickening ~ tirštìklis 
training chemical ~ mókomoji NM
typhoid fever ~ vidurių šil tinės sukėlėjas 

typhoidal tularemia ~ šil tinės fòrmos tuliarèmijos sukėlėjas 
 vesicant ~ pūliúojamoji NM Aps, KEnc, NATO 

viral ~ virusìnis ligõs sukėlėjas 
vomiting ~ vìmdomoji NM  
vulcanizing ~ vulkanizãtorius
white ~ baltóji mẽdžiaga Aps, KEnc

agglomeration n (su)kepìmas; (su)lipìmas; aglomerãcija 
aggregate n 1 agregãtas 2 ùžpildas 

ballast ~ skaldà 
aggressive a puolamàsis (apie ginklą) 
aggressiveness n agresyvùmas 

corrosion ~ koròzinis agresyvùmas 
agile a 1 manèvrinis; judrùs 2 aktyvùs 3 radiotech. grei tai 

kei čiamu dažniù 
agility n manevringùmas; veiksmų spartà; judrùmas 
agitation n (su)mai šymas, (su)plakìmas, (su)krãtymas
agitator n maišýtuvas; maišìklis 
agonic a geogr. nesudãrantis kampo 
agreement n komp. sutikìmas; sutarìmas; sutartìs
aheading n príekinė eigà
aid n 1 pl pagálbinės príemonės; príetaisas; įrenginỹs; mókymo 

príemonė 2 pagálba 
~s and appliances pagálbinės príemonės; pagálbiniai įrengi-
niai 
assembly ~ parašiùtinio desánto surinkìmo rajòno (po išme-
timo) žymėjimo príemonė
audio-visual ~s garsìnės ir rẽgimosios, audiovizuãlinės 
príemonės 

 bridge erection ~s tìltų statýbos príemonės 
filter ~ filtrãvimo miltẽliai 

 firing ~ ugniẽs paramõs príemonė  
 first ~ avãrinis remòntas 

instructional / training ~s mókymo príemonės
 mutual ~ savìtarpio pagálba NATO 

navigational ~s navigãcinė įranga
 night vision ~ naktìnio mãtymo príemonė  
 non-TOE ~ neetãtinė príemonė  

training / instruction ~ mókymo príemonė
visual ~ vaizdìnė príemonė

aim n nu(si)táikymas KEnc; take* ~ (at) nu(si)táikyti; take* 
the ~ of a gun įšáudyti giñklą
centre-of-mass ~ táikymas į mãtomosios táikinio daliẽs 
ceñtrą

 v táikyti(s) (at); krei pti; ~ off pérkelti táikymo tãšką; táikyti į
pasitikìmo tãšką

aimer n táikytojas; rak. táikymo operãtorius  
aiming n (nu)táikymas; kreipìmas Art, KEnc; vizãvimas KEnc;

pabūklo táikymas Art, KEnc 
 approximate ~ apýtikslis kreipìmas; apýtikslis táikymas
aiming-down n táikymas žemiaũ táikinio 
aiming-off n táikymas į pasitikìmo tãšką; (taikinio) pasiti-

kìmas KEnc 
aiming-up n táikymas aukščiaũ táikinio 
aimpoint n táikymo tãškas KEnc 
air <n, a, v> n 1 óras; atmosferà KEnc 2 sprogìmas orè NATO  

ambient / surrounding ~ aplinkõs óras 
arctic ~ árktinis óras 
artificial / conditioned atmosphere ~ kondicionúotasis óras 
atmosphere ~ atmosfèros óras 
carburetted ~ karbiurãtoriaus óras 
combustion ~ degìmo zònos óras  
compressed / heavy ~ suslėgtàsis óras 
contaminated ~ užterštàsis óras 
cooling ~ aušìnimo óras 
humid / moist ~ drėgnàsis óras 
induced ~ įtraukiamàsis óras 

air
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ionized ~ jonizúotasis óras 
liquid ~ skystàsis óras 
maritime ~ jūros óras 
outside ~ išorìnis óras 
rarefied ~ išretintasis óras 
scavenging ~ prapūtìmo óras 
uncontaminated ~ neužterštàsis óras 
a 1 óro; lėktùvų; aviãcinis 2 pneumãtinis
v 1 vėdìnti, ventiliúoti 2 radijo transliúoti

air balloon n aerostãtas KEnc  
barrage ~ ùžtvarų aerostãtas 
captive ~ pririštàsis aerostãtas 
observation ~ stebėjimo aerostãtas 

air defence n óro erdvės gynýba (OEG) KEnc, NATO 
airbag n automob. avãrinė apsaugõs pagálvė, óro pagálvė
air-barrage n (aerostatų) óro ùžtvara 
airbase n av. aviãcijos bãzė
air-bladder n pláukiojamoji pūslė
air-blast n óro srovė; šúoras; órpūtė
air-blasting n vėsìnimas, aušìnimas óru
air-boat n váltis su lėktùvo motorù (plaukioti seklumose, 

pelkėse) 
airborne a 1 vẽžamas óro transpòrtu; skraidìnamas; aerotrans-

portabilùs 2 (oro) desántinis 3 bòrto, bòrtinis 4 orè; pakìlęs į  
órą; become* ~ pakil̀ti 

airbrake n pneumãtinis stabdys
airburst n orìnis branduolìnis sprogìmas KEnc, NATO; orìnis 

sprogìmas KEnc 
nuclear ~ orìnis branduoliǹis sprogìmas KEnc, NATO 

air-cleaning n vėsìnimas, aušiǹimas óru
air-conditioner n kondicioniẽrius
air-cooling n vėsìnimas, aušìnimas óru
aircraft carrier n lėktùvnešis KEnc 
aircraft n órlaivis KEnc; lėktùvas KEnc; sraigtãsparnis KEnc  

~ carrier = aircraft carrier
air alert ~ bùdintis orè órlaivis 
airlift ~ transpòrto lėktùvas  
all-weather ~ visõris órlaivis 
ambulance ~ sanitãrinis órlaivis  
amphibian ~ lėktùvas amfib̀ija KEnc 
artillery reconnaissance ~ artilèrinis šáudymo koregãvimo 
lėktùvas  

 assault ~ štur mo lėktùvas KEnc; atãkos órlaivis NATO
 attack ~ štur mo lėktùvas KEnc; štur mo sraigtãsparnis 

AWACS ~ AWAKS sistèmos lėktùvas  
battlefield ~ tãktinis lėktùvas  

 bomb-carrier / bomber ~ bombónešis KEnc 
 C2 ~ operãcinio val dymo órlaivis 
 carrier ~ lėktùvas lėktùvnešis KEnc; nẽšantysis lėktùvas 

KEnc 
 close air combat ~ ar timojo óro mūšio lėktùvas 
 combat ~ kovõs órlaivis KEnc; kovõs lėktùvas KEnc; 
 combat available ~ tiñkamas kõvai órlaivis NATO 
 combat ready ~ pàrengtas kõvai órlaivis NATO 
 defensive ~ OEG lėktùvas 
 delivery ~ nẽšantysis (naikinimo priemones) lėktùvas 
 dropping ~ desantãvimo lėktùvas KEnc 

EW ~ elektròninės kovõs lėktùvas 
fighter / attack ~ štur mo naikintùvas 
fighter ~ naikintùvas KEnc 

 fighter direction ~ naikintuvùs nukrei piantis órlaivis KEnc, 
NATO

 general-purpose ~ daugiatik̀slis lėktùvas KEnc 
 ground alert ~, bùdintis ant žẽmės, aerodromè órlaivis
 ground attack ~ šturmo lėktùvas KEnc; naikintùvas 

bombónešis KEnc; tãktinis naikintùvas KEnc 
 ground support ~ antžemiǹių pajėgų paramõs órlaivis 

 hypersonic ~ hipergarsìnis lėktùvas KEnc
 interceptor ~ gáudantysis naikintùvas KEnc 

in-weather ~ visõris lėktùvas 
launching ~ rakètnešis KEnc 

 lead / leading ~ vẽdantysis órlaivis NATO 
 liaison ~ sąveikos órlaivis 
 lift ~ transpòrto órlaivis 
 long-range transport ~ dìdelio núotolio transpòrto órlaivis 

NATO
 medical, medical evacuation ~ sanitãrinis órlaivis KEnc
 medium-range transport ~ vidutìnio núotolio transpòrto 

órlaivis NATO 
 military transport ~ karìnis transpòrto lėktùvas KEnc
 missile carrier ~ rakètnešis KEnc 
 multimission ~ daugiatìkslis lėktùvas KEnc 
 naval ~ jūrų aviãcijos órlaivis 

nuclear-capable / nuclear-carrier / nuclear-delivery ~ 
nẽšantysis lėktùvas Aps, KEnc 

 observation ~ stebėjimo órlaivis  
 pathfinder ~ žymėjimo órlaivis KEnc, NATO

patrol ~ patruliãvimo lėktùvas  
reconnaissance ~ žvalgýbos órlaivis 
rotary-wing ~ sraigtãsparnis KEnc 

 short take-off and landing (STOL) ~ trumpojo kilìmo ir  
tūpìmo lėktùvas 

 short take-off and vertical landing  (STOVL) ~ trumpojo 
kilìmo ir vertikãliojo tūpìmo órlaivis KEnc, NATO 

 short-field ~ trumpojo kilìmo lėktùvas 
 short-range transport ~ trumpojo núotolio transpòrto 

órlaivis NATO 
 space ~ órlaivis erdvėlaivis KEnc 
 Stealth ~ „Stealth“ tìpo (nepastebimas radiolokacijos prie-

monėmis) lėktùvas 
 strategic ~ stratèginis lėktùvas 
 strategic transport ~ stratèginis transpòrto lėktùvas NATO 

strike ~ atãkos lėktùvas  
surveillance ~ stebėjimo órlaivis 
tactical ~ tãktinis lėktùvas 

 tactical support ~ tãktinės paramõs lėktùvas 
 tactical transport ~ tãktinis transpòrto órlaivis NATO 
 tanker ~ degalų pripylìmo lėktùvas 
 trail ~ vedamàsis órlaivis (poroje) KEnc 
 trailer ~ sẽkantysis órlaivis NATO 

trainer ~ mókomasis lėktùvas 
transport ~ transpòrto órlaivis NATO 
unmanned ~ bepilòtis órlaivis KEnc 

 unmanned combat ~ bepilòtis kovõs órlaivis KEnc
 unmanned reconnaissance ~ bepilòtis žvalgýbos órlaivis

KEnc 
vertical take-off and landing (VTOL) ~ vertikãliojo kilìmo 
ir tūpìmo lėktùvas 
vertical / short take-off and landing  (V/STOL) ~ vertikã-
liojo ir trumpojo kilìmo ir tūpìmo lėktùvas KEnc, NATO

aircraft-dispensed a nùmetamas iš  órlaivio 
aircraft-target n lėktùvas taikinỹs KEnc
aircrew n lėktùvo įgula 
air-cushion n óro, pneumãtinė pagálvė
air-defence n óro erdvės gynýba (OEG); priešlėktùvinė

gynýba 
air-driven a pneumãtinis
airdrome n amer. aerodròmas KEnc; óro úostas KEnc 
airdrop n 1 desantãvimas KEnc 2 išmetìmas iš órlaivio NATO 
 mass ~ mãsinis (parašiutininkų, krovinių) išmetìmas 
 v desantúoti; išmèsti iš  lėktùvo 
air-droppable, air-dropped a nùmetamas iš óro, orè 
airfield n aerodròmas KEnc 

~ of debarkation (pajėgų) iškrovìmo aerodròmas 
 ~ of embarkation (pajėgų) įlaipìnimo aerodròmas 

air balloon
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 alternate / alternative / diversion(ary) ~ atsargìnis aerodrò-

mas KEnc, NATO 
 base ~ bãzinis aerodròmas 
 decoy / dummy /  phoney ~ klaidìnamasis aerodròmas KEnc 
 main ~ pagrindìnis aerodròmas KEnc, NATO 
 marshalling ~ sutelkim̀o aerodròmas 
 redeployment ~ pérdislokavimo aerodròmas KEnc, NATO 

reserve ~ atsargìnis aerodròmas KEnc 
resupply ~ tiekìmo aerodròmas 

airframe n av. lėktùvo karkãsas
air-free a beõris 
air-gap n (oro) tárpas; próšvaisa
air-gauge n manomètras
airgun n 1 orìnis šáutuvas KEnc 2 purkštùvas KEnc 
air-hammer n pneumãtinis kūjis
airhead n krovim̀o aerodròmas (kovos veiksmų rajone); 

(desantavimo) placdármas; secure / consolidate the airhead 
įsitvìrtinti placdárme; seize the airhead užimti placdármą  

airhole n 1 órlaidė 2 (ledo) próperša 3 av. óro duobė
airing n 1 vėdìnimas, ventiliãcija; džioviǹimas orè 2 radijo 

transliãvimas
airlanded a desántinis tūpiamàsis
airless a beõris
airlift n 1 óro tìltas KEnc 2 skraidiǹimas KEnc; órlaiviu 

skraidìnami kroviniai  ir personãlas  
v skraidìnti

airliftable a skraidiǹamas KEnc; skraidiǹamas órlaiviu; 
aviatransportabilùs; aerotransportabilùs; pritáikytas skraidìnti 
órlaiviu

airline n óro lìnija 
airlock n chèminės slėptùvės támbūras; chèminės slėptùvės 

kãmera
airman n (pl –men) lakūnas KEnc 
air-mechanic n av. órlaivio mechãnikas 
airmobile n aeromobilùmas KEnc, NATO 

a aeromobilùs
airmobility n aeromobilùmas KEnc, NATO
airplane n amer. lėktùvas KEnc 
airplay n radijo (įrašytos muzikos) transliãvimas
air-pocket n 1 av. óro duobė 2 pūslė; dùjų pūslė
airport n óro úostas KEnc 
airportable a skraidiǹamas KEnc; aviatransportabilùs; 

aerotransportabilùs 
air-powered a pneumãtinis
air-proof a sandarùs, nepraléidžiantis óro
air-purging n vėsìnimas, aušiǹimas óru
air-raid n (aviacijos) añtskrydis KEnc 
air-route n óro lìnija; óro trasà KEnc
airscrew n órsraigtis, propèleris
airshaft n vėdìnimo, ventiliãcijos šachtà
airshed n angãras
airship n dirižãblis KEnc 
airspace n óro erdvė KEnc 

controlled ~ kontroliúojamoji óro erdvė KEnc, NATO 
NATO ~ NATO óro erdvė KEnc, NATO 

airspeed n skrỹdžio grei tis KEnc; óro grei tis; grei tis pagal 
príetaisus 
calibrated ~ kalibrúotasis óro grei tis NATO 
rectified ~ koregúotasis skrỹdžio grei tis NATO 

airstrip n laũko aerodròmas NATO; kilim̀o ir tūpìmo aikštẽlė  
airtight a nepraléidžiantis óro; sandarùs; making ~

sandãrinimas
airtightness n sandarùmas 

~ of the pipeline joints vamzdýno sándūrų sandarùmas 
air-to-air a: ~ guided missile val domoji raketà „óras–óras“ 

air-to-ground a: ~ guided missile val domoji raketà „óras–
žẽmė“ 

air-transportability n skraidìnimas  
airtransportable a skraidìnamas KEnc
airwaves n pl rãdijo bañgos KEnc 
airway n óro lìnija KEnc; óro trasà KEnc; óro kẽlias KEnc 
airy a orìnis, óro
alabaster n alebãstras, statýbinis gìpsas
alar a sparnìnis; spar no pavìdalo
alarm n 1 aliármas KEnc; pavõjus KEnc; pavõjaus signãlas 2

signãlinis įtaisas; signalizãtorius; aliármo signalizãcijos 
príetaisas; dar ↑ alert
anti-tank ~ tánkų pavõjus 
automatic fire ~ automãtinis gai sro detèktorius 
automatic gas ~ automãtinis dùjų signalizãtorius Aps, KEnc
circuit ~ elèktros instaliãcijos gedìmo signãlas 
false ~ netìkras aliármas; netìkras pavõjus 
fire ~ gai sro pavõjus 
fuse ~ saugìklio pérdegimo signãlas
gas ~ chèminis pavõjus

 gas ~ dùjų signalizãtorius Aps; chèminis pavõjus 
gasoline ~ žẽmo tẽpalo lygio signãlas 
IR ~ infraraudonàsis signalizãtorius 
low-water ~ žẽmo vandeñs lygio signãlas 
malfunction ~ mechanìzmo gedìmo signãlas 
manual ~ rañkinis gai sro detèktorius 
tyre ~ slėgio kritìmo padangojè signãlas

albedo n astr. albèdas 
~ of the Moon Mėnùlio albèdas 
apparent ~ mãtomasis albèdas 
spherical ~ sfèrinis albèdas 

albedometer n astr. albedomètras 
album n albùmas 

~ of electrical circuit diagrams elektrìnių schèmų albùmas 
~ of illustrations / drawings piešinių albùmas 
~ of schematic diagrams principìnių schèmų albùmas 

alcohol n alkohòlis; spìritas 
absolute / anhydrous ~ absoliutùsis, bevandẽnis spìritas 
denaturated ~ denatūrúotas spìritas  
anti-icing / de-icing ~ apledėjimo šãlinimo spìritas 
methyl / wood ~ metìlo spìritas, metanòlis 
rectified ~ rektifikúotas spìritas, rektifikãtas 
solid ~ kietàsis spìritas 
industrial ~ tèchninis spìritas 
ethyl ~ etanòlis, etìlo alkohòlis 

alcoholmeter n spiritomètras
alert n 1 pavõjus KEnc; pavõjaus signãlas 2 įspėjìmas (apie 

pavojingą situaciją) NATO 3 parengtìs KEnc; koviǹė
parengtìs KEnc, NATO; koviǹės parengtiẽs padėtìs KEnc; 
koviǹis budėjimas KEnc: keep* on the ~ trikdýti ugnimì 4
signalizãtorius; (pavojaus) signalizãcijos príetaisas; dar ↑
alarm
air ~ óro pavõjus 
anti-tank ~ tánkų pavõjus 
test ~ mókomasis aliármas

alertness n judrùmas 
alfa-emitter n alfa spinduõlis 
algorithm n komp., mat., automat.  algorìtmas LST 

control ~ val dymo algorìtmas 
mathematical ~ matemãtinis algorìtmas 
operation ~ operãcinis algorìtmas 
translation ~ mašinìnio vertìmo algorìtmas 

algorithmization n algoritmizãvimas  
troops and weapons control ~ pajėgų ir giñklų val dymo 
procèso algoritmizãvimas  

alidade n astr., geod., techn. alidãdė  

alidade
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dioptre ~ diòptro alidãdė
quadrant ~ kvadránto alidãdė
sextant ~ sekstánto alidãdė

aliform a spar no pavid̀alo; sparnìnis
align v (pri)táikyti; vizúoti; centrúoti; ~ the sights of a rifle on 

the mark nusitáikyti į táikinį  
aligner n tiesintùvas; lygintùvas; nustãtymo įtaisas 

axle-and-wheel ~ priékinio til̀to ir príekinių rãtų reguliãvimo 
ir suvedìmo įtaisas 
camber-and-caster ~ príekinių rãtų išvirtim̀o ir išilgìnio 
sukamųjų šerdžių  núolinkio kampo nustãtymo įtaisas 
wheel ~ val domųjų rãtų kampų nustãtymo įtaisas

aligning n automob. reguliãvimas; nustãtymas
alignment n 1 orientãvimas KEnc 2 (iš)lýginimas; reguliã-

vimas (t. p. automob.); dẽrinimas 3 vẽdlinė Art 4 centrãvimas 
KEnc; vizãvimas (per keletą taškų) KEnc; horizontalióji 
projèkcija 5 sándūra  
luminous ~ šviesõs vẽdlinė Art 
front-end ~ príekinių rãtų montãvimo kampų reguliãvimas
mirror ~ (antenos) véidrodžio dẽrinimas  
wheel ~ rãtų reguliãvimas

alimentation n 1 maitìnimas 2 išlai kymas
alive a vei kiantis; įjùngtas 
alkali n chem. šármas
alkaline a chem. šarmìnis; šarmiǹgas 
alkalinity n chem. šarmingùmas
all-arms a bendrųjų pajėgų
all-clear n 1 óro pavõjaus pabaigõs signãlas; óro pavõjaus 

atšaukìmas 2 signãlas, leidim̀as pradėti veiksmùs
all-in-one a 1 víentisas 2 ne(iš)ar domas; neišnárstomas
allocate v 1 paskìrti (to) 2 (pa)skir̀styti (lėšas, išteklius ir pan.)  
allocation n 1 išskir̀stymas KEnc; paskir̀stymas; limìtas 2 

paskyrà; paskyrìmas; asignãvimas 3 komp. išdėstymas
~ of targets taikinių (pa)skir̀stymas
~ of weapons giñklų (pa)skir̀stymas (į taikinius) KEnc, 
NATO  
ammunition ~ šaudmenų (naudojimo) limìtas  
nuclear weapons ~ branduolìnių šaudmenų limìtas 

allotment n 1 limìtas; limit̀ų paskyrìmas; paskìrtas kiẽkis 2 
(pa)skìrstymas; priskyrìmas 

 ~ of rounds 1 koviǹio komplèkto paskyrim̀as 2 koviǹis 
komplèktas KEnc 

 ~ of the artillery efforts artilèrijos príemonių paskìrstymas
 frequency ~ ryš. dãžnių paskir̀stymas 

fuel ~ degalų limìtas
all-purpose a universalùs
allow v: ~ for travel of the target darýti pãtaisą dėl táikinio 

judėjimo
allowance I n 1 išdavim̀o nòrma; davinỹs KEnc; atsargà KEnc 

2 aprūpinimas KEnc; pl aprūpinimo rūšys 3 pataisà KEnc; dar 
↑  bonus  
~ for corrections bal. pataisų apskaità
~ in direction kryptiẽs pataisà 
~ of ammunition šaudmenų išdavim̀o, tiekìmo nòrma 
aiming-off ~ táikymo tãško iškėlim̀as  
fuel ~ degalų tiekìmo nòrma 
water ~  vandeñs vartójimo, naudójimo nòrma 
weight ~ išdavìmas pagal svarstyklès 
wind ~ pataisà dėl šóninio vėjo

allowance II n pasitikìmas 
linear ~ art. linijiǹis pasitikìmas 

allowance III n ùžlaida 
~ for machining apdirbìmo ùžlaida  
~ for machining in assembly sùrinktos detãlės apdirbìmo 
ùžlaida

alloy n 1 lydinys 2 priémaiša 

solder ~ lýdmetalis 
all-round a universalùs; įvairiapùsis
all-terrain a: ~ vehicle automob. visurei gis (trimis ar ketu-

riais ratais)
all-up n av. (lėktuvo, keleivių, krovinio ir pan.) bendrà mãsė

orè
all-weather a visõris; visasezònis 
alpha decay n fiz. alfa skilìmas 
alpha emission n fiz. alfa spinduliãvimas 
alpha particle n fiz. alfa dalẽlė
alpha radiation n fiz. alfa spinduliãvimas
alphabet n abėcėlė
alpha-emitter n fiz. alfa spinduõlis 
alphanumeric a tèkstinis (raidinis skaitmeninis; apie kodą ir 

pan. ) LST
alt n: tan ~ ryškùmas NATO 
alter v 1 kei sti(s) 2 pérdirbti
alterable a (pa)kei čiamas
alteration n deformãcija; (pa)keitìmas; pakitìmas; modifi-

kãcija 
alternate a 1 kiñtamas; kei čiamas 2 atsargìnis; papìldomas
alternating a kiñtamas; kai taliojamas
alternation n 1 kitìmas; kaità; kai taliojimas(is) 2 pl baigia-

màsis apdorójimas, apdirbìmas
alternator n automob. kintamõsios srovės generãtorius, 

alternãtorius
altimeter n av. aukščiãmatis KEnc NATO, altimètras 

absolute ~ absoliutùsis aukščiãmatis NATO 
barometric / pressure ~ baromètrinis aukščiãmatis NATO  
laser ~ lazerìnis aukščiãmatis 
optical ~ òptinis aukščiãmatis 
radar ~ radiolokãcinis aukščiãmatis
radio ~ rãdijo aukščiãmatis NATO

altitude <n, a> n aũkštis; aũkštis virš jūros lỹgio; altitùdė
absolute ~ absoliutùsis aũkštis KEnc 
angular ~ kampìnis aũkštis
astro ~ astronòminis aũkštis NATO
barometric ~ baromètrinis lỹgis NATO 
calibrated ~ kalibrúotasis lỹgis NATO 
critical ~ krìtinis aũkštis NATO 

 cruising ~ kreiserìnis (skrydžio) aũkštis NATO; rak. skrie-
jìmo aũkštis 

 delivery ~ (bombų, krovinių) išmetìmo aũkštis; rak. 
(pa)leidìmo aũkštis 

 drop ~ (parašiutinio desanto) išmetìmo lỹgis NATO 
flight ~ skrỹdžio aũkštis KEnc 
high ~ dìdelis aũkštis NATO
jumping ~ parašiùtininkų išmetìmo aũkštis 
minimum ~ mažiáusiasis aũkštis 

 minimum safe ~ saugùsis skrỹdžio aũkštis KEnc;
mažiáusiasis saugùs aũkštis NATO 
orbital ~ orbìtos aũkštis 
peak ~ didžiáusiasis aũkštis 

 pressure ~ skrỹdžio aũkštis pagal standártinį atmosfèros 
slėgį KEnc 

 relative ~ santykìnis lỹgis NATO 
 release ~ av. išmetìmo aũkštis; atsiskyrìmo aũkštis 
 transition ~ pérėjimo aũkštis NATO 

a aukštumiǹis; aukštýbinis
aluminium n aliumìnis
A-maintenance n kasdienìnė tèchninė príežiūra KEnc 
amatol n chem. amatòlas (brizantinė SM) KEnc 
ambience n atmosferà (meteorologijoje, balistikoje, aerodi-

namikoje ir pan.) KEnc 
ambient n aplinkà
ambiguity n nevienareikšmiškùmas; neapibrėžtùmas

aliform
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signal ~ signãlų neapibrėžtùmas

ambulance n sanitãrinė transpòrto priémonė (automobilis, 
orlaivis ir pan.); greitõsios pagálbos automobìlis 

ambush n pasalà
explosive ~ apgaulìngoji minà

amendment n 1 (pa)tai symas 2 (projekto ir pan.) pataisà (to)
ammeter, amperemeter n fiz. ampermètras KEnc 
ammo n pl šnek. šáudmenys
ammonal n chem. amonãlas (brizantinė SM)  KEnc
ammonia n chem. amoniãkas Aps  

anhydrous ~ bevandẽnis amoniãkas 
liquid ~ skystàsis amoniãkas 

ammoniacal a chem. amoniãkinis 
ammonite n chem. amonit̀as KEnc(brizantinė SM)
ammonium n chem. amònis
ammotal, ammotoluene n chem. (brizantinė SM) amatòlas 

KEnc
ammoxil n chem. amoksìlas (brizantinė SM) 

amperemeter n fiz. ampermètras  
ammunition n 1 pl šáudmenys NATO; sprógstamosios 

mẽdžiagos Art, KEnc; inž. sprogdìnimo príemonės KEnc; be* 
high on ~ turėti pakañkamai šaudmenų; turėti vis̀ą koviǹį
komplèktą; be* low on ~  neturėti pakañkamai šaudmenų; 
be* run out of ~ išeikvóti šáudmenis, pritrūkti šaudmenų; 
classify ~ rūšiúoti šáudmenis 2 koviǹis komplèktas KEnc 3 
prk. giñklas KEnc 4 amunìcija 5 pl šnek. sviediniai  KEnc; dar
↑  munition  
~ at gun positions šaudmenų ãtsargos artilèrijos pozic̀ijose 

 ~ carried on the man nešiójamosios šaudmenų ãtsargos 
~ in bulk neišrūšiúotieji šáudmenys 
~ in hand / to hand turimi ̀šáudmenys 

 ~ in unit rolling reserves vežiójamosios šaudmenų ãtsargos 
KEnc 
~ on hand tùrimos šaudmenų ãtsargos  

 ~ with destruction elements šáudmenys su naikiǹamaisiais 
elemeñtais Aps, KEnc
air chemical ~ chèminiai aviãcijos šáudmenys 

 aircraft ~ aviãcijos šáudmenys KEnc 
AP ~ šarvãmušiai šáudmenys 
AP cartridge ~ šarvãmušiai šaulių giñklų šáudmenys  
armour-defeating / -piercing ~ šarvãmušiai šáudmenys 

 artillery ~ artilèrijos šáudmenys KEnc 
 bag separate loading artillery ~ trinãriai artilèrijos šáud-

menys KEnc 
 ball ~ bendrõsios paskirtiẽs (su paprastosiomis kulkomis) 

šáudmenys 
 binary chemical ~ dvinãriai chèminiai šáudmenys KEnc 
 biological ~ biològiniai šáudmenys Aps, KEnc, NATO 
 biological aircraft ~ biològiniai aviãcijos šáudmenys KEnc 
 blank ~ tuštíeji šáudmenys KEnc 

breech-loading ~ betūčio užtai symo šáudmenys 
 bursting-type ~ sprogstamiéji šáudmenys KEnc 
 canister ~ kasètiniai šáudmenys KEnc 
 cartridge separate loading artillery ~ dvinãriai artilèrijos 

šáudmenys KEnc 
 case ~ vientisìniai (tūtinio užtaisymo) šáudmenys KEnc 
 caseless ~ betūčiai šáudmenys 
 chemical ~ chèminiai šáudmenys KEnc 
 chemical aircraft ~ chèminiai aviãcijos šáudmenys KEnc
 cluster ~ kasètiniai šáudmenys KEnc 
 combat ~ pagrindìniai šáudmenys (taikiniams naikinti)  
 combustible ~ šáudmenys su  sùdegančiosiomis tūtomis 
 complete round ~ vientisìniai šáudmenys Art; vìsiškai 

sukomplektúoti šáudmenys 
 concrete-penetrating ~ betònmušiai šáudmenys 
 concussion ~ erdvìnio sprogim̀o šáudmenys KEnc 

 conventional ~ įprastìniai (nebranduoliniai) šáudmenys 
KEnc 

 cumulative ~ kumuliãciniai šáudmenys KEnc 
drill / dummy ~ mókomieji šáudmenys KEnc

 engineer / engineer explosive ~ inžinèriniai šáudmenys 
KEnc 

 entomological ~ entomològiniai šáudmenys Aps, KEnc 
 equipment ~ (artilerijos sistemos) kovìnis komplèktas KEnc 

exhausted ~ išeikvóti šáudmenys 
 explosive ~ sprogstamíeji šáudmenys KEnc 
 fixed ~ vientisìniai šáudmenys KEnc, NATO 
 fragmentation ~ skevéldriniai šáudmenys 
 full-power rifle ~ didelės gãlios šautuvìniai šoviniai 

gallery practice ~ mókomieji šáudmenys (su mažesniu užtai-
su) šáudyti tirè 
greased ~ suteptì šáudmenys 

 gyrojet ~ reaktỹvinės kul kos 
 handgun ~ pistolètiniai šáudmenys 
 HE ~ (skeveldriniai) ar domieji šáudmenys 
 HEAT ~ kumuliãciniai prieštánkiniai šáudmenys 
 high-powered small arms ~ šaulių giñklų šáudmenys su 

galìngais šoviniai s  
high-pressure ~ šáudmenys su dìdelio slėgio ùžtaisais 
vamzdžio kanalè 

 high-velocity ~ šáudmenys su dìdeliu pradiniù (sviedinio) 
greičiù (subkalibriniai šaudmenys)  

 high-velocity small-arms ~ šaulių giñklų šáudmenys su 
dìdeliu pradiniù (kulkos) greičiù  

 homing artillery ~ nusitáikantieji artilèrijos šáudmenys  
 illumination ~ šviečiamíeji šáudmenys 
 incendiary ~ padegamíeji šáudmenys KEnc 

inert ~ (mókomieji) inèrtiniai šáudmenys 
 infantry ~ šaulių giñklų šáudmenys  
 intermediate power rifle ~ šautuvìniai šáudmenys su 

vidutìnės (kaunamosios) gãlios kul komis  
 live ~ pagrindìniai šáudmenys (su koviniu užtaisu); koviǹiai 

šáudmenys  
 man-carried ~ nešiójamosios šaudmenų ãtsargos KEnc
 microcalibre ~ mãžo kalìbro (šaulių ginklų) šáudmenys  
 mine-dispensing / mine-scatterable / mine-scattering ~ 

(nuotolinio minavimo) kasètiniai šáudmenys KEnc 
 mortar ~ minósvaidžio šáudmenys KEnc 
 multi-agent ~ daugianãriai šáudmenys KEnc 
 multi-charge ~ šáudmenys su kintamai siais ùžtaisais 
 NATO small arms ~ NATO standárto šaulių giñklų

šáudmenys  
 NATO standard ~ NATO standárto šáudmenys 

NATO-interoperable ~ tarpùsavyje sukeičiamì NATO 
standárto šáudmenys  

 naval ~ jūrų šáudmenys KEnc
 neutron ~ neutròniniai šáudmenys KEnc 
 nuclear ~ branduolìniai šáudmenys KEnc 
 nuclear aircraft ~ branduolìniai aviãcijos šáudmenys KEnc 

observing ~ įšáudomieji šáudmenys 
phosphorous ~ fosforìniai šáudmenys

 portable ~ nešiójamosios šaudmenų ãtsargos KEnc
practice ~ prãktiniai šáudmenys  
propaganda ~ agitãciniai šáudmenys  
quick-firing ~ tūtinio užtai symo šáudmenys 

 RAP ~ aktyvíeji reaktỹviniai šáudmenys  
recoilless ~ beatóšliaužių pabūklų šáudmenys 
reduced charge ~ mažèsnio ùžtaiso šáudmenys 

 remote mining ~ nuotolìnio minãvimo šáudmenys 
 rifle ~ šautuvìniai šáudmenys, šoviniai 
 riot control ~ mãsinių neramùmų malšìnimo šáudmenys  
 rocket ~ rakètiniai šáudmenys; reaktỹviniai šáudmenys

self-destroying ~ susinaikìnamieji šáudmenys 
semiarmour piercing ~ pusiáu šarvãmušiai šáudmenys 

ammunition
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 semi-fixed ~ dvinãriai (atskirojo tūtinio užtaisymo) 

šáudmenys KEnc, NATO 
 separated / separate loading artillery ~ ãtskirojo užtai symo 

artilèrijos šáudmenys KEnc 
service ~ kovìniai šáudmenys 
signal ~ signãliniai šáudmenys  

 simulated ~ mókomieji šáudmenys 
 small arms ~ šaulių giñklų šáudmenys  
 small calibre ~ mãžo kalìbro šáudmenys  
 smoke ~ dūminiai šáudmenys KEnc 
 SP small arms ~ šaulių giñklų šoviniai  su  reaktỹvinėmis 

kul komis 
 space explosive ~ erdviǹio sprogim̀o šáudmenys KEnc 
 special ~ specialíeji šáudmenys KEnc 
 special purpose small arms ~ specialiéji šaulių giñklų

šáudmenys  
sport-gun / sporting ~ spòrtinių giñklų šáudmenys 
stand off ~ sukomplektúotieji šáudmenys 
standard ~ standártiniai šáudmenys, etãtiniai, tabelìniai 
šáudmenys 

 standard chemical ~ pagrindìniai chèminiai šáudmenys Aps, 
KEnc 
subcaliber / miniature / indicator ~ (artilerijos, tankų ir kt.) 
šáudmenys šáudyti iš įdedamųjų vamzdžių
subcaliber ~ subkalìbriniai šáudmenys 
tank ~ tánkų šáudmenys  
target ~ mókomieji šáudmenys KEnc 
test ~ bañdomojo šáudymo šáudmenys 

 thermonuclear ~ termobranduolìniai šáudmenys KEnc 
 tracer ~ trasúojantieji šáudmenys 
 training ~ mókomieji šáudmenys KEnc 
 unfixed ~ ãtskirojo užtai symo šáudmenys KEnc 

unlubricated / ungreased ~ netepti ̀šáudmenys  
unserviceable ~ netinkami ̀šáudmenys

 volume effects ~ erdvìnio sprogim̀o šáudmenys KEnc
zone ~ kintamųjų ùžtaisų šáudmenys

amortization n amortizãcija; dilìmas 
amount n 1 kiẽkis; mãstas; apimtìs (t. p. komp.); in large ~s 

dideliai s kiẽkiais; in small ~s mažai s kiẽkiais 2 dỹdis 3 sumà  
~ of fire šūvių skai čius 
cloud ~ debesuotùmas NATO 
heat ~ šilumõs kiẽkis 
lethal ~ of gamma-radiation mirtinóji gama apšvitõs dòzė

 sufficient ~ pakañkamas kiẽkis
amperage n el. srovės stiprùmas ampèrais 
ampere n el. ampèras (A) KEnc 
ampere-hour n el. ampèrvalandė
ampere-second n el. ampèrsekundė
ampere-turns n ampèrvijė  
amperevoltmeter n el. ampervoltmètras, voltampermètras
amphibian n amfìbija KEnc; automobìlis amfib̀ija; tánkas 

amfìbija; lėktùvas 
amfìbija; kovõs mašinà amfib̀ija NATO;  plaukiamóji trans-
pòrto príemonė; plaukiamóji kovõs mašinà  
pneumatic all-terrain ~ visurei gė pneumãtinių vikšrų
amfìbija 
a amfìbinis; plaukiamàsis; (jūrų) desántinis 

amphibious a amfìbinis; plaukiamàsis; (jūrų) desántinis
amphoteric a chem. amfotèrinis 
amplification n el., radiotech. (su)stip̀rinimas KEnc 
amplifier n el., radijo stiprintùvas  

alterating-current ~ kintamõsios srovės stiprintùvas 
antenna ~ antènos stiprintùvas 
audio-frequency ~ garsìnio dãžnio stiprintùvas 
balanced ~ balánsinis stiprintùvas 
band-pass ~ júostinis stiprintùvas 
broad- / wide- band ~ plačiajuõstis stiprintùvas 

crystal ~ kristalìnis stiprintùvas 
current ~ srovės stiprintùvas 
detonating cord ~ sprogdìnimo virvùtės stiprintùvas NATO 
direct-current / d.c. ~ nuolatìnės srovės stiprintùvas 
electronic ~ elektròninis stiprintùvas 
electrooptical image ~ elektròninis òptinis vai zdo stiprin-
tùvas 
error ~ išdẽrinimo stiprintùvas 
final / terminal ~ galìnis stiprintùvas 
high-frequency ~ aukštadãžnis stiprintùvas
hydraulic ~ hidráulinis stiprintùvas 
image signal ~ vai zdo signãlo stiprintùvas 
intermediate frequency ~ tárpinio dãžnio stiprintùvas 
klystron / multicavity ~ klistròninis stiprintùvas 
laser ~ lazerìnis stiprintùvas 
line ~ lìnijos stiprintùvas 
logarithmic ~ logarìtminis stiprintùvas 
low-frequency ~ žemadãžnis stiprintùvas 
magnetic ~ magnètinis stiprintùvas 
multi-stage ~ daugiapakõpis stiprintùvas 
narrow-band ~ siaurajuõstis stiprintùvas 
non-linear ~ nelinijìnis stiprintùvas 
operational ~ operãcinis stiprintùvas 
paramagnetic ~ paramagnètinis stiprintùvas 
power ~ gãlios stiprintùvas 
push-pull ~ dvitãktis stiprintùvas 
quantum ~ kvántinis stiprintùvas 
radio-frequency ~ aukštadãžnis stiprintùvas 
relay ~ rèlinis stiprintùvas 
resonance ~ rezonánsinis stiprintùvas 
reversing ~ apgrąžìnis stiprintùvas 
sight ~ taikìklio įtampos stiprintùvas 
switching ~ komutãcijos stiprintùvas 
tank interphone ~ tánko pasikalbėjimo įtaiso stiprintùvas 
transistor ~ tranzistorìnis stiprintùvas 
travelling-wave ~ bėgančiosios bangõs stiprintùvas 
trigger ~ stártinių impùlsų stiprintùvas 
valve / tube / thermionic ~ lémpinis stiprintùvas 
variable-gain ~ kiñtamojo stìprinimo stiprintùvas 

amplify v el., radiotech. (su)stìprinti 
amplitron n fiz. amplitrònas 
amplitude n fiz., radiotech. amplitùdė KEnc 

~ of oscillations virpesių amplitùdė
~ of video signal vai zdo signãlo amplitùdė
beat ~ švytãvimo amplitùdė; smūgiãvimo amplitùdė
flow / high tide ~ pótvynio amplitùdė KEnc
gust ~ vėjo šúorų amplitùdė  
modulation ~ moduliãvimo amplitùdė
noise ~ triùkšmo amplitùdė
oscillation ~ svyrãvimų amplitùdė, virpesių amplitùdė
pulse ~ impùlso amplitùdė
resonance ~ rezonánso amplitùdė
signal ~ signãlo amplitùdė
spectrum ~ spèktrinė amplitùdė
sweep ~ dãžnio svyrãvimo amplitùdė; dãžnio skleistiǹės 
amplitùdė
vibration ~ vibrãcijų amplitùdė
voltage ~ įtampos amplitùdė
wave ~ bangõs amplitùdė

ampoule n med., techn. ámpulė KEnc  
break-seal ~ ámpulė su nuláužiamuoju galù 
anti-smoke mixture ~ priešdūminio mìšinio ámpulė

ampule n amer. = ampoule
anaerobic a biol. anaeròbinis 
analog n analògas
analogue n 1 analògas; atitikmuõ 2 modeliúojamasis įrenginys 
analogy n panašùmas
analyse v analizúoti 

amortization
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analyser n fiz., techn. analizãtorius 

aerial-pattern ~ kryptingùmo diagrãmos analizãtorius 
amplitude ~ amplitùdinis analizãtorius 
autocorrelation ~ autokoreliãcinis analizãtorius 

 automatic gas ~ automãtinis dùjų analizãtorius Aps, KEnc 
battery ~ akumuliãtoriaus įkrovim̀o tik̀rinimo priétaisas 
brake ~ stabdžių tìkrinimo agregãtas
circuit ~ schèminis analizãtorius
digital differential ~ skaitmenìnis difereñcinis analizãtorius 
direct-reading ~ tiesióginės atskaitõs analizãtorius 
exhaust gas ~ deginių analizãtorius 
frequency / frequency response ~ dãžnių analizãtorius; 
harmòninis analizãtorius 
fuel-air mixture ~ dẽgiojo miš̀inio analizãtorius 
gas ~ dùjų analizãtorius Aps, KEnc; dùjų ieškìklis 
harmonic ~ spèktro analizãtorius; harmòninis analizãtorius  
height ~ amplitùdinis analizãtorius 
infrared (IR) ~ šilumìnis, infraraudonàsis analizãtorius 

 knock ~ detonãcijos tyrim̀o priétaisas 
microwave ~ mikrobañginis analizãtorius 
network ~ tinklų analizãtorius 
noise ~ triùkšmo analizãtorius 
oxygen ~ deguõnies analizãtorius 
polarization ~ poliarizãcijos analizãtorius 
pulse ~ impùlsų analizãtorius 
signal ~ signãlų analizãtorius 
single-channel ~ vienkanãlis analizãtorius 
spectrum ~ spèktro analizãtorius 
time-delay ~ lai ko analizãtorius 
wave form ~ bangų analizãtorius; signãlų fòrmos 
analizãtorius 

analysis n anãlizė NATO (t. p. automat., komp.); tyrìmas; 
nagrinėjimas; (į)vértinimas 
~ by weight svõrinė anãlizė
absorption ~ chem. absòrbcinė anãlizė
aerodynamic ~ aerodinãminis apskaičiãvimas 
check ~ kontròlinė anãlizė
chemical ~ chèminė anãlizė
colorimetric ~ fiz. kolorimètrinė anãlizė
computer ~ komp. kompiuteriǹė anãlizė
densimetric ~ chem. densimètrinė anãlizė
disk ~ komp. dìsko anãlizė
drop / filter paper / spot ~ lašẽlinė anãlizė
elementary ~ pirmìnė anãlizė  
error ~ paklaidų anãlizė
fractional / float-and-sink ~ chem. frãkcinė anãlizė
gas ~ dùjų anãlizė
gravimetric ~ fiz. suñkio, gravimètrinė   anãlizė
information ~ informãcijos anãlizė
isobaric ~ meteor. izobãrinė anãlizė
logic ~ lòginė anãlizė
microchemical ~ mikrochèminė anãlizė
polarographic ~ chem. poliarogrãfinė anãlizė
potentiometric ~ el. potenciomètrinė anãlizė
qualitative ~ kokýbinė anãlizė
quantitative ~ kiekýbinė anãlizė
radiochemical ~ radiochèminė anãlizė
refractometric ~ fiz. refraktomètrinė anãlizė
routine ~ vizuãlinė anãlizė
spectral / spectrum ~ fiz. spèktrinė anãlizė
synoptical ~ meteor. sinòptinė anãlizė
systematic / system ~ sistèminė anãlizė KEnc
technical ~ tèchninis tìkrinimas KEnc; tèchninis nagri-
nėjimas NATO 
three-dimensional ~ trimãtė anãlizė
ultimate ~ pirmìnė anãlizė
visual ~ vizuãlinė anãlizė
volumetric ~ tūrinė anãlizė
weather ~ meteor. orų anãlizė

x-ray ~ rentgenogrãfinė, reñtgeno anãlizė
analyzer n analizãtorius
anchor n 1 iñkaras KEnc, NATO 2 príemonė nuo nuvãrymo 

(mašinos ir pan.) 3 komp. žymė; príerašas
reverse ~ atbulìnės pavarõs fiksãvimas; rèverso (atbulinė)
blokuõtė
track idler adjusting ~ reguliúojamoji krei piamojo, 
tempiamojo vìkšro ritinėlio atramà

anchorage I n 1 iñkarvietė KEnc; stovėjimas nuléidus iñkarą
2 standùsis (į)tvìrtinimas; standùsis (pri)tvìrtinimas 
advanced fleet ~ priešakìnė laivýno iñkarvietė KEnc 
assembly ~ susitelkìmo iñkarvietė KEnc, NATO 
emergency ~ avãrinė iñkarvietė KEnc, NATO 
external route ~ išorìnio rei do iñkarvietė KEnc 
holding ~ laikinóji iñkarvietė KEnc 
safe ~ saugióji iñkarvietė NATO 
working ~ darbìnė iñkarvietė KEnc, NATO 

anchorage II n inkarìnis tvìrtinimas 
mainspring ~ šaul. g. grįžtamõsios kovìnės spyruõklės 
tvìrtinimas 
seat-belt ~ saugõs dir žo tvìrtinimas 

anchored a komp. fiksúotas
anchoring n (į)tvìrtinimas; (pri)tvìrtinimas; inkarãvimas 

mine ~ mìnos įtvìrtinimas; mìnos inkarãvimas 
anemometer n meteor. anemomètras  

contact ~ kontãktinis anemomètras
hand ~ rañkinis anemomètras 
hand induction ~ indùkcinis rañkinis anemomètras 
vane ~ meñtinis anemomètras 

aneroid n meteor. aneròidas (barometras) 
angle n 1 kampas KEnc 2 padėtìs; situãcija 3 kampai nis 4 

kampuõtis 
~ of approach 1 zen. suartėjimo kampas 2 príekinis važùmo 
kampas; šrv. techn. įvažiãvimo kampas 3 rãkursas 
~ of arrival / descent trajektòrijos liestìnės svyrio kampas 
~ of ascent pakilìmo kampas 
~ of attack av. atãkos kampas 
~ of bank av. pósvyrio kampas; virãžo kampas 
~ of clearance art. príedangos kampas 
~ of climb av. kabrãvimo kampas 
~ of concentration / convergence / parallax pósūkio į pa-
grindìnį pabūklą kampas (suskleidžiant vėduoklę) 
~ of convergence dienóvidinių suartėjimo kampas NATO, 
konvergeñcijos kampas 
~ of deflection / deviation núokrypio kampas 
~ of departure 1 art. sviedìmo kampas; kampas tarp svie-
dìmo ir táikinio lìnijų 2 atbulìnis važùmo kampas; automob., 
šrv. techn. nuvažiãvimo kampas 
~ of depression 1 žemėjimo kampas NATO 2 núosvyrio 
kampas NATO; nuleidìmo  kampas KEnc; núolydžio kampas
KEnc 3 neigiamàsis táikinio viẽtos kampas 
~ of descent nusileidìmo kampas 
~ of dispersion (skeveldrų) sklaidõs kampas 
~ of dive av. pikirãvimo kampas 
~ of divergence batèrijos pabūklų pósūkio (ùgniai išskìrstyti) 
kampas 
~ of elevation 1 pakilìmo kampas; táikymo  kampas 2 zen.
táikinio viẽtos kampas 
~ of elevation to the slope (ugnies pozicijos) príedangos 
kampas KEnc 
~ of extinction užgesìmo kampas 
~ of fall / grazing kritìmo kampas (θ) KEnc 
~ of fire pakilìmo kampas 
~ of glide av. planirãvimo kampas 
~ of hammer notch gaidùko kovìnės ìšpjovos užsikabìnimo 
kampas 
~ of ignition uždegìmo kampas  

angle
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~ of incidence / impact art. susidūrìmo kampas 
~ of inclination nuožulnùsis kampas; pólinkio, pasvirìmo 
kampas 
~ of jump išlėkìmo kampas 
~ of lag vėlãvimo kampas 
~ of lead / allowance (taikinio) pasitikìmo kampas 
~ of lead añkstinimo kampas 
~ of lead in line horizontalùsis (taikinio) pasitikìmo kampas 
~ of lead in range vertikalùsis (taikinio) pasitikìmo kampas 
~ of lens objektyvo regėjimo kampas 
~ of lock didžiáusiasis príekinių rãtų pósūkio kampas 
~ of losses núostolių kampas 
~ of minimum deviation (prizmės) mažiáusiojo núokrypio 
kampas 
~ of ogive art. (sviedinio) skliautìnės, kūginės daliẽs kampas 
~ of percussion kampas tarp daužik̀lio smūgio kryptiẽs ir 
šóvinio ašiẽs 
~ of pitch av. tangãžo kampas 
~ of position zen. táikinio viẽtos kampas 
~ of prism nukreipiamàsis prìzmės kampas 
~ of reference / shift art. pósūkio kampas
~ of reflection 1 art. rikošèto kampas 2 opt. atsispindėjimo 
kampas 
~ of refraction opt. lūžim̀o kampas 
~ of rifling / spiral / twist (vamzdžio kanalo) sriẽgių kampas 
~ of rotation pósūkio kampas 

 ~ of safety art. saugùmo kampas KEnc 
~ of setting įtai symo, montãvimo kampas 
~ of shift 1 póslinkio kampas 2 art. ugniẽs pérkėlimo kampas 
~ of sight táikymo kampas; táikinio viẽtos kampas
~ of skew šlai to kampas 
~ of slope (sviedinio) požiedìnės daliẽs kūgiškùmo kampas; 
núokalnės, šlai to statùmo kampas 
~ of splay ambrazūros angõs kampas 
~ of stabilizer setting stabilizãtoriaus įtai symo kampas 

 ~ of superelevation táikymo  kampo pataisà dėl táikinio 
viẽtos kampo Art 
~ of train / deflection horizontãliojo kreipim̀o kampas 
~ of traverse (pabūklo) pósūkio kampas; horizontãliojo 
šáudymo kampas; horizontalùsis apšáudymas
~ of twist / rifling gráižtvų statùmas

 ~ of view stebėjimo kampas 
~ of visibility / view apžvalgõs kampas; matomùmo sèktorius 
~ of vision / view regėjimo kampas 
~ ot yaw av. krypãvimo kampas 
~ T póslinkio kampas (Pk)  KEnc 
addendum ~ krumpliãračio dantiẽs kampas 

 adjusted elevation ~ įšáudytasis pakilim̀o kampas KEnc 
advance / lead ~ paskubõs kampas; añkstinimo kampas; 
pasitikìmo kampas 
aperture ~ apertūros kampas 
apex ~ kampas prie (trajektorijos) viršūnės 

 approach ~ (sviedinio) susidūrim̀o (su taikiniu) kampas KEnc 
 arrival ~ trajektòrijos liestìnės svỹrio kampas KEnc 

aspect ~ apžvalgõs kampas 
attack ~ of wheelset rãtų porõs suėjim̀o kampas 
axial ~ kampas su òptine ašimì

 azimuth / lateral ~ ãzimuto kampas KEnc 
 azimuth firing ~ šáudymo ãzimutas; (pa)leidìmo ãzimutas 
 bank ~ av. pósvyrio kampas NATO 

banking ~ av. pósūkio, virãžo kampas 
base ~ kampas prie pãgrindo; pósūkio nuo orientyro kampas 
basic sight ~ apskaičiúotasis táikymo kampas 

 battery ~ kampas „vãdas–pabūklas–taikinỹs“, kampas 
„sekyklà–pabūklas–taikinỹs“ 
battery ~ of convergence suei nančiosios vėduõklės kampas 
battery ~ of divergence art. išskleistõsios vėduõklės kampas 
battery ~ of parallax batèrijos lygiagretùmo pakópa 

 bearing ~ orientavimosi kampas; krypties kampas; dirèkcinis 
kampas 
biting ~ mažiáusiasis susidūrìmo kampas (kai sviedinys pra-
muša šarvą); ribìnis įsiskverbìmo kampas (nuo normalės) 
blind ~ nenaikìnamasis kampas  

 bombing ~ bombardãvimo kampas NATO 
 clearance ~ príedangos kampas KEnc; mažiáusiasis taikìklis 

clock-course ~ nuródytas pagal sąlygìnį lai krodžio ciferblãtą
kùrso kampas 
clockwise ~ kampas pagal lai krodžio rodyklę

 contact ~ (sviedinio su šarvu) sąlyčio kampas 
 convergence ~ dienóvidinių artėjimo kampas NATO 

correction ~ pataisõs kampas 
counterclockwise ~ kampas prieš lai krodžio rodyklę
course ~ kùrso kampas KEnc 
crab ~ pókrypio kampas NATO 
crest ~ art. príedangos kampas KEnc 
crossing ~ sánkirtos kampas KEnc 
cutoff ~ atkirtõs kampas 
dead ~ zen. nenaikìnamojo piltùvo kampas 
deflection ~ art. rikošèto kampas; núokrypio kampas 
delay / lag ~ vėlãvimo kampas 

 departure ~ sviedìmo kampas (θ0) KEnc; išlėkìmo kampas 
KEnc; rak. trajektòrijos pasvirìmo kampas 

 depression ~ žemėjimo kampas NATO; art. nulinkìmo 
kampas 

 descent ~ trajektòrijos liestìnės svỹrio kampas KEnc 
 direction(al) ~ kreipiamàsis kampas; horizontãliojo kreipìmo 

kampas; pabūklinis kampas KEnc 
displacement / error ~ išsidẽrinimo kampas 
dive / diving ~ av. pikirãvimo kampas 
divergence ~ skėstiẽs kampas  

 drift ~ derivãcijos kampas; drei fo kampas; nunešìmo kampas
dumping ~ apsivertìmo kampas; núosvyrio kampas ãpver-
čiant (savivarčio kėbulą)  

 elevation ~ pakilìmo kampas (ϕ) KEnc; táikinio viẽtos 
kampas (ε) KEnc; táikymo kampas (α) KEnc; vertikãliojo 
šáudymo kampas KEnc 
extinction ~ užgesìmo kampas 
field-of-vision ~ regėjimo lau ko kampas 

 fire ~ pakilìmo kampas (ϕ) KEnc 
 firing ~ 1 pabūklinis kampas KEnc; horizontãliojo kreipìmo 

kampas; šáudymo kampas 2 pl šáudymo sèktoriaus rìbos; 
pabūklinio kampo núostata 3 uždegìmo kampas 
fuel injection advance ~ degalų padavìmo paskubõs kampas 
fuse prediction ~ kampìnis sprogdìklio pasitikìmas (tikrojo 
ir pasitinkamojo taikinio vietos kampų skirtumas) 
grazing / gliding ~ av. sklendìmo kampas  

 grid (bearing) ~ top. dirèkcinis kampas KEnc 
 grid magnetic ~ magnètinis koordinãtinio tiñklo kampas 

NATO; magnètinės rodỹklės núokrypis nuo tiñklo KEnc; 
dienóvidinių suartėjimo kampas 
groove inclination ~ griovẽlio núolydžio kampas 

 high ~ iškilióji (sviedinio) trajektòrija KEnc 
horizontal ~ horizontalùsis kampas 
horizontal parallax ~ suvedìmo kampas 
hour ~ valandìnis kampas 
ignition / firing ~ uždegìmo kampas 
ignition advance ~ uždegìmo paskubõs kampas 

 impact ~ susidūrìmo kampas (η) KEnc; kritìmo kampas 
KEnc 

 incidence ~ susitikìmo kampas; atãkos kampas; rãkursas  
inclination ~ at curve skersìnio núokrypio kampas pósūkyje  

 inclination ~ pólinkio kampas NATO
injection ~ automob. įpurškìmo kampas
jump ~ išlėkìmo kampas (γ) KEnc 
known ~ žìnomasis kampas 
lateral ~ skersìnis azimutas

angle
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lateral lead ~ šóninio pasitikim̀o kampas 

 launch(ing) ~ rak. (pa)leidim̀o kampas; trajektòrijos nulin-
kìmo (leidžiant) kampas  

 lead ~ (taikinio) pasitikim̀o kampas 
light incidence ~ šviesõs kritìmo kampas 

 limiting elevation ~ didžiáusiasis pakilìmo kampas KEnc 
loading ~ art. užtai symo kampas 
low ~ lėkštóji trajektòrija NATO
map ~ of fire transfer art. topogrãfinis ugniẽs pérkėlimo 
kampas 
measured ~ išmatúotasis kampas 
nutation ~ nutãcijos kampas 
object-glass ~ òptinės sistèmos regėjimo lau ko kampas 

 obliquity / observing ~ táikinio sánkirtos kampas KEnc; 
kampas „sekyklà–taikinỹs–pabūklas“ 
observed ~ stebėtasis kampas 
offset ~ póslinkio kampas 
optical ~ òptinių ašių sánkirtos kampas 

 parallax / parallactic ~ paralãksinis kampas KEnc, NATO; 
póslinkis Art, KEnc; paralãksas Art, KEnc, NATO 

 pitch ~ av., rak. pólinkio kampas NATO; tangãžo kampas; 
príekinių rãtų išvirtìmo kampas  
pitch-up ~ av. kabrãvimo kampas 

 position ~ táikinio viẽtos kampas (ε) KEnc 
precession ~ precèsijos kampas 
prism ~ nukreipiamàsis priz̀mės kampas 
prismatic compass ~ kampas pagal busòlę

 quadrant ~ of site táikinio viẽtos kampas (ε) KEnc 
recoil ~ atãtrankos kampas 
roll ~ av., rak. pósvyrio kampas  
safety ~ art. mažiáusiasis pakilim̀o kampas (šaudant virš 
savųjų pajėgų); mažiáusiasis taikìklis; saugõs kampas NATO 
scattering ~ sklaidõs kampas
screening ~ (pozicijos) priédangos kampas KEnc 
search / scan ~ žvalgõs kampas 
sight / sighting ~ táikymo kampas KEnc, NATO; vizãvimo 
kampas 
site ~ táikinio viẽtos kampas (ε) KEnc 
slip ~ slydìmo kampas 
slope ~ šlai to statùmas KEnc 
solebar ~ išilgìnis kampai nis 
spray-cone ~ išpurškim̀o kampas 
spring seat ~ lìngės nusėdìmo kampas 
steering ~ (automobilio) pósūkio kampas 

 switch ~ art. pósūkio kampas
T-~ kampas „sekyklà–taikinys–pabūklas“ 

 tangent ~ táikymo kampas (α) KEnc, NATO 
 target ~ (taikinio) kùrso kampas KEnc; sánkirtos kampas 

KEnc 
target aspect ~ táikinio rãkursas 
target-observer-gun ~ kampas „taikinỹs–sekyklà–pabūklas“ 

 tilt ~ pólinkio kampas NATO; pósvyrio kampas 
timing ~ uždegìmo paskubõs kampas 
torsion ~ sukìmo kampas; sulenkim̀o kampas 
total training ~ vìsas horizontãliojo kreipim̀o kampas 

 train(ing) / traversing ~ pabūklinis kampas KEnc; ãzimutas 
KEnc; horizontãliojo šáudymo kampas Art
trajectory ~ trajektòrijos kampas 
turning ~ pósūkio kampas 
vectorial ~ vektorìnis kampas 
vertical ~ vertikalùsis kampas 
vertical dead-time ~ zen. vertikalùsis nenaikiǹamojo lai ko 
kampas 
vertical deflection ~ sumiǹis vertikãliojo pasitikìmo kampas 
viewing ~ stebėjimo kampas 
visual ~ regėjimo kampas 

 wind / wind-fire ~ vėjo kampas KEnc 
wind correction ~ pataisõs dėl vėjo kampas 
wind-fire ~ kampas tarp vėjo ir šáudymo plokštumų

yaw(ing) ~ av., rak. krypãvimo kampas
zenith ~ zenìtinis kampas
zero ~ nùlinis kampas

angle-dozer n buldòzeris su sukamúoju verstuvù 
angstrom n ángstremas (nesisteminis ilgio vienetas)
angular a kampìnis; kertìnis 
angulation n kampų matãvimas 
anhydride n chem. anhidrìdas 
anneal v atkai tinti; atléisti; grūdinti 
annealing n 1 techn. (at)kai tinimas; (at)leidìmas; grūdinimas 2

(ap)deginimas, (iš)deginimas (stiklo, keramikos gaminių) 
mouth ~ tūtos kaklelio grūdinimas 

annex n priẽdas  
v komp. prijùngti

annihilate v (su)naikìnti; sugriáuti
annihilation n (su)naikìnimas KEnc 

nuclear ~ branduolìnis naikìnimas 
annotation n komp. pastabà
annular a žiedìnis, žíedo pavìdalo
annulus n techn. žíedas 
annunciator n signalizãtorius
anode n el. anòdas
anomaly n anomãlija; nenormalùmas  
 magnetic ~ magnètinė anomãlija KEnc
answerphone n atsakìklis NATO 
antenna n ryš. (ypač amer.) antenà KEnc; remote an ~ įtaisýti 

antèną tam tikrù núotoliu nuo rãdijo stotiẽs 
active ~ aktyvióji antenà 
aircraft ~ lėktùvo antenà 
aperiodic ~ aperiòdinė antenà 
artificial ~ dirbtìnė antenà; antènos ekvivaleñtas 
automobile ~ automobìlinė antenà 
axisymmetric(al) ~ ašìnė simètrinė antenà  
balanced ~ simètrinė antenà
base-fed ~ apatìnio maitìnimo antenà 
Beverage ~ Bèveredžo antenà 
biconical ~ dvikūgė antenà 
bidirectional / bilateral ~ dvikryptė antenà 
broadcasting ~ transliãvimo antenà 
built-in ~ įmontúotoji antenà 
cage ~ cilìndrinė antenà 
Cassegrain ~ Kãsegreno antenà 
centre-fed ~ maitìnimo vidurìniame taškè antenà 
circular ~ apskritóji antenà 
circular loop ~ apskritóji rėminė antenà 
collapsible / folding-type ~ nuimamóji antenà; sudedamóji
antenà 
cylindrical parabola ~ cilìndrinė parabolìnė antenà 
dielectric rod ~ dielèktrinė strypinė antenà 
dipole ~ vibratorìnė antenà; dipòlinė antenà
directional / directive ~ kryptìnė antenà 
direction-finder ~ pelengãtoriaus antenà 
director ~ direktorìnė antenà  
discone ~ skrituliǹė kūginė antenà
dish-shaped ~ lėkštinė antenà 
disk ~ skrituliǹė antenà 
double rhombic horizontal ~ dvìguboji ròmbinė antenà 
double umbrella ~ dviskėtinė antenà
double-cone ~ dvikūgė antenà 
double-feed ~ dvìgubo maitìnimo antenà 
doublet ~ dipòlinė antenà 
dummy ~ klaidìnamoji antenà 
electronic scanning ~ elektròniniu būdù val doma žvalgõs 
antenà 
emergency ~ avãrinė antenà 
end-fire ~ ašìnio spinduliãvimo antenà 
fan / harp ~ vėduõklinė antenà 

antenna
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ferrite rod ~ ferìtinė antenà 
ferromagnetic loop ~ feromagnètinė rėminė antenà 
finding ~ pelengatoriǹė antenà 
fin-type ~ pei linė antenà 
frame / coil / loop ~ rėminė antenà 
guidance ~ kreipim̀o sistèmos antenà; táikymo sistèmos 
antenà 
half-wave ~ pùsbangio antenà 
homing ~ nusitáikymo sistèmos antenà 
horizontal ~ horizontalióji antenà 
horn / funnel ~ ruporiǹė antenà 
horn-reflector ~ veidrodìnė ruporiǹė antenà 
hyperboloid lens ~ hiperbolòidinė lęšinė antenà 
inflatable ~ pripučiamóji antenà 
inverted-V ~ V rai dės pavid̀alo antenà
log-periodic ~ logarit̀minio periodiškùmo antenà 
L-type ~ L rai dės pavid̀alo antenà 
mast ~ stiebìnė antenà 
mattress ~ daugiaei lė antenà 
measurement ~ tolìmatė antenà 
multi-band ~ daugiadiapazònė antenà 
multi-channel ~ daugiakanãlė antenà 
multi-dipole ~ daugiadipòlė antenà; daugiavibratoriǹė antenà 
multielement / multiple-unit ~ daugiaelemeñtė antenà 
multiple wire ~ daugialai dė antenà 
multiple-beam ~ daugiaspindulìnė antenà 
multiple-rod ~ daugiastrypė antenà 
noiseless ~ betriùkšmė antenà 
nondirectional / nondirective / omnidirectional ~ įvairia-
kryptė antenà 
nonresonant ~ nerezonánsinė antenà 
open / outside ~ išoriǹė antenà 
parabolic reflector ~ parabolìnė antenà 
paraboloidal reflector ~ parabolòidinė antenà 
passive ~ pasyvióji antenà 
pencil-beam ~ siaurakryptė antenà 
polyrod ~ polistirèninė strypinė antenà 
quadrant ~ kvadrántinė antenà 
quadrupole ~ keturpòlė antenà 
quarter-wave ~ ketvir čio bangõs antenà 
radar ~ radiolokãcinė antenà 
radar-sight ~ radiolokãcinio taikìklio antenà 
radiating ~ spinduliúojamoji antenà 
radio direction-finder ~ radiopelengãtoriaus antenà 
radio fuse ~ rãdijo sprogdìklio antenà 
receiving ~ priėmìmo antenà 
reflector ~ veidrodìnė antenà  
resonant ~ rezonánsinė antenà 
resonant endfire ~ išilgai  nukreiptóji rezonánsinė antenà 
rhombic ~ ròmbinė antenà 
rod / spike ~ strypinė antenà 
rotary / steerable ~ sukamóji antenà 
rotary beam ~ sùkamojo plúošto antenà 
satellite communication ~ palydõvinio ryšio antenà 
shipboard ~ lai vo antenà 
short-wave ~ trumpųjų bangų antenà 
sleeve ~ vamzdẽlinė antenà 
slot ~ plyšìnė antenà 
standing-wave ~ stóvinčiosios bangõs antenà 
surface ~ antžemìnė antenà 
surface wave ~ pavir šinės bangõs antenà 
symmetrical ~ simètrinė antenà 
telescopic ~ teleskòpinė antenà 
television ~ televìzinė antenà 
tower ~ bókštinė antenà 
trailing ~ išleidžiamóji antenà 
transceiving ~ priėmim̀o ir pérdavimo antenà 
transmitting ~ pérdavimo antenà 
travelling-wave ~ bėgančiosios bangõs antenà KEnc

tripole ~ tripõlė antenà 
tuned ~ sudẽrintoji antenà 
turnstile ~ turnikètinė antenà 
umbrella ~ skėtinė antenà 
unidirectional ~ vienkryptė antenà 
uniform ~ linijìnė antenà 
vertical ~ stačióji antenà 
warning radar ~ radiolokãtoriaus aptikìmo antenà 
wave ~ bangìnė antenà 
waveguide ~ bangolaidìnė antenà 
whip ~ rimbìnė antenà 
wide-angle ~ plačiakampė antenà
wideband ~ plačiajuõstė antenà

antennafier n antènos su stiprintuvù derinys 
antennaverter n derinys „antenà-keitìklis“ 
antiaerial a priešlėktùvinis; zenìtinis 
antiager n amer. techn. oksidãcijos lėtìklis; príemonė nuo 

senėjimo (ginklo, agregato ir pan.) 
antiairborne a priešdesántinis 
antiaircraft a attr priešlėktùvinis; zenit̀inis 
antiaircraft anti-tank a zenìtinis prieštánkinis
antiaircraft gunner n priešlėktùvininkas; zenìtininkas 
antiarmour a prieštánkinis 
antibacterial a priešbaktèrinis  
antiballistic a priešrakètinis 
anticatalyst n antikatalizãtorius 
antichamber n 1 spynõs kãmera 2 prieškãmeris 
anticlockwise adv prieš lai krodžio rodỹklę
anticoagulant n med. mãžinantis krešėjimą antikoaguliántas 
anticorrosive a antikoròzinis 
anticountermeasures n kontratóveiksmis; pl kontratóveiks-

mio príemonės 
electronic ~ elektròninis kontratóveiksmis; elektròninė saugà 
KEnc; apsaugà nuo trukdžių KEnc 

anticrop n herbicìdas
anticrustator a šãlinantis núoviras  
anticyclone n meteor. anticiklònas KEnc 
antidazzle a automob. neãkinantis (apie žibintus)
anti-deteriorant n príemonė nuo (ginkluotės, įrangos ir pan.) 

senėjimo
anti-detonant n antidetonãcinė mẽdžiaga; antidetonántas 
antidetonator n antidetonãtorius KEnc 
anti-disturbance n nepašalinamùmas 
antidote n príešnuodis KEnc  
anti-fire a priešgaisrìnis
anti-foamer n príemonė nuo pùtų susidãrymo
antifreeze n automob. aušìnimo skystis, antifrìzas KEnc
antifriction a antifrìkcinis 
antigas a priešchèminis
anti-hum n radijo triùkšmo slopintùvas
anti-icer n príemonė nuo apledėjimo 

a sáugantis nuo apledėjimo 
antijamming n ryš. apsaugà nuo trukdžių KEnc; atóveiksmis 

trukdžių dãrymo príemonėms 
electronic ~ elektròninė saugà KEnc 
a radijo sáugantis nuo trukdžių

antiknock n automob., av. antidetonãtorius; detonãcijos 
lėtìklis 
a antidetonãcinis

antimechanized a prieštánkinis 
anti-mine a priešmìninis
antimissile, antirocket n priešrakètinė raketà KEnc 

a priešrakètinis
anti-oxidant n chem. antioksidãtorius

antennafier
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antipersonnel a priešpėstinis; skevéldrinis (apie bombą, 

sviedinį) 
antipollution a sáugantis ãplinką nuo užteršim̀o
antiradar a antiradiolokãcinis  
anti-rust a sáugantis nuo rūdij̀imo 
antisatellite n priešpalydõvinis palydõvas  

a priešpalydõvinis 
antiscale a šãlinantis núoviras 
antiskid a neslystantis
antispall a priešskevéldrinis  
anti-submarine a priešlaiviǹis  
anti-tank a prieštánkinis 
antitanker n tánkų naikìntojas  
antitoxin n med. príešnuodis KEnc  
antiviral a priešvirusìnis
antivirus n komp. antivir̀usas 
aperture n 1 skylė, kiáurymė, angà, plyšys; spragà 2 langẽlis, 

angẽlė 3 opt., apertūrà; fot. diafragmà 
~ of a bridge tìlto įėjim̀as 
antenna ~ antènos apertūrà 
aiming ~ vizãvimo angà 
angular ~ kampìnė apertūrà 
beam ~ plúošto apertūrà 
circular ~ žiedìnė diafragmà 
collecting ~ priimamóji (antènos) apertūrà; surenkamóji 
apertūrà 
curtain ~ užúolaidos diafragmà 
effective ~ veiksmìngoji, efektyvióji apertūrà
focal ~ žìdinio apertūrà 
laser ~ lãzerio apertūrà 
lens ~ objektyvo apertūrà 
magazine ~ dėtuvės ėmik̀lio angà 
modulator ~ moduliãtoriaus (šviesõs) apertūrà 
objective ~ įeinamóji objektyvo angà 
physical ~ fìzinė (antènos) apertūrà 
radiating ~ spinduliúojamoji apertūrà 
relative ~ fiz. šviesingùmas
safety pin ~ saugìklinio kai ščio skylùtė
synthetic ~ siñtezės apertūrà 
trigger ~ šaul. g. paleidim̀o svìrties prapjovà
virtual ~ veiksmìngoji, efektyvióji apertūrà

apex n spec. viršūnė; aukščiáusiasis tãškas 
aphelion n astr. afèlis (labiausiai nutolęs nuo Saulės planetos 

ar kometos orbitos taškas) 
apogee n astr. apogėjus 
apparatus n 1 aparãtas 2 príetaisas KEnc; įrankis; mašinà 

KEnc; aparatūrà
~ for regulating brake gear stabdžių trinkẽlių pérstatymo 
príetaisas 
anchorage ~ inkarãvimo įranga 
ancillary ~ pagálbinė apertūrà 
Baudot ~ Bodò aparãtas KEnc
blocking ~ blokãvimo aparãtas 

 chemical-spray ~ aviãcinis laistytùvas KEnc 
communications ~ ryšių aparatūrà 
control ~ val dymo aparatūrà 
copying ~ kopijuõklis

 decontamination ~ degazãvimo mašinà Aps; degazãvimo 
príetaisas Aps 

 depth underwater ~ gilumìnis povandeniǹis aparãtas KEnc
dosing ~ dozãvimo priétaisas 

 facsimile ~ faksimìlinė mašinà KEnc; faksimil̀inis aparãtas 
fire control ~ ugniẽs val dymo príetaisas 

 fly-back ~ nuleidžiamàsis aparãtas KEnc
gas analysis ~ dùjų analizãtorius 

 gunsight alignment ~ šautuviǹio taikik̀lio patikrõs priétaisas  
heating ~ šildytùvas 

injection advance ~ įpurškìmo paskubõs mechanìzmas 
measuring ~ matãvimo aparãtas 
monitoring ~ kontròlinė aparatūrà 

 Morse ~ Mòrzės aparãtas KEnc 
oxygen breathing ~ deguonìnis izoliúojamasis kvėpãvimo 
aparãtas 

 oxygen respiratory ~ deguoniẽs kvėpãvimo aparatūrà KEnc 
pack / portable decontamination ~ nešiójamasis 
degazãvimo príetaisas KEnc
phototelegraphic ~ faksimìlinis aparãtas 

 power-driven decontamination ~ varìklinis speciãliojo 
švãrinimo príetaisas Aps 
printing / type-printing ~ spausdintùvas KEnc 
recording ~ įrãšymo príetaisas 

 respiratory ~ kvėpãvimo aparãtas Aps 
search ~ paieškõs aparatūrà 

 self-contained respiratory ~ izoliúojamasis kvėpãvimo 
aparãtas Aps 
signalling ~ signãlinis príetaisas 
spraying ~ purkštùvas KEnc 
switch ~ komunikãcinis aparãtas 
telegraph ~ telegrãfo aparãtas KEnc 
torpedo ~ torpèdinis aparãtas KEnc 
toxic smoke ~ nuodìngųjų dūmų (pa)leidìmo príetaisas 
underwater ~ povandenìnis aparãtas KEnc
vibration-detecting ~ vibrãcijos davìklis 
vibration-detecting laser ~ lazerìnis vibrãcijos davìklis 
water distilling ~ vandeñs gėlinimo aparãtas 
wireless ~ rãdijo įranga

appendage n prikabìnamasis įrenginỹs; velkamàsis įrenginỹs; 
(ginklo, technikos) rei kmenys  

appendix n papìldymas 
appliance n príetaisas; įtaisas; įrankis; reikmuõ

~ for engaging the teeth of idler wheel crank krei piamojo 
rãto skriejìko dantų įvedìmo įtaisas
safety ~ saugùmo įtaisas 
salvage / survival ~s gélbėjimo príemonės 
trailing ~ vilkìmo įtaisas

applicability n (pri)taikomùmas; tinkamùmas; tèchninis 
(su)derinamùmas  
combat ~ koviǹis tinkamùmas  

applicable a tiñkamas; galiójantis 
application n (pri)táikymas; (pri)taikomùmas; naudójimas 

~ of protective coating apsaugìnės dangõs dengìmas 
~ of servicing equipment tèchninės príemonės naudójimas 
emergency ~ of the brake skubùs stabdžių įjungìmas
high-idle ~ ilgalai kis tuščiàsis varìklio veikìmas 
laser ~ lãzerių táikymas

applier n: track-chain ~ vìkšro grañdies uždėjìmo įtaisas
appoint v (pa)skìrti
appointment n (pa)skyrìmas; receive an ~ gáuti paskyrìmą
appraisal n įvértinimas
approach n 1 príevaža 2 prìeiga 3 įvažiãvimas 4 tūpìmas

~ end of runway kilìmo ir tūpìmo tãko pradžià NATO 
blind ~ aklàsis tūpìmas
covered ~ dengtóji prìeiga 
landing ~ artėjimas tūpti NATO 
missed ~ tūpìmo nutraukìmas NATO 
shelf ~ nuolaidùs įvažiãvimas į krañtą
sledging ~ pontònų nuleidìmo ir pakėlìmo aparèlė
tactical ~ artimóji prìeiga 

approximate a apytikris; apytikslis
appurtenances n pl rei kmenys
apron n 1 (suporto) skydas 2 av. betonúotoji aikštelė prieš 

angãrą 3 perònas NATO
smoke ~ vertikalióji dūmų ùždanga 

aqualung n akvalángas (povandeninių diversantų ir pan.) 

aqualung
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aqueduct n akvedùkas (vandentakio dalis) KEnc 
aqueous a vandenìngas
aquifer n vandenìngasis horizòntas; vandenìngasis slúoksnis  
aquiferous a vandenìngas (sluoksnis)
aquinite n chlorpikrìnas (dirginamoji NM) Aps, KEnc  
arc I n 1 árka; skliaũtas 2 mat. (apskritimo) lañkas 3 elèktros 

lañkas 
~ of trajectory trajektòrijos lañkas 
azimuth ~ horizontãliojo šáudymo kampas 
bearing ~ kampãmatis lañkas 
declination ~ busòlės lìmbas
elevation ~ vertikalùsis šáudymas; vertikãliojo šáudymo 
kampas KEnc 
gun ~ kampãmatis pabūklo lafèto lañkas 
observation ~ stebėjimo laũkas 
range gear ~ art. táikymo kampų mechanìzmo lañkas 
traversing ~ šáudymo horizontaliąja plókštuma kampas 
windage ~ šaul. g. taikìklio pataisų dėl vėjo (krypties ir 
greičio) nustatymo lañkas  
wind-gauge ~ pataisų dėl šóninio vėjo skãlė

arc II n sèktorius 
~ of fire šáudymo sèktorius 
elevating ~ keliamojo mechaniz̀mo sèktorius 
fire ~ šáudymo sèktorius KEnc 
guiding ~ art. krei piamasis sèktorius 
range gear ~ dantytasis táikymo kampų mechanìzmo 
sèktorius  
traversing ~ pósūkio mechaniz̀mo sèktorius 

arcade n árkų galèrija, arkadà  
arch n 1 árka; skliau tas 2 lañkas, išlinkìmas

straight ~ šaul. g. tiesùsis skliautelis  
archive n komp. archyvas
arcing n el. kibirkščiãvimas; lañko į(si)žiebìmas, už(si)-

degìmas 
arcus n 1 árka 2 lañkas 
area I n 1 plótas 2 rajònas KEnc; bãras KEnc; sritis̀; vietóvė

KEnc, NATO; erdvė KEnc, NATO; laũkas; zonà KEnc, NATO
2 (veikimo ir pan.) sritis̀; sferà; kategòrija; dar ↑ ground; 
zone
~ in defilade nemãtomoji erdvė  
~ of burst skevéldrų sklaidõs plótas 
~ of departure pradìnis rajònas 
~ of dispersion sklaidõs plótas Art 
~ of fire šáudymo sèktorius KEnc 
~ of friction facing frìkcinio añtdėklo plótas 

 ~ of military significant fallout radioaktyviųjų kritulių
rajònas KEnc, NATO 
~ of nuisance mining trìkdomojo minãvimo rajònas 

 ~ of observation stebėjimo rajònas 
active missile trajectory ~ aktyvùsis rakètos trajektòrijos 
rúožas Art, KEnc

 air defence ~ OEG rajònas NATO 
 air defence action ~ OEG veiksmų rajònas NATO 
 air defence operations ~ OEG operãcijų rajònas NATO 
 air drop ~ óro desánto išmetìmo zonà 
 air landing ~ óro desánto išlaipìnimo rajònas 
 airborne alert ~ budėjimo orè zonà KEnc 
 airborne objective ~ (oro desanto) desantãvimo rajònas 

KEnc 
 aircraft dispersal  ~ órlaivių išsklai dymo rajònas NATO 
 airspace control ~ óro erdvės kontròlės rajònas NATO 
 alternate firing position ~ atsargìnis ugniẽs pozìcijų rajònas 

KEnc 
 anti-tank ~ prieštánkinis rajònas KEnc 

anti-tank fortified ~ įtvìrtintas prieštánkinis rajònas 
 armour kill(ing) ~ tánkų naikìnimo zonà  
 armour training ~ tankodròmas KEnc 

 artillery / firing position ~ artilèrijos ugniẽs pozìcijų rajònas 
 artillery manoeuvre ~ artilèrijos manevrãvimo rajònas KEnc 

assembly ~ surinkìmo rajònas 
barrier ~ ùžtvarų zonà 

 barrier restricted ~ ùžtvarų apribójimo rajònas NATO 
 base ~ bãzinis rajònas; bãzės rajònas

beach support ~ jūrų desánto išlaipìnimo paramõs rajònas 
billet ~ kariúomenės apgyvéndinimo rajònas 

 biologically contaminated ~ biològinės taršõs rajònas, 
biològinės taršõs rúožas 

 blast ~ (branduolinio sprogimo) smūgio bangõs naikìnimo 
zonà

 blast ~ branduolìnio sprogìmo rajònas; art. lai bgbalio kūgis 
KEnc 
blast damage ~ smūgio bangõs naikìnimo plótas 
blasting ~ sprogdìnamas gruñto rúožas  
blind ~ (vairuotojo) nemãtomoji kelio zonà 
bomb-ignition ~ branduolìnės bòmbos šviesõs spinduliãvimo 
sukeltų gaisrų rajònas 

 bombing ~ bombardãvimo rajònas  
booby-trapped ~ užminúotas nenuimamõsiomis ir apgau-
lìngosiomis mìnomis vietóvės rúožas 
bore ~ bal. skersìnio kanãlo pjūvio plótas 

 built-up ~ užstatýta pastatai s vietóvė; mókomasis miestẽlis 
KEnc 
bursting effect ~ naikìnimo skevéldromis zonà 

 casualty ~ (branduolinio sprogimo) naikìnimo rajònas; 
(šaudmens) naikìnimo zonà KEnc
central office ~ centrìnės telefòno stoties veikìmo zonà 
chemical contamination / chemically contaminated ~ 
chèminės taršõs zonà Aps

 collecting / recovery ~ sugadìntos tèchnikos surinkìmo 
rajònas

 combat service support ~ pajėgų (kovos veiksmų) ùžnugario 
paramõs rajònas  

 commandant ~ komendántinis rajònas KEnc
 concentration ~ sutelkìmo rajònas NATO; ugniẽs sutelkìmo 

rúožas 
contact ~ šlietim̀osi plótas 

 contamination ~ taršõs rajònas Aps, taršõs zonà 
cover ~ dengìmo rúožas KEnc 

 coverage ~ (ginklų sistemos) naikìnimo rajònas 
 crossing ~ pérkėlimo rajònas NATO 
 damage ~ naikìnamoji erdvė Art, KEnc; (branduolinio 

sprogimo) sugriovìmų zonà KEnc; pažeidìmo plótas NATO 
danger ~ of a mine mìnos skevéldrų sklaidõs zonà (už visiš-
ko naikinimo spindulio ribų) 
danger(ous) ~ pavojìngoji zonà NATO; draudžiamóji zonà; 
naikìnamoji erdvė Art, KEnc
dangerous radioactive contamination ~ pavojìngos radio-
aktyviõsios taršõs zonà Aps, KEnc  

 dead ~ nenaikìnamoji erdvė KEnc 
 decontamination ~ speciãliojo švãrinimo rajònas Aps 

defensive coastal ~ krañto gynybos rajònas 
delaying ~ ùžtvarų rajònas 
deliberate ~ iš añksto įtvìrtintas rúožas 
demolished ~ sugriovìmų rajònas, sugriovìmų rúožas

 disaster ~ naikìnimo (MNG) rajònas; gaivalìnės neláimės 
rajònas  

 dispersal ~ išsklai dymo rajònas 
dispersal ~ rak. (kasetinių kovinių dalių) koviǹių elemeñtų
išsklai dymo plótas   
dispersion ~ sklaidõs plótas KEnc  

 display ~ kovõs tèchnikos demonstrãvimo (per pratybas) 
rajònas  

 dummy ~ klaidìnamasis rajònas KEnc
effective ~ of burst naikìnimo sprógstant zonà 

aqueduct
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effective fire ~ tikrõsios ugniẽs zonà; veiksmìngosios ugniẽs 
zonà  

 emergency firing position ~ laikinàsis ugniẽs pozìcijų
rajònas Art 

 evacuation ~ evakuãcijos rajònas 
exchange ~ centrìnės telefòno stoties veikim̀o zonà 

 exercise ~ pratýbų rajònas 
explosive ~ SM sáugojimo rajònas 

 fallout ~ radioaktyviõsios taršõs rajònas; radioaktyviųjų
kritulių rajònas  
fire ~ (ugnies) pasiekiamùmo zonà; šáudymo sèktorius KEnc  
fire contact ~ ugniẽs rỹšio rajònas  
fire control ~ ugniẽs val dymo zonà  

 fire coordination ~ ugniẽs koordinãvimo rajònas NATO 
 fire support ~ paramõs ugnimi ̀rajònas NATO 
 firing ~ poligònas KEnc; šaudyklà KEnc; šáudymo zonà; 

sprogìmo plótas NATO; ugniẽs rúožas KEnc 
 firing position ~ ugniẽs pozic̀ijų rajònas Art 
 flight control ~ skrỹdžių val dymo rajònas KEnc

flight information ~ skrỹdžių informãcijos rajònas KEnc 
fortified ~ įtvìrtintasis rajònas 
foundation ~ ìškasa
free fire ~ neribótos ugniẽs rajònas   
frontal ~ of tank príekinis tánko pavir šius
frontal ~ of tank priékinis tánko plótas 
fuel dispensing ~ degalų išdavìmo rúožas 
fuel issue ~ degalų išdavim̀o rajònas 
fuel reception ~ degalų priėmim̀o rúožas 
fuel storage ~ degalų sáugojimo rajònas 
fuel storage ~ degalų sáugojimo rúožas 
full radiological exclusion ~ ýpač pavojiǹgos radioakty-
viõsios taršõs zonà Aps, KEnc 
gas spraying ~ NM paláistytas rajònas 
gassed ~ chèminės taršõs rúožas 
ground zero ~ (branduolinio sprogimo) epiceñtro rajònas  
harbour ~ tánkų stovėjimo rajònas 

 hazard ~ pavojìngasis rajònas; taršõs rajònas KEnc 
hazardous ~ pavojìngo slėgio (šaunant) zonà 
hidden ~ nemãtomasis plótas KEnc; nematomùmo lau kas 
high pressure ~ meteor. anticiklònas 
hitting ~ naikìnimo zonà  

 impact ~ kovìnio šáudymo rajònas;  kritim̀o zonà NATO; 
naikìnimo rajònas; naikìnimo ugnimì (poligone) zonà; 
patáikymo plótas; patáikymų zonà; sprogìmų zonà; sviedinių
kritìmo rajònas  
intensified fire ~ intensyviõsios ugniẽs zonà 
interference reception ~ ryš. ìškreipto priėmim̀o zonà 

 inundation ~ užtvìndymo rajònas, užtviǹdymo zonà  
jet / nozzle clearance ~ žiediǹio tárpo plótas 

 kill(ing) ~ pažeidžiamàsis vietóvės rúožas; ugniẽs mai šas 
KEnc; vìsiškojo naikiǹimo zonà  

 landing ~ aerodròmas KEnc; desantãvimo rajònas KEnc  
 launch base ~ (pa)leidim̀o pozìcijų rajònas; pozic̀inis rajònas 

KEnc; rakètų bãzės rajònas  
leakage ~ pãrako dùjų ištekėjimo plótas 
light damage ~ mažų sugriovim̀ų (branduolinio sprogimo 
metu) zonà Aps 
lines of communications ~ komunikãcijų zonà KEnc
lining ~ frìkcinio añtdėklo plótas
loading ~ 1 pakrovìmo rajònas; krovim̀o fròntas 2 automob. 
naudìngasis kėbulo plótas 
low pressure ~ ciklònas 

 magnetic anomaly ~ magnètinės anomãlijos rajònas KEnc 
 main firing position ~ pagrindiǹis ugniẽs pozìcijų rajònas 

Art 
 maintenance ~ tèchninės priéžiūros rajònas; tèchninės 

príežiūros ir remònto òrganų išdėstymo rajònas; rak. tèchninė
pozìcija KEnc 

 mined ~ mìnų laũkas KEnc; užminúotasis rajònas NATO, 
užminúotasis rúožas, užminúotoji zonà KEnc  
moderate contamination ~ vidutìnės radioaktyviõsios taršõs 
zonà Aps  
moderate damage ~ didelių sugriovìmų (branduolinio spro-
gimo metu) zonà KEnc 

 moderately contaminated ~ vidutìnės taršõs rajònas, 
vidutìnės taršõs rúožas 

 mortar ~ minósvaidžių pozìcijų rajònas 
NATO Early Warning ~ NATO tólimojo radiolokãcinio 
aptikìmo zonà  

 NBC ~ of observation branduolìnio, biològinio ir chèminio 
stebėjimo rajònas KEnc 
NBC contaminated ~ MNG taršõs rajònas  

 no-fire ~ draudìmo šáudyti rajònas 
non-tank traversable ~ tánkams nepriei namas rajònas 
nozzle-throat ~ krìtinio tūtos pjūvio plótas 
nuclear killing ~ naikìnimo branduoliniù ginklù zonà 
nuclear safety ~ saugùs nuo  branduolìnių sprogìmų rajònas
nuclear, biological and chemical ~ of observation 
branduolìnio, biològinio ir chèminio stebėjimo rajònas Aps, 
KEnc, NATO
nuisance mined ~ trìkdomojo minãvimo rúožas 
obstructions ~ ùžtvarų zonà KEnc; sugriovìmų zonà KEnc 
open-storage ~ ãtvirojo sáugojimo rúožas 
passage ~ of pipeline praeinamàsis vamzdýno pjūvis 
passive missile trajectory ~ pasyvùsis rakètos trajektòrijos 
rúožas Art, KEnc
piston ~ stūmõklio plótas 

 position ~ pozìcinis rajònas KEnc 
potential kill ~ gãlimojo naikìnimo zonà 

 preliminary firing position ~ laikinàsis ugniẽs pozìcijų
rajònas KEnc 

 primary firing position ~ pagrindìnis ugniẽs pozìcijų
rajònas KEnc 
primary service ~ radijo užtìkrinto priėmìmo zonà; norma-
lau s priėmìmo zonà 
prohibited ~ draudžiamóji zonà 
radioactive / radiological contamination ~ radioakty-
viõsios taršõs zonà Aps, KEnc, radioaktyviõsios taršõs rúožas 
rear ~ ùžnugario rajònas 

 refilling / fuelling ~ degalų įpylìmo rajònas 
 rehabilitation ~ of fighting efficiency pajėgų kovõs gebõs 

atkūrìmo rajònas KEnc
road commandant‘s ~ kelių komendántinis rajònas KEnc

 sealing ~ sandãrinimo rajònas KEnc 
search ~ paieškõs zonà
secondary service ~ ryš. neužtìkrinto priėmìmo zonà 
sectional ~ pjūvio plótas 
severe damage ~ vìsiškųjų sugriovìmų (branduolinio spro-
gimo metu) zonà KEnc

 ship physical ~s fizikìniai lai vo laukai  KEnc
smoke ~ dūmijimo rúožas Aps 
standard target ~ táikinio kovìmo plótas šáudant  

 storage ~ sandėliãvimo rajònas 
submerged ~ priešdesántinė povandenìnė kliūtis 
supply ~ tiekìmo òrganų išdėstymo rajònas  

 support ~ rak. tèchninė pozìcija KEnc 
swept ~ 1 išminúotasis rúožas; patìkrintas (ar nėra minų) 
rúožas 2 automob. vãlomasis stìklo valytùvo šepetėlio plótas 
tank assembly ~ tánkų surinkìmo rajònas, tánkų sutelkìmo 
rajònas 

 tank sealing ~ tánkų sandãrinimo rajònas KEnc
 tankproof ~ nepavojìngasis tánkų rajònas 

target ~ táikinio rajònas; papìldomoji ugnies júosta 
target acquisition ~ taikinių nuródymo zonà 

 transshipment ~ pérkrovimo rajònas KEnc

area I
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tyre gross contact ~ vìsiško padangõs sąlyčio su kelio dangà 
plótas
unloading ~ iškrovim̀o rajònas 

 unorganized ~ inžinèriškai neįrengtas rajònas  
 unsurveyed ~ neištirtóji terito rija

water obstacle crossing ~ vandeñs kliūties įveikim̀o rúožas 
KEnc 

 water obstacle crossing departure ~ pradiǹis vandeñs 
kliūties įveikim̀o rajònas KEnc

area II n vietà 
~ for contaminated package and food užterštõs tãros ir 
užterštų mai sto prodùktų vietà 
~ for decontaminated package and food degazúotos ir 
dezaktyvúotos tãros ir degazúotų bei dezaktyvúotų mai sto 
prodùktų vietà 
~ for decontamination of package and food tãros ir mai sto 
prodùktų degazãcijos bei dezaktyvãcijos vietà
~ for putting-on individual protective equipment individu-
aliõsios apsaugõs priémonių užsidėjìmo, užsivilkim̀o vietà
~ for radiological monitoring and chemical control posts 
dozimètrinės ir chèminės kontròlės pòstų vietà
~ for taking off individual protective equipment individua-
liõsios apsaugõs príemonių nusiėmim̀o, nusivilkim̀o vietà
acid storage ~ rūgščių lai kymo vietà
blasting ~ sprogìmo vietà; sprogdìnimo darbų vietà
bridging / launching ~ individualiõsios apsaugõs príemonių
nusiėmìmo, nusivilkim̀o  vietà 
parking ~ (automobilių) stovėjimo vietà
pier-forming ~ plūdriojo pontòninio til̀to plūdriųjų atramų
surinkìmo vietà

area III n aikštẽlė
aircraft marshalling ~ órlaivių sutelkim̀o aikštẽlė KEnc, 
NATO
assembly ~ surinkìmo, montãvimo aikštelė
control ~ rak. val dymo aikštẽlė  
decontamination ~ speciãliojo švãrinimo aikštelė
drum storage ~ degalų sáugojimo statìnėse aikštelė
fuel issue / fuelling ~ degalų pripylim̀o aikštelė
ground fuel storage ~ ãtvirojo degalų sáugojimo aikštelė
intransit fuel storage ~ tranzìtinių degalų sáugojimo aikštelė
landing ~ tūpìmo aikštẽlė NATO 
maintenance ~ tèchninės priéžiūros aikštẽlė
repair ~ remònto darbų aikštelė
shed fuel storage ~ pusiáu ùždaro degalų sáugojimo aikštelė
storage ~ for reservoirs rezervuãrų sáugojimo aikštelė
toxic storage ~ NM sáugojimo aikšte lė

area IV n židinỹs
accident ~ ekstremãliojo įvykio židinỹs Aps 
biological destruction ~ biològinio naikìnimo židinỹs Aps 
chemical destruction ~ chèminio naikiǹimo židinỹs Aps 
combined destruction ~ miš̀riojo naikiǹimo židinỹs Aps 
destruction ~ naikìnimo židinỹs KEnc 
integrated lethal ~ miš̀riojo naikiǹimo židinỹs KEnc 
nuclear destruction ~ branduoliǹio naikìnimo židinỹs Aps

areometer n areomètras
argument n komp. argumeñtas; parãmetras
arithmometer n aritmomètras
arm I n (ppr. pl) giñklai KEnc; koviǹė priémonė; lay* down ~s 

sudėti ginklùs; make* use of ~s (pa)naudóti ginklùs; resort to 
~s imtis giñklų; reverse ~s imti ginklùs búože į viršų (padė-
tis); dar ↑ armament; weapons
~ of individual defence savig̀ynos giñklas 
~ of precision taiklùsis giñklas; snáiperio giñklas 
all-round ~ apliñkinės ugnies giñklas 
automatic ~ automãtinis giñklas 
combat ~ koviǹis giñklas 
hand ~ rañkinis giñklas KEnc 
hand fire ~ šaunamàsis rañkinis giñklas 

high-velocity projectile launching minicalibre firing ~ 
mãžo kalìbro ir dìdelio kul kų pradìnio grei čio šaunamàsis 
giñklas  
individual ~ individualùsis giñklas KEnc 
light ~ lengvàsis giñklas  
offensive strategic ~s puolamóji stratèginė ginkluõtė
self-protection ~ savìgynos giñklas 
short ~ trumpavamzdis giñklas 
shoulder ~ rañkinis giñklas su búože 
side ~ nešiójamas individualùsis giñklas (pvz., pistoletas, 
durklas)
small ~ mãžo kalìbro giñklas 
small ~s = small arms 
strategic ~s stratèginė ginkluõtė KEnc 
universal individual ~ universalùs individualùsis giñklas 
used ~ panaudótas giñklas 
wartime ~s kãro metù pagamìnti giñklai  
v 1 ginklúoti(s); ap(si)ginklúoti (with) 2 aprūpinti
šaudmenimìs; tiẽkti šáudmenis 3 pérjungti į kovõs pãdėtį
(miną); užtaisýti sprogdìklį; atláužti gaidùką; rak. prijùngti 
koviǹę dãlį; ~ a fuse striker kei sti sprogdìklio skìltuvą į
kovõs pãdėtį

arm II n 1 atšakà 2 automat. rankà; techn. rankóvė; žarnà 3 
techn. petỹs; rañkena; stìpinas; atramà; (malūno) spar nas; 
(krano) strėlė 4 balansyras; sver tas; fiksãtorius 5 liniuõtė
anchor ~ inkarìnis tar patramis 
balance ~ balansyras; sver tas  
bogie ~ vežimėlio balansyras
bolt ~ spynõs ìškyša 
brake ~ stãbdžio rañkena 
compensating idler ~ kompensãcinio tempiamojo ristùvo 
balansyras
crank / starting ~ (variklio) paleidìmo rañkena 
cross-head ~ šaul. g. sukùčio atramà 
gun ~ pabūklinė liniuõtė
hammer ~ skìltuvo kòrpusas, kótas
parallax ~ paralãksų liniuõtė
range ~ núotolių liniuõtė
register and steady ~ fiksãtorius
rocker ~ balansyras; sver tas; skriejìkas, kulìsė; dantytasis 
pabūklinio kvadránto sèktorius  
secondary ~ (taikinio) pasitikìmo tãško nustãtymo liniuõtė
semaphore ~ semafòro spar nas 
steady ~ fiksãtorius
steering / drop / pitman ~ vai ro stõvas 
support ~ balansyras; sver tas
track / road wheel (support) ~ atramìnio ristùvo balansyras
wheel ~ balansyras; sver tas 
wind ~ balìstinio vėjo nustãtymo liniuõtė

arm III n svìrtis (t. p. automob.) 
~ of extractor art. išmetìklio svìrtis 
compensating idler ~ kompensúojamo tempiamojo ritinėlio 
svìrtis 
contact-breaker ~ pértraukiklio svirtelė
control ~ val dymo svìrtis 
feed / feed operating ~ padavìmo svìrtis  
follower ~ šaul. g. padavìklio svìrtis  
idler ~ (vairo pavaros) tárpinė svìrtis 
lever rocking ~ spynõs rañkenos svìrtis 
lower control ~ apatìnė nepriklau somos pakabõs svìrtis 
mainspring ~ koviǹės grąžìnimo spyruõklės svìrtis 
power take-off shifter ~ gãlios paėmìmo veleno pérjungimo 
svìrtis 
seat-adjusting ~ sėdynės reguliãvimo svìrtis 
shock-absorber ~ amortizãtoriaus svìrtis 
steering drop ~ vai ro svìrtis 
support ~ apatìnė pakabõs svìrtis 
suspension ~ pakabõs svìrtis 

area II
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throttle ~ dròselio val dymo svir̀tis 
track / road wheel support ~ atramìnio ritinėlio svir̀tis 
track idler yoke ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio 
šakùtės svìrtis 
trailing / radius ~ išilgìnis balansyras 
valve rocker ~ vožtùvo svir̀tis 

armament n 1 ap(si)ginklãvimas; ginklãvimas KEnc 2 (dažn. 
pl) giñklai KEnc; ginkluõtė KEnc; kovõs priémonės; amu-
nìcija; (karo laivo, tanko) sunkiéji pabūklai; dar ↑ arm; we-
apon
AA ~ priešlėktùvinė ginkluõtė; zenit̀inė ginkluõtė
aircraft ~ aviãcijos ginkluõtė KEnc 
aircraft bomb ~ bòmbinė aviãcijos ginkluõtė KEnc 
aircraft gunnery ~ artilèrinė aviãcijos ginkluõtė KEnc 
aircraft missile ~ rakètinė aviãcijos ginkluõtė KEnc 
aircraft special ~ specialióji aviãcijos ginkluõtė KEnc 
aircraft torpedo-mine ~ torpèdinė ir miǹinė aviãcijos gin-
kluõtė KEnc
anti-tank ~ prieštánkinė ginkluõtė KEnc 
armoured ~ šarvuõčių ir tánkų ginkluõtė KEnc 
artillery ~ artilèrijos ginkluõtė KEnc 
defensive ~ gynybinė ginkluõtė
engineer ~ inžinèrinė ginkluõtė KEnc 
fixed ~ nejudrióji ginkluõtė
gun ~ patránkų ginkluõtė
gunnery ~ artilèrijos ginkluõtė KEnc
heavy-weight main ~ (tanko) pagrindiǹė sunkióji ginkluõtė
high-angle ~ iškiliõsios ugnies giñklas 
main ~ of tank pagrindiǹė tánko ginkluõtė
main ~ pagrindìnis giñklas 
missile ~ rakètinė ginkluõtė
mobile ~ judrióji ginkluõtė
nuclear ~ branduoliǹis giñklas 
organic ~ etãtinė ginkluõtė KEnc
powerful tank ~ galiǹgoji tánko ginkluõtė  
protective ~ apsaugiǹė ginkluõtė
rocket ~ rakètinė ginkluõtė; rakètos koviǹis ùžtaisas 
secondary ~ pagálbinis giñklas 
ship ~ lai vo ginkluõtė KEnc 
ship antisubmarine ~ priešlaivìnė lai vo ginkluõtė (prieš 
povandeninius laivus) KEnc
ship bomb ~ bòmbinė lai vo ginkluõtė KEnc
ship gunnery ~ artilèrinė lai vo ginkluõtė Art, KEnc
ship mine ~ mìninė lai vo ginkluõtė KEnc
ship missile ~ rakètinė lai vo ginkluõtė KEnc
ship missile-torpedo ~ rakètinė ir torpèdinė lai vo ginkluõtė
KEnc
ship torpedo ~ torpèdinė lai vo ginkluõtė KEnc
strategic ~ stratèginė ginkluõtė KEnc 
tank ~ and component elements tánkų aprūpinimas
tank ~ tánkų ginkluõtė

armature n 1 apsaugiǹis ap(si)ginklãvimas 2 šarvai  KEnc 3 el. 
iñkaras KEnc; ròtorius 4 armatūrà
~ of an electromagnet elektromagnèto iñkaras 
motor ~ varìklio iñkaras 
relay ~ relės iñkaras 

armchair n sėdynė, kėdė, krėslas 
armed a 1 ginklúotas (with); apsiginklãvęs 2 šarvúotas (with) 

3 ẽsantis kovìnės parengtiẽs; užtaisýtas; pasireñgęs vei ksmui; 
su įjùngtu saugikliù; pàruoštas iššáuti; pàruoštas sprógti; rak. 
su užtaisýta kovinè dalimì 4 (sprogdiklis) pérjungtas į kovõs 
pãdėtį

arming n 1 ginklãvimas(is); ap(si)ginklãvimas 2 ginkluõtė
KEnc; ekipuõtė KEnc; (skiltuvo, sprogdiklio) užtai symas 
KEnc; (gaiduko) atlaužìmas KEnc; (sprogdiklio) pérjungimas 
į kovõs pãdėtį KEnc, NATO; saugik̀lio išjungim̀as; rak. ko-
vìnio ùžtaiso įdėjìmas į koviǹę dãlį
~ a fuse sprogdìklio pérjungimas į kovõs pãdėtį Art, KEnc 

~ a mine mìnos keitìmas į kovõs pãdėtį
delayed ~ sulėtintas sprogdìklio keitim̀as į kovõs pãdėtį
nuclear ~ užtai symas branduolinè kovinè dalimì

armor a amer. = armour
armour <n, a> n 1 šarvuõčiai KEnc; tánkai KEnc; šarvúotieji 

taikiniai  2 (laivo, tanko) šarvai  KEnc 3 nãro skafándras
body ~ šarvúotoji liemenė
bullet-proof ~ prieškul kiniai šarvai 
cable ~ kãbelio šárvas 
cannon-proof ~ priešsviedinìniai šarvai 
cast ~ lietíeji šarvai 
cemented ~ cementúotieji šarvai 
defensive ~ apsaugìniai šarvai 
double-tape ~ dvìgubieji júostiniai šarvai   
frontal ~ príekiniai šarvai 
heavy ~ sunkíeji šarvai 
heterogenous ~ nevienalyčiai šarvai 
homogenous ~ vienalyčiai šarvai 
hull ~ kòrpuso šarvai 
inclined ~ nuožulníeji šarvai 
light ~ plonìeji šarvai 
plate ~ lãkštiniai šarvai 
reinforced ~ sustìprintieji šarvai ; pastórintieji šarvai 
ribbed ~ briaunótieji šarvai 
rolled ~ valcúotieji šarvai 
side ~ bòrto šarvai 
spaced ~ ekranúotieji šarvai 
steel ~ plienìniai šarvai 
tank ~ tánko šarvai 
tank tail ~ užpakalìniai tánko šarvai 
thick ~ galìngieji šarvai 
turret ~ bókšto šarvai   
vertical ~ vertikalíeji šarvai 
wedge-shaped ~ plei štiniai šarvai 
wire ~ of a cable vielìnis kãbelio šárvas 
a šarvúotas; šarvìnis 

armour-clad n šarvuõtis 
a šarvúotas 

armoured a 1 šarvúotas 2 armúotas; sustìprintas; lightly ~
lengvai  šarvúotas

armoured personnel carrier n šarvuõtis KEnc 
amphibious ~ plaukiamàsis šarvuõtis 
eight-wheeled ~ keturãšis rãtinis šarvuõtis 
four-wheeled ~ dviãšis rãtinis šarvuõtis
six-wheeled ~ triãšis rãtinis šarvuõtis 
track-laying / tracked ~ vikšrìnis šarvuõtis 
wheeled ~ rãtinis šarvuõtis 

armourer n 1 giñklininkas; patránkininkas KEnc; ginklakalỹs; 
giñklų gamìntojas; giñklų méistras; ginkluõtės mechãnikas; 
ginkluõtės tèchnikas 2 šnek. tankìstas

armouring n šarvãvimas
armour-piercer n šarvãmušis sviedinỹs KEnc 
armour-piercing a šarvãmušis  
armour-plate n šarvãplokštė  
armour-plated a šarvúotas 
armour-plating n apsáugojimas; dengìmas šarvaĩs  
armoury n 1 giñklų sándėlis 2 arsenãlas KEnc; giñklų

gamyklà; giñklų taisyklà 3 mókomasis pùnktas 4 giñklų kom-
plèktas; kovõs príemonių rinkinỹs; giñklai KEnc 

arquebus n psn. = harquebus
arrange v 1 pritáikyti 2 montúoti 
arrangement n 1 (su)tvar kymas (t. p. komp.); iš(si)dėstymas; 

klasifikãvimas; klasifikãcija (t. p. komp.); charakterìstika 2 
pérdirbimas 3 montãžas 
~ of axles rãtų charakterìstika 
automatic brake ~ automãtinis stãbdymo įtaisas 
crossing ~s pérkėlos rengìmo príemonės

arrangement
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flashing ~ blykčiojantis kelio žénklas
general ~ beñdrasis komponuõtės vai zdas 
lubricating ~ tepìmo įtaisas 
parking ~ automobil̀ių išdėstymas stovėjimo aikštelėje 
periscope-type mirror ~ periskòpinis įtaisas 
pile ~ põlio pãgrindas 
rear engine-and-transmission ~ užpakaliǹis varìklio ir tran-
smìsijos išdėstymas 
suspension ~ pakabõs montãžas 
tongue and groove ~ įlaidìnis tvir̀tinimas
traffic ~ ei smo srau tų paskìrstymas 
waggon ~ vagòno įranga 
wheel / axle ~ rãtų fòrmulė KEnc

array n 1 radiotech. antèninė gardẽlė; daugiaelemeñtė antenà; 
mãtrica 2 komp. masyvas
antenna ~ radiotech. gardelinė antenà 
data ~ komp. duomenų masyvas 
detector ~ detèktorių plõkštė
digital ~ komp. skaitmeniǹė mãtrica 
memory ~ komp. atmintìnės mãtrica 
phased ~ rdl. fãzinė gardelė

arrest n stãbdymo mechaniz̀mas
arrester n 1 el. iškrovik̀lis 2 aretyras; eigõs ribotùvas; 

príetaiso stabdìklis 
spark ~ kibirkštìnis iškrovik̀lis 

arresting a sulai kantis; sustãbdantis
arrival n atvykìmas (at, in); atėjìmas
arrow n 1 strėlės pavìdalo kulkà 2 įv. reikšm. rodỹklė; strėlė; 

žymìklis  
two-heated ~ dvikryptis žymik̀lis

arrowhead n strėlės smaigalys
arrow-headed a smailùs; plei štiškas 
arrowlet n miniatiūrinė strėlės pavìdalo kulkà; miniatiūrinis 

strėlės pavìdalo kaunamàsis elemeñtas 
arsenal n 1 arsenãlas KEnc; ginkluõtė KEnc; giñklai KEnc; 

kovõs tèchnika KEnc 2 giñklų sándėlis 3 kãro prãmonės 
komplèksas KEnc 
nuclear ~s branduolìnio giñklo ãtsargos 
ordnance ~ artilèrijos arsenãlas 
tank ~ tánkų arsenãlas, gamyklà

arsenic n chem. arsènas 
arsenide n chem. dgs. arsenìtai, arsenìto rūgšties drùskos 
artesian a artèzinis
article n 1 dáiktas; dalykas 2 prodùktas; dirbinys, gaminỹs

KEnc; prekė
commercial ~ prekė
half-finished ~ ruošinys
manufactured ~s prodùkcija 
standardized ~ standartizúotasis gaminys 

articulate, articulated a lañkstinis
articulation n (su)nėrìmas; (su)jungim̀as; sąnara, lañksto 

ceñtras
artificer n 1 mechãnikas; tèchnikas; giñklų méistras 2 jūr. 

tèchnikas 
ordnance ~ artilèrijos tèchnikas  

artificial a 1 dirbtìnis 2 netik̀ras 
artillerist n artilerìstas KEnc 
artillery n artilèrija Art, KEnc

accompanying ~ psn. palydõs artilèrija KEnc 
air defence ~ OEG artilèrija; zenit̀inė artilèrija KEnc 
airborne / air-transported ~ óro transpòrtu skraidìnama 
artilèrija 
airphibious ~ aeromobilióji artilèrija Art
allotted / attached ~ priskirtóji artilèrija 
antiaircraft ~ zenìtinė artilèrija KEnc
anti-tank ~ prieštánkinė artilèrija KEnc 
army ~ ármijos artilèrija KEnc

AT ~ prieštánkinė artilèrija KEnc
atomic ~ atòminė artilèrija psn. KEnc psn.
auxiliary propelled ~ savìjudė artilèrija KEnc 
battalion ~ bataliòno artilèrija KEnc 
brigade ~ brigãdos artilèrija KEnc
cannon ~ vamzdìnė artilèrija KEnc 
casemate ~ kazemãtinė artilèrija KEnc
close support / close-in / direct support ~ tiesióginės pa-
ramõs artilèrija KEnc 
coast defence ~ krañto gynybos artilèrija
coastal ~ krañto artilèrija Art, KEnc
conventional ~ įprastìnė artilèrija; klasikìnė artilèrija 
corps ~ kòrpuso artilèrija KEnc 
direct support ~ tiesióginės paramõs artilèrija 
division ~ divìzijos artilèrija KEnc
extended-range ~ ultratoliašaũdė artilèrija KEnc
field ~ laũko artilèrija; antžemìnė artilèrija KEnc
fixed ~ nejudrióji artilèrija KEnc  
general headquarters reserve ~ vyriáusiosios vadovybės 
rezèrvo artilèrija 
general support ~ bendrõsios paramõs artilèrija KEnc
ground ~ antžemìnė artilèrija KEnc
gun ~ patránkų artilèrija KEnc 
heavy ~ sunkióji artilèrija KEnc 
horse ~ raitóji artilèrija KEnc
howitzer ~ háubicų artilèrija KEnc
large-calibre ~ dìdelio kalìbro artilèrija 
light ~ lengvóji artilèrija KEnc; mažakalìbrė artilèrija KEnc
light field ~ lengvóji lau ko artilèrija 
long-range ~ toliašaũdė artilèrija KEnc
main / major calibre ~ pagrindìnio kalìbro artilèrija 
minor-calibre ~ pagálbinio kalìbro artilèrija 
missile ~ rakètinė artilèrija KEnc;  reaktỹvinė artilèrija KEnc
mobile ~ judrióji artilèrija KEnc  
mobile anti-aircraft ~ judrióji zenìtinė artilèrija 
mobile sea coast ~ judrióji krañto artilèrija 
mortar ~ minósvaidžių artilèrija KEnc
mountain ~ kalnų artilèrija KEnc
naval ~ jūrų artilèrija KEnc
nuclear ~ branduolìnė artilèrija KEnc 
organic ~ karìnio víeneto artilèrija KEnc
pack / portable ~ nešiójamoji artilèrija KEnc
quick-fire / rapid fire ~ greitašaũdė artilèrija 
railroad ~ geležinkelìnė artilèrija KEnc
recoilless gun ~ beatóšliaužė artilèrija KEnc
regimental ~ pul ko artilèrija 
reinforcing ~ pastìprinimo artilèrija KEnc
rifled ~ gráižtvinė artilèrija KEnc
rocket ~ reaktỹvinė artilèrija KEnc; rakètinė artilèrija KEnc
roving ~ klajójančioji artilèrija KEnc
seacoast ~ (jūros) krañto artilèrija KEnc
self-propelled / SP ~ savaei gė artilèrija KEnc
ship ~ laivų artilèrija KEnc 
siege (battering) ~ psn. apgulõs artilèrija KEnc
smooth-bore ~ lygiavamzdė artilèrija KEnc
stationary ~ nejudrióji artilèrija KEnc
superheavy ~ labai  didelės gãlios artilèrija 
support(ing)  ~ paramõs artilèrija KEnc
tank-destroyer ~ prieštánkinė artilèrija 
terrestrial ~ antžemìnė artilerija 
towed ~ velkamóji artilèrija KEnc 
tractor-drawn ~ velkamóji vikšrìnė artilèrija 
trench ~ psn. tranšėjinė artilèrija KEnc 
truck-drawn ~ velkamóji automobìlinė artilèrija 
tube ~ vamzdinė artilèrija KEnc
universal  ~ universalióji artilèrija KEnc 
vehicle-transported ~ vežiójamoji artilèrija KEnc 

 very heavy ~ didelės gãlios artilèrija KEnc
artilleryman n (pl –men) artilerìstas KEnc 

array
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asbestos n chem. ãsbestas 
ascensional a 1 kylantis 2 keliamas  
ash n (ppr. pl) pelenai 

radioactive ~ radioaktyvíeji pelenai 
aslant adv įstrižai ; nuožulniai 
aslope adv nuožulniai , nuolaidžiai ; šlaitù
asparagus n prieštankinė kliūtis
aspect n 1 (signalo) reikšmė 2 kryptis̀; padėtìs 

danger ~ užtveriamàsis signãlas 
distant signal ~ įspėjamojo signãlo reikšmė
light signal ~ šviesofòro signãlo reikšmė
signal ~ signãlo reikšmė
stop ~ signãlinis stãbdymas 
target ~ táikinio rãkursas KEnc
two-light ~ dviejų ugnių signãlas 

asphalt n asfáltas; bitùmas 
~ concrete asfáltbetonis 
residual ~ gudrònas 

asphalting n asfaltãvimas 
asphyxiant, asphyxiator n chem. dùsinamoji NM Aps 
asphyxiation n med. 1 dùsinimas 2 (už)dusim̀as 3 dùsinama-

sis NM póveikis  
aspiration n (oro) įkvėpìmas 
aspirator n siurbtùvas, aspirãtorius
assault n 1 atakà KEnc, NATO; štur mas KEnc; smūgis KEnc; 

dar ↑ attack
rocket ~ rakètų smūgis KEnc

assemblage n montãžas; (su)nárstymas, (su)rinkim̀as
assemble v (su)montúoti; (su)riñkti; suriñkti (ginklo dalis)
assembled a sumontúotas; įtaisytas 
assembler n 1 (su)rinkėjas; montúotojas 2 komp. surinktùvas; 

asemblerio kalbà 
assembling n montãžas, montãvimas; surinkìmas

track ~ vìkšro júosta
assembly n įv. reikšm., t. p. automob., el., ryš.) surinkìmas 

KEnc; montãžas; montãvimas; blòkas; (surinktas) agregãtas; 
mãzgas; rinkinys; komplèktas 
~ fixture surinkìklis
~ of machinery surinkim̀as, montãvimas 
~ of pipes vamzdyno surinkim̀as 
antenna ~ antèninė sistemà
barrel ~ sùrinktas vamzdis  
base and blasting cap ~ įvorė su detonúojamąja kãpsule 
(smūginiame detonatoriuje) 
blasting cap-safety fuse ~ detonúojamoji kãpsulė su pade-
gamąja virvutè
detector-head /-coil ~ (minų ieškiklio) paieškõs įtaisas 
detonating cord-WP hand grenade ~ užtaisytos baltúoju 
fòsforu detonúojamosios virvùtės ir rañkinės granãtos 
ùžtaisas  
detonator and fuse ~ užtaisytas sprogdìklis 
eyepiece ~ (optinio prietaiso) okuliãro dalìs 
field-of-view selector ~ (optinio imtuvo) regėjimo lau ko 
selèktoriaus blòkas 
fin ~ (raketos, sviedinio, minos) stabilizãtorius; (lėktuvo)
uodegõs plókštumos 
firing / explosive / ignition ~ padegamàsis vamzdẽlis KEnc; 
sprogdìklis; degtùvas 
front-sight ~ sùrinktas kryptùkas 
fuel nozzle ~ degalų purkštùvas 
gearbox ~ surinktà pavarų dėžė
gun stand ~ pabūklinio įrenginio atramà
head ~ galvùtė
igniter ~ uždegìklis
laser head ~ lazerìnių galvùčių blòkas 
objective ~ (optinio prietaiso) objektyvo dalìs 
operating rod ~ dùjinis stūmõklis su kótu 

overhead cantilever ~ kontãktinio tiñklo konsòlė
oxygen feeding unit ~ mišrùsis deguõnies padavìmo 
mechanìzmas 
printed-circuit ~ surinktà spausdìntinė schemà 
printed-component / -wiring ~ papìldyta diskrètiniais 
elemeñtais spausdìntinė schemà 
raft ~ kélto surinkìmas 
release bearing and sleeve ~ išjungìmo guõlis
shear link ~ mãzgas su lūžtama vietà NATO 
tail ~ (sviedinio, minos) stabilizãtorius; (lėktuvo) uodegõs 
plókštumos 
track ~ (of tracked vehicle) vikšrìnės mašìnos važiuõklė
track ~ vikšrìnis varytùvas KEnc  
track adjusting wheel and hub ~ tempiamàsis vik̀šro ir 
stebulės ritinėlis 
track rail ~ surinktà vìkšro júosta 
trigger ~ paleidžiamàsis mechanìzmas
turbo-pump ~ rak. turbosiurblìnis agregãtas
tyre ~ surinktà padangà 
water radiator ~ sùrinktas vandenìnis radiãtorius

assessment n (į)vértinimas KEnc; nustãtymas; anãlizė NATO; 
dar ↑ estimate; estimation; evaluation
~ of probable battle damage galimų kovõs núostolių
įvértinimas KEnc 
~ of the radiation situation radiãcinės situãcijos įvértinimas 
KEnc 
~ of the situation situãcijos įvértinimas
~ of the terrain vietóvės įvértinimas 
bomb damage ~ bombardãvimo sukeltų sugriovìmų
póbūdžio ir dydžio nustãtymas 
damage ~ naikìnimo įvértinimas; žalõs įvértinimas NATO 
direct damage ~ ugniẽs rezultãtų įvértinimas NATO
logistic ~ log. logìstinis įvértinimas KEnc 
nuclear damage ~ branduolìnių núostolių įvértinimas KEnc, 
NATO 
nuclear strike damage ~ branduolìnio smūgio naikìnimo 
póbūdžio ir dydžio įvértinimas
nuclear vulnerability ~ branduolìnio póveikio įvértinimas 
KEnc, NATO

asset n 1 tur tas KEnc 2 príemonė KEnc; pl pãjėgos ir 
príemonės KEnc 3 pl lėšos 

assign v skìrti
assignation n (pri)skyrìmas
assignment n 1 užduotìs; pavedìmas 2 (pa)skyrìmas; 

(pa)skìrstymas; komp. (pri)skyrìmas 
boat ~ pérkėlos desántinių príemonių paskìrstymas 
fueling ~ degalų tiekìmo užduotìs 

assimilate v įsisãvinti, absorbúoti 
assimilation n įsisãvinimas, absorbãvimas
assistance n 1 pagálba; paramà KEnc; aprūpinimas KEnc; dar 
↑ aid

 logistic(al) ~ log. logìstinė paramà KEnc 
 protective security ~ karių saugùmo užtìkrinimas Aps, KEnc

technical ~ tèchninė pagálba
assortment n spec. asortimeñtas (t. p. log.); rūšiãvimas 
assurance n garántija 

~ factor atsargõs koeficieñtas 
astern a atbulìnis, atbulìnės eigõs
astroaz n astr. astronòminis ãzimutas 
astrodynamics n astr. astrodinãmika 
astrogravimetric a geod. astrogravimètrinis 
astrolite n chem. (skystoji SM) astrolìtas 
astronomic(al) a astronòmijos, astronòminis  
astronomy n astronòmija KEnc 

aviation ~ aviãcinė astronòmija KEnc 
geodetic ~ geodèzinė astronòmija KEnc 

astronomy
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navigation ~ laivýbos astronòmija KEnc, NATO 

astro-tracker n rak. astronòminės palydõs blòkas; astronò-
minis sekìklis NATO

asymmetric a nesimètriškas, asimètrinis
asymmetry n nesimetriškùmas, asimètrija; nelygýbė
asynchronous a asinchròninis LST, nevienalai kis 
atlas n geogr. ãtlasas KEnc 
atmosphere n atmosferà KEnc  

absolute ~ absoliučióji atmosferà 
adiabatic ~ adiabãtinė atmosferà 
ambient ~ aplinkõs atmosferà 
barometric ~ baromètrinė atmosferà 
dense ~ tankióji atmosferà 
earth’s ~ Žemės atmosferà 
exponential ~ eksponeñtinė atmosferà 
gauge ~ perteklìnė atmosferà
International Standard Atmosphere tarptautiǹė standártinė
atmosferà 
lower ~ žemutìnė atmosferà 
meteorological ~ realióji atmosferà 
normal / standard ~ fìzinė atmosferà 
outer ~ viršutìnė atmosferà  
standard ~ standártinė atmosferà 
stratified ~ sluoksniúotoji atmosferà 
technical ~ tèchninė atmosferà 
tenuous / thin ~ išretintoji atmosferà 
upper ~ viršutìnė atmosferà 

atmospheric(al) a atmosfèros, atmosfèrinis 
atmospherics n pl radiotech. atmosfèriniai trukdžiai   
atom n fiz. atòmas Aps  

bound ~ surištàsis atòmas 
decayed ~ suskìlęs atòmas 
excited ~ sužãdintasis atòmas 
fissile / fissioned ~ skylantysis atòmas 
free ~ laisvàsis atòmas 
heavy ~ sunkùsis atòmas 
ionized ~ jonizúotasis atòmas
light ~ lengvàsis atòmas 
neutral ~ neutralùsis atòmas 
radiating ~ spinduliúojantysis atòmas 
radioactive ~ radioaktyvùsis atòmas 
stationary ~ nejudrùsis atòmas 
stationary ~ stacionarùsis atòmas

atomic a fiz. atòminis, atòmo 
atomization n atomizãvimas; išpurškim̀as 

fuel ~ degalų išpurškim̀as 
mechanical ~ mechãninis išpurškim̀as 

atomize a (su)naikìnti; (su)griáuti (branduoliniu ginklu) 
atomizer n 1 purkštùvas KEnc 2 automob. degik̀lis
atropine n med. atropìnas (priešnuodis) 
attach v (pri)skìrti
attachment n 1 príetaisas KEnc; įtaisas; priẽdas; príeduras, 

ùžmova; pakabìnamasis įtaisas 2 el. prijungim̀as
 belt pulley ~ pavarõs skriémulio mechanìzmas 
 cartridge ~ šóvinio ribotùvas 
 clamp band ~ tvìrtinimas tempiamąja júosta 

muzzle ~ añtvamzdis
tow ~ vilkìmo lyno tvìrtinimo mechaniz̀mas  

 towing ~ vilktùvas 
attack n 1 puolìmas KEnc 2 atakà KEnc; (už)puolim̀as KEnc; 

añtpuolis KEnc; smūgis KEnc; šáudymas KEnc; póveikis; dar 
↑ assault
~ with living agents / pathogenic microorganisms 
biològinis puolìmas 

 air ~ aviãcijos smūgis KEnc; añtskrydis KEnc; óro añtpuolis 
KEnc; óro atakà KEnc 
air assault ~ óro štur mo atakà 

air chemical ~ chèminis óro puolìmas 
airborne assault ~ óro desánto atakà  
amphibious assault ~ jūrų desánto puolìmas NATO 
artillery ~ artilèrinis añtpuolis Art
biological ~ biològinis añtpuolis KEnc 
bomb ~ bòmbų smūgis; bòmbų mėtymas KEnc; 
bombardãvimas KEnc; jūr. bòmbų atakà 
chemical ~ chèminis añtpuolis KEnc 
dummy ~ klaidìnamasis smūgis 
fire ~ ugniẽs smūgis KEnc; ugniẽs añtpuolis  
gas ~ dùjų atakà Aps, KEnc 
indiscriminate nuclear ~ branduolìniai smūgiai be atskirų
taikinių atrankõs  
liquid fire ~ liepsnósvaidžių atakà  
long-range fire ~ tolimàsis ugnie s puolìmas 
mass destruction ~ MNG naudójimas KEnc; MNG smūgis 
mine ~ nuotolìnis minãvimas KEnc; mìnų dėjìmas nùmetant 
iš órlaivių
missile ~ rakètų smūgis  
missile trajectory active ~ aktyvùsis rakètos trajektòrijos 
rúožas Art, KEnc
mortar ~ minósvaidžių šáudymas Art, KEnc
napalm ~ napálmo naudójimas 
naval ~ jūrų atakà KEnc 
nuclear ~ branduolìnis smūgis KEnc  
nuclear air ~ branduolìnis óro puolìmas 
nuclear airborne ~ branduolìnis smūgis, po kuriõ ìšmetamas 
óro desántas  
nuclear-missile ~ rakètinis branduolìnis smūgis 
shell ~ artilèrinis añtpuolis Art; artilèrijos ugnìs, artilèrijos 
apšáudymas 
tank ~ tánkų atakà KEnc 
tank-infantry ~ tánkų ir pėstininkų atakà
total dosage ~ neribóta chèminė atakà NATO 
toxicological (agent) ~ nuõdijamojo póveikio giñklų koviǹis 
naudójimas 
unrestricted nuclear ~ neribótas branduolìnio giñklo 
naudójimas 

attacker n (už)puolėjas; púolantysis; atakúojantysis; puolìmo 
príemonė  
tank ~ tánkų naikìntojas; prieštánkinė ugnies príemonė

attacking n ėsdinimas (rūgštimis)
attack-proof a apsáugotas nuo naikìnimo príemonių  
attendance n 1 príežiūra; tèchninė príežiūra; aptarnãvimas 2 

komp. buvìmas; dalyvãvimas
attendant n 1 tèchnikas; operãtorius KEnc 2 laidiniñkas
attention n 1 (medicinos, techninis ir pan.) aptarnãvimas, 

príežiūra 2 komp. dėmesys
attenuation n fiz., techn. sil pninimas; silpìmas; sugėrìmas; 

išsklai dymas; (radijo) nusilpìmas; (techninių atoveiksmio 
priemonių) veiksmingùmo mažėjimas; tòno (su)sil pninimas 
NATO 
~ of radiation jonizúojančiojo spinduliãvimo susilpnėjimas
atmospheric ~ atmosfèrinis sil pninimas 
cross ~ kryžmìnis sil pninimas 
cross-talk ~ péreinamasis sil pninimas 
free-space ~ erdvìnis sil pninimas 
sideband ~ šalìnės júostos sil pninimas
wave ~ bangų silpìmas 

attenuator n el. silpnintùvas 
pulsed ~ impùlsinis įtampos dalytùvas

attestation n liùdijimas (dokumentas)
attitude n 1 (objekto) kampìnis orientãvimas; padėtìs erdvėjè 

NATO; lėktùvo padėtìs (ore) 2 fiz. traukà 
firing ~ art. kovõs padėtìs
gravitational ~ gravitãcinė traukà
pitch ~ av., rak. tangãžo kampas  
roll ~ av., rak. pósvyrio kampas  
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yaw ~ krypãvimo kampas 

attraction n traukìmas; traukà 
capillary ~ fiz. kapiliarùmas 

attractive a: ~ force fiz. traukõs jėgà
attribute n póžymis
attrition n 1 (didelių) núostolių dãrymas; (priešo) 

(iš)sẽkinimas; išsekìmas NATO; (nu)ãlinimas 2 núostoliai 
KEnc 3 trynìmas; trintìs; susidėvėjimas; dilìmas 
combat ~ koviǹiai núostoliai KEnc

audibility n girdimùmas
audio n pasiklaũsymo príetaisas  

a girdimàsis 
audiosurveillance n stebėjimas naudójant pasiklaũsymo 

príetaisus  
audiotape n gar so įrãšymo júosta
audiovisual n garsìnis regimàsis  
audit n log. audìtas 
auditing n log. revìzija  
auger n techn. 1 (spiralinis) grąžtas 2 (konvejerio) grąžtas 

earth ~ gruñto grąžtas
ice ~ lẽdo grąžtas 

augmentation n 1 (pa)pìldymas; (pa)dìdinimas; 
(pa)stìprinimas KEnc 2 forsãvimas 
artillery ~ pastìprinimas artilèrija  
engineer ~ priskirtàsis inžinèrinis víenetas; pastìprinimas 
inžinèrinėmis pajėgomìs ir príemonėmis  
fire ~ ugniẽs stìprinimas  
thrust ~ traukõs forsãvimas 

augmenting n praplėtìmas
aurora n šiáurės pašvai stė
authentic a tìkras, auteñtiškas; pàtikimas
authenticate a patvìrtinti tikrùmą, autentiškùmą
authentication n autentiškùmo patvìrtinimas KEnc; (doku-

mento) vizãvimas; atpažinìmo signãlo pérdavimas  
authenticator n 1 autentiškùmo žénklas NATO 2 atpažinìmo 

príemonė; (pranešimo) autentiškùmą patvìrtinantis signãlas; 
patvìrtinanti  (dokumento) autentiškùmą kòdinė žymà; atpa-
žinìmo signãlas KEnc  

authenticity n tikrùmas, autentiškùmas 
authority n valdžià; įgaliójimai 

~ to employ minefields téisė dúoti nuródymą įreñgti mìnų
laukùs 

authorization n 1 įgaliójimas; sánkcija; leidìmas 2 tiekìmo 
nòrma; etãtinė ekipuõtė

authorizing n sankcionãvimas
minefield ~ mìnų laukų įrengìmo sankcionãvimas 

auto n amer. automobìlis KEnc 
autobahn n automagistrãlė
autocade n automobìlių vorà 
autocar n psn. automobìlis; autokãras
autocollimator n autokolimãtorius KEnc
autocrane n automobìlinis krãnas KEnc
autocycle n motocìklas
autodrome n autodròmas KEnc  
autodyne n el. saváime sužãdinamas generãtorius, autodìnas 
autofrettage n art. susitvìrtinimas
autogenerator n el. autogenerãtorius
autogiro n av. malūnsparnis KEnc
autoloader n autokrautùvas 
autoloading a saváime užsitai santis; saváime pa(si)kráunantis  
automate v automatizúoti LST; mechanizúoti 
automatic n 1 automãtas KEnc; automãtinis įrenginỹs 2 

automãtinis (šaunamàsis) giñklas 3 automobìlis su automã-
tine pavarà 

a 1 automãtinis LST, saváiminio veikìmo; automatizúotas 2 
automãtiškas; mechãniškas 

automatics n 1 automãtika 2 automãtinis (šaunamàsis) giñklas 
 double action ~ (savaime užsitaisantis) automãtinis šaulių

giñklas  
automation n automatizãcija LST; automãtika KEnc 
automatism n automatiškùmas; nesąmonìngas vei ksmas  
automatization n automatizãcija, automatizãvimas 

~ of troops control pajėgų val dymo automatizãvimas KEnc 
automatize v automatizúoti 
automaton n automat. automãtas 

control ~ val dymo automãtas 
copier ~ kopijãvimo automãtas 
cybernetic ~ kibernètinis automãtas 
multifunctional ~ daugiafuñkcis automãtas 
programmable ~ programúojamasis automãtas 
recognition ~ atpažinìmo automãtas 
training ~ mókomasis automãtas 
universal ~ universalùsis automãtas 

automobile n (ypač amer.) automobìlis KEnc; lengvàsis 
automobìlis  
~ waggon suñkvežimis, furgònas 

automodulate v fiz., tech. automoduliúoti 
automodulation n fiz., tech. automoduliãcija 
automotive a 1 savaei gis; savìjudis 2 automobìlių
autonomic a autonòminis 
autonomous a savarañkiškas, autonòminis
auto-oiled a automãtiškai pasìtepantis, savìtepis
autopilot n autopilòtas KEnc 
autoplotter n automãtinis braižytùvas
autorifle n amer. rañkinis kulkósvaidis; automãtinis šáutuvas 

KEnc 
autorifleman n (pl –men) ginklúotas automãtiniu šáutuvu 

šaulỹs
autoroad n automobìlių kẽlias KEnc 
autosafety n automãtinis paleidìmas 
autostrada n automagistrãlė  
autotracker n: infrared (IR) angular ~ automãtinis 

infraraudonàsis sekìklis 
autotracking n radiotech. automãtinis sekìmas  
autotrain n automobìlinis traukinỹs KEnc 
autotraining n autogèninė treniruõtė; savìtaigos pratýbos   
autotuning n savireguliãcija, automãtinis dẽrinimas  
auxiliary a 1 pagálbinis 2 atsargìnis
auxiliary-propelled a art. savìjudis 
availability n 1 tinkamùmas; naudingùmas; prieinamùmas; 

aprūpintùmas 2 buvìmas; turėjimas; galimýbė naudótis; 
tùrimas kiẽkis 3 parengtiẽs koeficieñtas KEnc 4 (ginkluotės, 
kovos technikos) kovìnė parengtìs KEnc
ammunition ~ tùrimos šaudmenų ãtsargos; aprūpinimas 
šaudmenimìs 
combat mission ~ turimų kõvai parengtų príemonių skai čius  
daily ~ tùrimas šiai pãrai kiẽkis  
operational ~ kõvai parengtų pajėgų ir príemonių skai čius  
power ~ (per worker) aprūpintùmas enèrgija
restricted ~ ribótas kõvai parengtų pajėgų ir príemonių
skai čius  
supply ~ aprūpinimas tiekìmo daiktai s; tùrimos materiãlinių
príemonių ãtsargos  
technical ~ tèchninis tinkamùmas 

available a galiójantis; tiñkamas; naudìngas 
avalanche n lavinà, griūtìs 

snow ~ sniego lavinà 
avenue n 1 kẽlias KEnc; kryptìs KEnc; prìeiga 2 platì gãtvė; 

prospèktas; alėja; aveniù 

astro-tracker
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yaw ~ krypãvimo kampas 

attraction n traukìmas; traukà 
capillary ~ fiz. kapiliarùmas 

attractive a: ~ force fiz. traukõs jėgà
attribute n póžymis
attrition n 1 (didelių) núostolių dãrymas; (priešo) 

(iš)sẽkinimas; išsekim̀as NATO; (nu)ãlinimas 2 núostoliai 
KEnc 3 trynìmas; trintìs; susidėvėjimas; dilìmas 
combat ~ koviǹiai núostoliai KEnc

audibility n girdimùmas
audio n pasiklaũsymo príetaisas  

a girdimàsis 
audiosurveillance n stebėjimas naudójant pasiklaũsymo 

príetaisus  
audiotape n gar so įrãšymo júosta
audiovisual n garsìnis regimàsis  
audit n log. audìtas 
auditing n log. revìzija  
auger n techn. 1 (spiralinis) grąžtas 2 (konvejerio) grąžtas 

earth ~ gruñto grąžtas
ice ~ lẽdo grąžtas 

augmentation n 1 (pa)pil̀dymas; (pa)dìdinimas; 
(pa)stìprinimas KEnc 2 forsãvimas 
artillery ~ pastìprinimas artilèrija  
engineer ~ priskirtàsis inžinèrinis viénetas; pastip̀rinimas 
inžinèrinėmis pajėgomis̀ ir priémonėmis  
fire ~ ugniẽs stìprinimas  
thrust ~ traukõs forsãvimas 

augmenting n praplėtim̀as
aurora n šiáurės pašvai stė
authentic a tìkras, auteñtiškas; pàtikimas
authenticate a patvìrtinti tikrùmą, autentiškùmą
authentication n autentiškùmo patvìrtinimas KEnc; (doku-

mento) vizãvimas; atpažinim̀o signãlo pérdavimas  
authenticator n 1 autentiškùmo žénklas NATO 2 atpažinìmo 

príemonė; (pranešimo) autentiškùmą patvìrtinantis signãlas; 
patvìrtinanti  (dokumento) autentiškùmą kòdinė žymà; atpa-
žinìmo signãlas KEnc  

authenticity n tikrùmas, autentiškùmas 
authority n valdžià; įgaliójimai 

~ to employ minefields téisė dúoti nuródymą įreñgti mìnų
laukùs 

authorization n 1 įgaliójimas; sánkcija; leidim̀as 2 tiekìmo 
nòrma; etãtinė ekipuõtė

authorizing n sankcionãvimas
minefield ~ mìnų laukų įrengìmo sankcionãvimas 

auto n amer. automobìlis KEnc 
autobahn n automagistrãlė
autocade n automobìlių vorà 
autocar n psn. automobìlis; autokãras
autocollimator n autokolimãtorius KEnc
autocrane n automobìlinis krãnas KEnc
autocycle n motocìklas
autodrome n autodròmas KEnc  
autodyne n el. saváime sužãdinamas generãtorius, autodìnas 
autofrettage n art. susitvir̀tinimas
autogenerator n el. autogenerãtorius
autogiro n av. malūnsparnis KEnc
autoloader n autokrautùvas 
autoloading a saváime užsitai santis; saváime pa(si)kráunantis  
automate v automatizúoti LST; mechanizúoti 
automatic n 1 automãtas KEnc; automãtinis įrenginỹs 2 

automãtinis (šaunamàsis) giñklas 3 automobìlis su automã-
tine pavarà 

a 1 automãtinis LST, saváiminio veikìmo; automatizúotas 2 
automãtiškas; mechãniškas 

automatics n 1 automãtika 2 automãtinis (šaunamàsis) giñklas 
 double action ~ (savaime užsitaisantis) automãtinis šaulių

giñklas  
automation n automatizãcija LST; automãtika KEnc 
automatism n automatiškùmas; nesąmonìngas vei ksmas  
automatization n automatizãcija, automatizãvimas 

~ of troops control pajėgų val dymo automatizãvimas KEnc 
automatize v automatizúoti 
automaton n automat. automãtas 

control ~ val dymo automãtas 
copier ~ kopijãvimo automãtas 
cybernetic ~ kibernètinis automãtas 
multifunctional ~ daugiafuñkcis automãtas 
programmable ~ programúojamasis automãtas 
recognition ~ atpažinìmo automãtas 
training ~ mókomasis automãtas 
universal ~ universalùsis automãtas 

automobile n (ypač amer.) automobìlis KEnc; lengvàsis 
automobìlis  
~ waggon suñkvežimis, furgònas 

automodulate v fiz., tech. automoduliúoti 
automodulation n fiz., tech. automoduliãcija 
automotive a 1 savaei gis; savìjudis 2 automobìlių
autonomic a autonòminis 
autonomous a savarañkiškas, autonòminis
auto-oiled a automãtiškai pasìtepantis, savìtepis
autopilot n autopilòtas KEnc 
autoplotter n automãtinis braižytùvas
autorifle n amer. rañkinis kulkósvaidis; automãtinis šáutuvas 

KEnc 
autorifleman n (pl –men) ginklúotas automãtiniu šáutuvu 

šaulỹs
autoroad n automobìlių kẽlias KEnc 
autosafety n automãtinis paleidìmas 
autostrada n automagistrãlė  
autotracker n: infrared (IR) angular ~ automãtinis 

infraraudonàsis sekìklis 
autotracking n radiotech. automãtinis sekìmas  
autotrain n automobìlinis traukinỹs KEnc 
autotraining n autogèninė treniruõtė; savìtaigos pratýbos   
autotuning n savireguliãcija, automãtinis dẽrinimas  
auxiliary a 1 pagálbinis 2 atsargìnis
auxiliary-propelled a art. savìjudis 
availability n 1 tinkamùmas; naudingùmas; prieinamùmas; 

aprūpintùmas 2 buvìmas; turėjimas; galimýbė naudótis; 
tùrimas kiẽkis 3 parengtiẽs koeficieñtas KEnc 4 (ginkluotės, 
kovos technikos) kovìnė parengtìs KEnc
ammunition ~ tùrimos šaudmenų ãtsargos; aprūpinimas 
šaudmenimìs 
combat mission ~ turimų kõvai parengtų príemonių skai čius  
daily ~ tùrimas šiai pãrai kiẽkis  
operational ~ kõvai parengtų pajėgų ir príemonių skai čius  
power ~ (per worker) aprūpintùmas enèrgija
restricted ~ ribótas kõvai parengtų pajėgų ir príemonių
skai čius  
supply ~ aprūpinimas tiekìmo daiktai s; tùrimos materiãlinių
príemonių ãtsargos  
technical ~ tèchninis tinkamùmas 

available a galiójantis; tiñkamas; naudìngas 
avalanche n lavinà, griūtìs 

snow ~ sniego lavinà 
avenue n 1 kẽlias KEnc; kryptìs KEnc; prìeiga 2 plati ̀ gãtvė; 

prospèktas; alėja; aveniù 

avenue
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~ of approach priartėjimo kryptìs 

 ~ of tank approach tánkų įveikiamà kryptìs KEnc 
critical ~ of tanks pavojiǹgoji tánkų kryptis̀ KEnc

average n jūr. avãrija Aps, KEnc
a vidutìnis; vidur kis; viduriǹis 

aviation n aviãcija KEnc 
air defence ~ OEG aviãcija KEnc 
army ~ ármijos aviãcija KEnc; sausumõs pajėgų aviãcija
KEnc
assault ~ štur mo aviãcija KEnc 
attack ~ smūgio aviãcija KEnc
auxiliary ~ pagálbinė aviãcija KEnc 
base ~ bãzinė aviãcija KEnc
bombardment / bomber ~ bombónešių aviãcija KEnc 
carrier ~ lėktùvnešių aviãcija KEnc
civil ~ civìlinė aviãcija KEnc
combat ~ kovõs aviãcija; ármijos aviãcija KEnc
fighter ~ naikintùvų aviãcija KEnc
fleet ~ laivýno aviãcija KEnc
helicopter ~ sraigtãsparnių aviãcija 
missile-carrying ~ rakètnešė aviãcija KEnc
naval ~ KJP aviãcija 
reconnaissance ~ žvalgýbos aviãcija KEnc
ship-based ~ laivų aviãcija KEnc
special ~ specialióji aviãcija KEnc
strategic ~ stratèginė aviãcija KEnc
striking ~ smūgio aviãcija 
tactical ~ tãktinė aviãcija KEnc 
tactical fighter ~ tãktinių naikintùvų aviãcija KEnc
transport ~ transpòrto aviãcija KEnc 
unmanned ~ bepilòtė aviãcija KEnc 
water ~ vandeñs aviãcija KEnc

aviator n psn. aviãtorius; lakūnas, pilòtas
avigation n amer. aeronavigãcija
avionics n aviãcijos elektrònika
avoil n pl aviãciniai tepalai 
avtol n autòlas 
AWACS-vectored a krei piamas pagal AWACS sistèmos 

dúomenis (apie orlaivius)  
axe n kir vis (apkasų įrankis) 
axial a ašìnis; ašiẽs 
axis n (pl axes) ašìs KEnc; kryptis̀ KEnc; lìnija KEnc 

~ of bore vamzdžio kanãlo ašìs 
~ of dispersion sklaidõs ašìs 
~ of rotation sukìmosi ašis̀ 
~ of thrust traukõs jėgõs veikim̀o lìnija
~ of trunnions art. kakliùkų ašis̀
aerial camera ~ òptinė fotoaparãto ašis̀ 
aiming ~ táikymo ašis̀; vizãvimo ašis̀ 
bridge ~ tìlto ašìs 
bridge roadway ~ važiúojamosios til̀to dalies ašis̀ 
camera ~ fotoaparãto ašis̀ NATO 
communications ~ ryšių ašìs KEnc 
crankshaft ~ alkūninio veleno ašis̀ 
crossing site ~ pérkėlos ašis̀ 
feed arm ~ bar art. padavìmo svir̀ties ašis̀ 
horizontal ~ of dispersion horizontalióji sklaidõs ašis̀ 
lateral ~ of dispersion skersóji sklaidõs ašis̀ 
longitudinal ~ išilgóji ašis̀ 
longitudinal ~ of dispersion išilgóji sklaidõs ašis̀ 
optical ~ òptinė ašìs  
pier ~ (tilto) atramõs ašis̀ 
pitch ~ av., rak. pólinkio, tangãžo ašis̀ 
rotation / spin ~ sukim̀osi ašis̀ 
semimajor ~ didysis èlipsės pùsašis  
semiminor ~ mažàsis èlipsės pùsašis 
shaft ~ veleno ašìs 

sight ~ òptinė taikìklio ašìs; vizỹro ašìs 
signals ~ ryšių ašìs KEnc
spin ~ of sight taikìklio sukìmosi ašìs 
steering ~ pósūkio ašìs 
transversal / lateral ~ skersóji ašìs 
tread ~ vėžės ašìs 
vertical ~ of dispersion vertikalióji sklaidõs ašìs
yaw ~ krypãvimo ašìs

axle n ašis (t. p. automob.); velenas; kakliùkas; til̀tas (t. p. 
automob.)
~ tube vamzdinė ašìs 
back / rear / rear-most / rear-rear ~ užpakalìnis tìltas 
banjo ~ bándžo tìpo tìltas 
bogie ~ vežimėlio balansyras 
brake ~ stãbdymo ašìs 
cardan ~ pùsašis sù kardãniniu lankstù 
carrying ~ nešantysis tìltas
cranked ~ alkūninė ašìs 
double-joint swing ~ dvilan kstis tìltas 
double-reduction / dual-range ~ vedamàsis dviejų pakópų
pavarõs tìltas 
driving ~ vedamàsis tìltas; vãrančioji ašìs
fore ~ priešakìnis tìltas
full floating ~ visái neapkráutas pùsašis 
gun ~ art. koviǹė ašìs  
hollow ~ tuščiavidùrė ašìs 
leading ~ vãrančioji ašìs 
motored ~ varìklio ašìs; jungiamóji ašìs 
non-driving ~ nevedamàsis tìltas
oscillating / pivoted ~ svyrúojančioji ašìs 
pony / leading ~ palai kančioji ašìs 
rigid driving ~ vãrantysis tìltas 
semifloating ~ pusiáu neapkráutas pùsašis 
single-joint swing ~ vienlan kstis tìltas
steering ~ val domoji ašìs 
stub ~ sukamàsis kakliùkas 
stub ~ nejudrióji trumpà ašìs 
two-speed ~ vedamàsis dviejų pavarų tìltas 
wheel ~ rãto ašìs 
wheel set ~ rãtų porõs ašìs 

axle-bearing n automob. ašies guõlis; ašies atramà  
axle-load n ašìnė apkrovà
axle-pin n kai štis
axletree n rãtų velenas
azid n chem. azìdas (sužadinamoji SM) 

mercury ~ gyvsidabrio azìdas 
lead ~ švìno azìdas

azimuth n astr., geod. ãzimutas (A) KEnc; dar ↑ bearing
~ at future position pasitinkamàsis ãzimutas 
~ at present position / target course einamàsis ãzimutas; 
momeñtinis ãzimutas 
~ datum point táikymo tãško ãzimutas 
~ deviation šóninio núokrypio kampas 
~ of distant point nutõlusio tãško ãzimutas 
~ of target táikinio ãzimutas 
~ of the target from the battery batèrijoje nustatytas 
táikinio ãzimutas 
~ of the target from the flank šóninėje sekykloje nustatytas 
táikinio ãzimutas  
~ to intercept pasitikìmo tãško ãzimutas 
~ to reference point atramo s taško azimutas  
apparent ~ tiesióginio stebėjimo ãzimutas 
astronomical ~ astronòminis ãzimutas (Aa) KEnc 
back ~ atvirkštìnis ãzimutas (Aatv) KEnc
back-angle ~ atvirkštìnės krypties ãzimutas 
burst ~ sprogìmo ãzimutas 
calculated ~ apskaičiúotasis ãzimutas 

average
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coarse ~ apýtikslis ãzimutas 
compass ~ magnètinis ãzimutas (Am) KEnc
corrected ~ apskaičiúotasis pabūklinis kampas; pataisytasis 
ãzimutas 
course ~ kùrso ãzimutas 
final ~ susiejìmo ãzimutas 
fine ~ tikslùsis ãzimutas 
firing ~ táikinio kryptiẽs ãzimutas; táikinio busòlė; šáudymo 
ãzimutas; rak.  (pa)leidim̀o ãzimutas  
forward ~ tiesióginis ãzimutas (Aties) KEnc 
geodetic ~ geodèzinis ãzimutas (Ag) KEnc
geographic(al) ~ geogrãfinis ãzimutas  
grid ~ koordinatinis azimutas; dirèkcinis kampas Kenc 
initial / reference ~ of a traverse top. ėjim̀o pradìnės at-
karpõs ãzimutas

instrumental ~ instrumeñtinis ãzimutas 
Laplace ~ Laplãso ãzimutas 
magnetic ~ magnètinis ãzimutas (Am) KEnc
observed ~ išmatúotasis ãzimutas 
reference ~ pradìnis ãzimutas; bãzinis ãzimutas; (minų lau-
ko) susiejìmo ãzimutas 
relative ~ sąlygìnis ãzimutas 
simulated ~ imitúotasis (treniruokliuose) ãzimutas 
star ~ šviesulio ãzimutas 
true ~ tikràsis ãzimutas
wind grid ~ dirèkcinis vėjo kampas

azimuthal a azimutìnis, ãzimuto 
azote n chem. azòtas  
azotic a chem. azòtinis 

azotic
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B 
babbit n babìtas 
bachmeter n dozãtorius
bacillus n bacìla 
back n 1 nùgara 2 (kėdės ir pan.) atramà, ãtlošas 3 bãkas; 

baliònas
~ response sėdynės atramà 
falling / folding ~ atlošiamóji atramà 
seat ~ krėslo atramà 
v važiúoti atbulomìs; tráuktis atbulomis̀ varyti atgal ; ~ away 
tráuktis atgal  (from – nuo)

back-blow n atãtranka KEnc; (pabūklo) atóšliauža KEnc 
back-carried a nešiójamas už nùgaros
back-draught n atbulìnė eigà; atbulìnė traukà  
back-end n ùžpakalis, užpakaliǹė dalis̀ 

the ~ of a car automobìlio ùžpakalis, užpakaliǹė dalis̀ 
backfiller n užpiltùvas; tranšėjų užkasìmo mašinà (paklojus 

vamzdžius) 
backfire n 1 amer. (miško gaisro gesinimo būdas) priešprie-

šìnis gai sras 2 atgaliǹis pliūpsnis; (dujų) ankstyvàsis užde-
gìmas; (variklio cilindro) sprogim̀as KEnc; šóvinio sprogìmas 
(vamzdyje ir pan.) 

background n fònas  
~ noise triùkšmo fònas 
~ radiation jonizúojančiosios spinduliuõtės fònas KEnc, 
NATO 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis fònas 
natural radiation ~ gamtiǹis radiãcinis fònas; gamtìnė
jonizúojančioji spinduliuõtė Aps  
nighttime-sky ~ naktiǹio dangau s fònas 
noise ~ triùkšmo fònas 
sky ~ dangau s fònas 
thermal ~ šilumìnis fònas 

back-guy n tempiamàsis lai das
back-haul n log. atgalìnis tranzit̀as; atgalìnis krovinys
backing n 1 sukìmasis prieš lai krodžio rodyklę 2 (medžiaga 

sustiprinimui) pãgrindas; atramà; padėklas 3 (pamatų) klo-
jìmas 4 komp. rezervãvimas
bearing lines ~ guõlio įdėklo pãgrindas

backlash n tuščióji eigà; tarpẽlis; laisvùmas; take* up the ~ 
palìkti tarpẽlį  
~ in the steering laisvóji vai ro eigà

backloading n evakúojamosios įrangos pakrovim̀as
backlog n (medžiagų) atsargà, rezèrvas 
backpack n (ypač amer.) kupriǹė
back-plate n 1 šaul. g. pãdas 2 užpakaliǹis skydẽlis
 heavy machine-gun ~ suñkiojo kulkósvaidžio pãdas
backroom n slaptóji laboratòrija  
back-shot n atvirkštìnė kibirkštìs (duslintuve) 
backsight n 1 taikìklis KEnc 2 geod. atgaliǹis vizãvimas  

open ~ atviràsis taikik̀lis 
rectangular ~ taikìklis su stačiakampè ìšpjova 

backspace n komp. atbulìnės eigõs klaviš̀as, grįžtiẽs klavìšas, 
klaviš̀as „atgal “

backstay n jūr. (takelažo elementas) bakštãgas  
back-stop n atvirkštìnio sraũto spynà 
backsword n kárdas
backup n 1 kosm. dubliãvimas; atsargiǹė schemà; dùbleris; 

kart. kòpija 2 paramà; pastip̀rinimas
backward n atgalìnė eigà
backwash n jūr. kẽliamas lai vo bangãvimas; atbuliǹis sraũtas; 

príešingoji srovė
backwater n 1 ùžtakis, užùtėkis; tvenkinys 2 ùžkampis 

bacteria n pl ↑ bacterium
bacterial a baktèrinis, baktèrijų
bactericidal a baktericìdinis 
bactericide n baktericìdas 
bacteriological a bakteriològinis 
bacteriologist n bakteriològas
bacteriology n bakteriològija
bacterium n (pl –ria) baktèrija KEnc 
 ~ mallei įnosės Aps 

aerobic / anaerobic ~ aeròbinė baktèrija 
badge n 1 ženklẽlis 2 žénklas KEnc; emblemà KEnc; póžymis  
 film ~ júostinis dozimètras NATO 
 qualification ~ kvalifikãcijos žénklas KEnc 
 radiation exposure ~ plėvẽlinis dozimètras 
baffle n dròselis; reflektorìnė pértvara; duslintùvas KEnc; 

slopintùvas; ekrãnas; skỹdas KEnc; pl mechãniniai spąstai; 
(laibgalio stabdžio) ãtspindžio pértvara 
entrainment ~ spąstai
oil ~ kreipiamàsis tepalų latãkas
piston ~ stūmõklio skydẽlis 
tank ~ prieštánkiniai spąstai, prieštánkinės kliūtys 
v spec. kei sti (dujų, skysčių, garso bangų ir pan.) sraũto 
krỹptį

baffler n 1 reflèktorius; reflektorìnė pértvara 2 duslintùvas 
KEnc; slopintùvas 

baffling n droselìnės pértvaros reguliãvimas
bag n 1 krepšỹs; krepšẽlis; mai šas; maišẽlis; automob. dėklas 2 

art. (užtaiso) mai šas, kartūzas
ammunition ~ šovinių krepšẽlis KEnc; šovinìnė
breathing ~ kvėpãvimo mai šas 
cartridge ~ art. ùžtaiso mai šas
deflector ~ tūtų gáudymo maišẽlis 
earth ~ žẽmės mai šas 
fresh water ~ švaraũs vandeñs rezervuãras 
gas casualty first aid ~ priešchèminis krepšys 
gunpowder ~ pãrako ùžtaisas maišẽlyje 
igniter ~ degìklio maišẽlis 
inflatable ~ pripučiamàsis mai šas 
mixed ~ mišriųjų  minãvimo príemonių rinkinỹs NATO 
outer parachute ~ parašiùto dėklas
separate loading / powder cloth ~ art. ùžtaiso mai šas KEnc, 
kartūzas 
shell catcher ~ tūtų gaudìklis 
swimming ~ plaukiamàsis mai šas 
tool ~ įrankių dėklas 
zone ~ papìldomojo ùžtaiso mai šas

baggage n log. 1 bagãžas 2 vežiójamasis kariúomenės tur tas 
(apranga, palapinės ir pan.) 

 excess ~ viršsvorìnis krovinỹs 
bag-loading n betūtis užtai symas 
bail n rankenà; kìlpa
bailer n káušas; sámtis; semtùvas
bailout n šúolis su parašiutù (avarinėje situacijoje)
bakehouse, bakery n kepyklà 
balance n 1 balánsas, pusiáusvyra; automob. balansãvimas; 

kompensãvimas 2 švytuõklė; balansỹras 3 svarstyklės
~ of assembly surinkìmo, montãvimo nuoseklùmas
~ of couples momeñtų pusiáusvyra 
aerodynamic ~ aerodinãminė pusiáusvyra; aerodinãminis 
kompensãvimas  
drag ~ príekinio pasipríešinimo matãvimo príetaisas 
general laborating ~ tèchninės svarstyklės 
moment ~ momeñtų pusiáusvyra 
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plasma ~ plãzmos būsenos pusiáusvyra 
thermal / temperature ~ šilumiǹė pusiáusvyra, temperatūros 
pusiáusvyra 
waggon ~ vagònų svarstyklės 
wheel ~ rãtų balansãvimas 

balance-beam n balansyras
balance-bridge n pakeliamàsis tìltas  
balancer n 1 konpensãtorius, stabilizãtorius 2 balansyras, 

svertas
brake ~ stabdžių reguliãvimo príetaisas; tikslaũs stabdžių
reguliãvimo príetaisas
on-the-car wheel ~ rãtų balansãvimo (nenuimant nuo auto-
mobilio) įtaisas

balance-wheel n (laikrodžio) balansyras
balancing n balansãvimas; kompensãvimas

~ of a tyre padango s balansãvimas 
wheel set ~ rãtų poro s balansãvimas

balansometer n balansomètras 
bale n ryšulys, pãkas; gniùtulas
balefire n 1 signãlinė ugnis̀ 2 láužas 
balisage n kẽlio apšvietìmo sistemà NATO 
balk n 1 stat. rąstas; sienójas; sijà; tãšas 2 kliūtis; kliuvinỹs 3 

jūr. bìmsas 
ball n 1 rutulỹs (t. p. komp.); rutuliùkas 2 sviedinys; kamuolys; 

kamuoliùkas  
fire ~ (branduolinio sprogimo) ugniǹis kamuolys 
release ~ išjungìmo rutuliùkas 
retaining / safety ~ saugìklinis rutuliùkas (sprogdiklio sau-
gikliniame įtaise) 
smoke ~ dūminis sviedinys 
striker-retaining ~ saugik̀linis skil̀tuvo rutuliùkas 
torque-tube ~ rutuliǹis kardãninio vamzdžio lañkstas 
track ~ val dantysis rutulys 

ball-and-socket n: ~ joint rutulìnis lañkstas  
ballast n balãstas KEnc
ballaster n balãsteris 
ballasting n jūr. balastãvimas (balasto paskirstymas) 
ball-bearing n rutuliǹis guõlis  

double-row ~ dviei lis rutulìnis guo lis 
single-row ~ vienaei lis rutulìnis guo lis 
spherical ~ sfèrinis rutulìnis guo lis 

ballcock n plūdė
ballistic a balìstinis 
ballistics n 1 balìstika KEnc 2 balìstinės charakterìstikos

exterior / external ~ išoriǹė balis̀tika KEnc 
gun ~ pabūklo balìstika
intermediate ~ tárpinė balis̀tika
interior / internal ~ vidiǹė balis̀tika KEnc 
penetration ~ įsiskverbim̀o balis̀tika
practical ~ prãktinė balìstika
rocket ~ rakètų balìstika 
standard ~ etãtinė (ginklo pavyzdžio) balìstika
terminal ~ galutìnių grei čių balis̀tika
theoretical ~ teòrinė balìstika

 weapon ~ giñklo balis̀tika
ballistite n balistìtas (parakas) Art 

restricted ~ šarvúotasis balistìtinis pãrakas 
balloon n 1 baliònas; zòndas 2 neval domasis aerostãtas  
 air ~ = air ballon

~ on bearings pririšamàsis stebėjimo aerostãtas  
~ pilot órpūslė KEnc 
captive ~ pririšamàsis aerostãtas  
observation ~ pririšamàsis stebėjimo aerostãtas  
sounding ~ órpūslė

balloon-car n aerostãto gondolà, kabinà, krepšys
balloonist n orei vis 

balloting n (sviedinio) smūgis į vamzdžio kanãlo sienelès
ball-proof a nepràmušamas kul kų
ban n (už)draudìmas (on) 
 ~ on biological weapon biològinio giñklo uždraudìmas  
 parking ~ parkãvimo draudìmas 
band I n 1 rai štis 2 júosta (t. p. automob.) KEnc; žíedas; 

žiedẽlis; lañkas; ãpvadas 3 šaul. g. búožės, ãpsodo žíedas 4 
automob. protèktorius 
~ of fire vientiso s ugniẽs zonà 
brake ~ stãbdžio júosta 
breech-block carrier driving ~ art. kreipiamàsis spyno s 
rėmo žiedẽlis 
caterpillar ~ vìkšro júosta 
centering ~ centrúojamasis žiedẽlis 
contaminated area marker ~ užterštų vietóvės rúožų žy-
mėjimo júosta 
crawler / caterpillar ~ vìkšras
driving / rotating / steering ~ kreipiamàsis svíedinio 
žiedẽlis Art 
elevating ~ (slepiamojo lafeto) sujungìmo su keliamúoju 
mechanizmù žíedas 
front ~ šaul. g. viršutìnis búožės žíedas, viršutìnis ãpsodo 
žíedas 
front mounting ~ príekinis atramìnis (stovo) žíedas 
lower ~ šaul. g. apatìnis búožės žíedas, apatìnis ãpsodo 
žíedas 
midle ~ šaul. g. vidurìnis búožės žíedas, vidurìnis ãpsodo 
žíedas
neck ~ kaklẽlio vožtùvas 
outer ~ šaul. g. príekinis búožės žíedas, príekinis ãpsodo 
žíedas 
positioning / steadying / guide ~ art. (sviedinio) 
centrúojamoji juostẽlė
recoil ~ vamzdžio ir atóšliaužos įtaisų sujungìmo movà 
reinforce ~ art. drūtgalio movà 
replaceable thread ~ keičiamàsis protèktorius 
sight-base ~ šaul. g. taikìklio pãgrindo movà
steadying ~ centrúojamoji svíedinio juostẽlė Art
tension ~ tempiamóji júosta; tvìrtinimo apkabà
trunnion ~ kakliùko žíedas 
upper ~ šaul. g. viršutìnis búožės žíedas, viršutìnis ãpsodo 
žíedas 
vortex ~ bal. sūkurìnis slúoksnis 

band II n el., radijo (dažnių) júosta; diapazònas 
audio frequency ~ garsìnių dãžnių diapazònas 
extra-high frequency ~ ypač aukštų dãžnių diapazònas
extra-low frequency ~ ypač žemų dãžnių diapazònas 
far ultraviolet (UV) ~ tolimàsis ultraviolètinis diapazònas 
frequency ~ dãžnių diapazònas KEnc; dãžnių júosta 
high-frequency ~ aukštųjų dãžnių  diapazònas, dekamètrinių
bangų (nuo 3 iki 30 MHz) diapazònas 
hyper-high frequency ~ hiperaukštųjų dažnių diapazònas
infrared (IR) ~ infraraudonàsis diapazònas 
long wave ~ ilgųjų bangų diapazònas 
low-frequency ~ žemųjų dãžnių diapazònas, kilomètrinių
bangų (nuo 30 iki 300 kHz) diapazònas 
medium wave ~ vidutìnių bangų diapazònas
medium-frequency ~ vidutìnių dãžnių diapazònas, hekto-
mètrinių bangų (nuo 300 iki 3000 kHz) diapazònas 
metric wave ~ mètrinių bangų (nuo 30 iki 300 MHz)
diapazònas
midle infra-red (IR) ~ vidutìnis infraraudonàsis diapazònas 
midle ultraviolet (UV) ~ vidutìnis ultraviolètinis diapazònas 
milimeter-wave ~ milimètrinių bangų (nuo 30 iki 300 GHz)
diapazònas
near infrared (IR) ~ artimàsis infraraudonàsis diapazònas 
near ultraviolet (UV) ~ artimàsis ultraviolètinis diapazònas 
optical ~ òptinis diapazònas 
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pseudooptical ~ pseudoòptinis diapazònas 
radiation ~ spinduliãvimo diapazònas 
radio frequency ~ rãdijo dãžnių diapazònas 
search ~ paieško s diapazònas, stebėjimo diapazònas 
short wave ~ trumpųjų bangų diapazònas 
spectral ~ spèktro júosta 
super high-frequency ~ superaukštųjų dãžnių diapazònas, 
centimètrinių bangų (nuo 3 iki 30 GHz) diapazònas 
ultra high-frequency ~ decimètrinių bangų nuo 300 iki 3000 
MHz) diapazònas
ultraviolet (UV) ~ ultraviolètinis diapazònas 
very high-frequency ~ labai  aukštų dãžnių diapazònas 
very low-frequency ~ labai  žemų dãžnių diapazònas, 
miriamètrinių bangų (nuo 3 iki 30 kHz) diapazònas 
wave ~ bangų diapazònas 
wavelength ~ bango s il gio diapazònas

bandage n 1 tvárstis 2 spec. bandãžas 
banderol(e) n vėliavėlė; gairẽlė
bandoleer, bandolier n šaul. g. šovinìnė; šovinių dir žas  
bandsaw n júostinis pjūklas
bandwidth n praleidìmo júostos plo tis; kanãlo pralaidùmo 

plo tis 
laser ~ lãzerio spinduliãvimo lìnijos plo tis

bangalore-torpedo n ilgàsis torpèdinis ùžtaisas 
banger n šnek. fejervèrkas 
bank n 1 pýlimas KEnc 2 sąnašos 3  (prietaisų, aparatų) grùpė

KEnc; (mašinų) eilė; lémpinis skydas 4 ãtsargos; atsargų
lai kymo vietà 5 av. (lėktuvo) pasvirim̀as; virãžas; skersìnis 
kẽlio núolydis 6 komp. bánkas 7 (upės, ežero) kran tas
~ of cylinders cilìndrų blòkas  
~ of resistance el. varžų rinkinys 
data ~ duomenų bánkas LST 
earth ~ žẽmės pylimas 
far ~ príešinis krañtas 
filter ~ filtrãvimo agregãtas
high ~ áukštas pylimas 
near ~ pradìnis krañtas 
snow ~ pusnynai 
v 1 (su)pìlti pylimą 2 (už)tveñkti 3 av., automob. pakrypti, 
daryti virãžą

banker n žemkasys, grioviakasys 
banket n inž. bèrma KEnc; šau lio pakópa (apkase)
banking n 1 av.,  automob., jūr. krènas, pókrypis KEnc; 

pósvyris KEnc; virãžas 2 pylimo supylìmas
bankseat n (tilto) atramà  
banner n komp. reklãmjuostė
banquette n 1 inž. bèrma KEnc 2 šáudymo laiptẽlis; šáudymo 

pakópa  
bar I n 1 júosta KEnc 2 laužtùvas 3 ùžtvara KEnc; búomas; 

(durų) skląstis, ùžšovas, sklendė 4 kliūtis KEnc 5 seklumà  
back ~ art. (pirmagalio) užnugariǹiai turėklai 
commutator ~ kolèktoriaus plokštẽlė
coupling ~ art. (pabūklo) pir̀magalio strėlė
cover ~ añtdėklas
draw ~ vilkìmo jungė
elevating ~ kẽliamojo mechaniz̀mo svìrtis 
elevating ~ vertikãliojo kreipim̀o velenėlis 
face ~ automob. bùferis
handle ~ automob. vai ras 
infinity ~ kontròlinė tolìmačio liniuõtė
lifting / pinch ~ art. hanšpùgas; ran kinė svir̀tis 
locking ~ ùžšovas
magneto breaker ~ magnètos pértraukiklio svirtẽlė
sight extension ~ taikik̀lio kóto ilgintùvas
sighting ~ mókomasis  táikymo príetaisas 
torsion ~ sukamàsis strypas, torsiònas; sukamàsis velenėlis; 
strypinė liniuõtė

tow ~ (priekabos) grąžulas
towing ~ standžióji sánkaba 
track side ~ sùdedamojo vìkšro grandìs 
traversing ~ horizontãliojo kreipìmo velenėlis 
uranium ~ urãno blòkas 

bar II n strypas (t. p. automob.); kótas; stíebas; automob. 
torsiònas 
curved elevation ~ (taikiklio) lankìnis stíebas 
deflecting ~ nukreipiamàsis strypas 
distributing ~ skìrstomasis armatūrinis strypas 
door locking ~ uždãromasis dùrų strypas 
lock ~ skleñdžiamojo mechanìzmo kótas 
replacing ~ nuėmìklio kótas 
rocking ~ (taikiklio) svyrúojantysis stíebas 
safety ~ saugìklinis sprogdìklio kótas 
sight / tangent ~ art. taikìklio stiébas 
slide ~ kreipiamàsis kótas, kreipiamàsis strypas 
spread ~ skečiamàsis strypas 
suspension torsion ~ pakabõs torsiònas 
torsion ~ torsiòno strypas 
transverse torsion ~ skersìnis torsiònas 
tripod ~ trikõjo kojẽlė

bar III n traukà 
brake ~ stãbdžio traukà 
coupling ~ jungiamóji traukà 
hitch ~ jùngiamojo įtaiso traukà 
towing ~ velkamóji traukà 
trigger ~ šaul. g. paleidžiamóji traukà 

bar IV n fiz. bãras (slėgio vienetas)
baratol n chem. baratòlas (SM) 
barb n 1 (kakliuko, strėlės) dantẽlis 2 (spygliuotos vielos) 

spyglys 
barbed a spygliúotas 
barbette n pabūklo aikštẽlė Art 
barbotage n barbotãžas, šlãkstymas 
barbwire n amer. spygliúotoji vielà 
bare a el. neizoliúotas (apie laidą) 
barehanded a plikomìs rañkomis (be pirštinių, be įrankių, be 

ginklų)  
barge n 1 bárža KEnc 2 jūr. admirõlo kãteris  
 river ~ ùpės bárža
bargepole n kablỹs; kártis (valčiai atstumti ar vairuoti) 
bark n (šūvio) gar sas, treñksmas
barkas n jūr. (didelė valtis) barkãsas KEnc 
barling n kártis
barograph n barogrãfas KEnc   
 metereological ~ meteorològinis barogrãfas
barometer n baromètras KEnc

~ aneroid baromètras aneròidas KEnc 
cistern ~ lėkštinis baromètras 
inspector’s ~ tìkrinamasis baromètras 
mercury / mercurial ~ gyvsidabrio baromètras 
siphon ~ sifòninis baromètras  

 station ~ stotiẽs baromètras
barometric(al) a baromètrinis 
baroscope n baroskòpas
barothermograph n barotermogrãfas 
barothermohygrometer n barotermohigromètras, šilumìnis 

baromètrinis drėgmėmatis  
barracks n pl log. kareivìnės
barrage I n užtveriamóji ugnìs KEnc, NATO; art. ugniẽs 

rúožas KEnc; art. ugniẽs bangà Art, KEnc; place a ~ léisti 
ùžtveriamąją ùgnį
~ covering a flank sparnìnė užtveriamóji ugnìs 
~ of fire art. ugniẽs bangà 
~ of interdiction atkertamóji ugnìs 

bandage
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anti-aircraft ~ zenìtinė užtveriamóji ugnis̀ 
artillery ~ užtveriamóji artilèrijos ugnìs
concentrated ~ užtveriamóji ugnìs KEnc 
contingent ~ neplaniǹė užtveriamóji ugnis̀ 
counterattack ~ užtveriamóji kontratãkos paramõs ugnìs 
creeping ~ judrióji užtveriamóji ugnis̀ KEnc, NATO 
emergency ~ pagálbinė užtveriamóji ugnìs 
intense ~ smarkióji, intensyvióji ugnis̀ 
machine-gun ~ užtveriamóji kulkósvaidžių ugnìs  
moving / rolling ~ judrióji užtveriamóji ugnis̀ 
parallel ~ vienalai kė užtveriamóji ugnis̀ dviejuosè lygiagre-
čiuosè rúožuose; dvig̀uboji ugniẽs bangà 
prearranged / normal ~ planiǹė užtveriamóji ugnis̀ 
preventive / protective / interdiction ~ užtveriamóji ugnìs 
quick ~ nedel siant (pagal iškvietimą) leidžiamà užtveriamóji 
ugnìs  
radar-controlled ~ radiolokãtoriais val doma užtveriamóji 
ugnìs 
radial zone ~ užtveriamóji ugnis̀ į spindulinès zonàs 
short-range ~ dùrklinė užtveriamóji ugnis̀ 
standing / stationary ~ nejudrióji užtveriamóji ugnìs Art, 
KEnc
successive ~ nuoseklùsis ugniẽs sutelkim̀as Art
sun ~ zenìtinė užtveriamóji ugnis̀ Sáulės kryptimì
umbrella ~ vientisóji zenit̀inė užtveriamóji ugnìs virš objèkto 
wheel ~ pérkeliama pagal krei vę judrióji užtveriamóji ugnìs 

barrage II n 1 ùžtvara KEnc; ùžtvanka KEnc 2 av., jūr. 
barãžas 

 balloon ~ priešlėktùvinė aerostãtų ùžtvara  
 chemical ~ chèminė ùžtvara Aps 
 mine ~ mìnų ir sprogstamųjų ùžtvarų júosta; miǹų ùžtvarų

rúožas
barrel n 1 (ginklo) vamzdis KEnc 2 bãrelis (skysčių ar biralų

tūrio vienetas) 3 cilìndras; būgnas; vẽlenas; įvorė 4 statìnė 5 
automob. kãmera
artillery ~ pabūklo vamzdis Art
auxiliary ~ įdedamàsis vamzdis 
bound ~ sutvìrtintasis vamzdis Art, KEnc 
chromium-lined ~ chromúotasis vamzdis 
conical ~ bikalìbrinis vamzdis; vamzdis su kūginiu kanalù 
dismountable gun ~ išar domasis vamzdis Art, KEnc 
feed box ~ tiekìmo būgnas
front removable ~ àtskiriamas į príekį (ardant) vamzdis 
heavy ~ storasiẽnis vamzdis, pastórintasis vamzdis 
jacketed ~ vamzdis su gaubtù 
light ~ paleñgvintasis vamzdis 
loose ~ nùimtas nuo lafèto vamzdis 
mortar ~ minósvaidžio vamzdis Art, KEnc 
non-bound ~ nesutvir̀tintasis vamzdis Art, KEnc
octagon ~ aštuonkampis vamzdis 
pressure ~ balìstinis slėgio nustãtymo vamzdis 
proved ~ šáudant išbandytas vamzdis 
quick-change ~ greitai  kei čiamas vamzdis 
radiated-type ~ vamzdis su orìnio aušiǹimo briaunomis̀ 
rifle ~ šautuvìnis vamzdis 
rifled ~ gráižtvinis vamzdis 
slidably-mounted ~ slystantysis vamzdis 
straight-groove ~ vamzdis su tiesiomìs gráižtvomis 
straight-tapered / -walled ~ kūgiškai ištẽkintas vamzdis  
subcaliber ~ mókomasis  mãžo kalìbro vamzdis (įdedamas į
pagrindinį vamzdį) 
training ~ mókomasis vamzdis

barricade n barikadà KEnc; ùžtvara KEnc 
inhabited area street ~ gyvénvietės gãtvės barikadà 

 log ~ rąstų ùžtvara
barrier n 1 barjèras; ùžtvara NATO; ùžkardas 2 kliūtis KEnc 3 

aptvėrìmas, aptvarà
anti-mechanized ~ prieštánkinė ùžtvara 

antisubmarine ~ kliūtis povandenìniams laiváms NATO 
anti-tank ~ prieštánkinė kliūtis; prieštánkinė ùžtvara  
artificial ~ dirbtinóji kliūtis; dirbtinóji ùžtvara 
bacule / traffic-control ~ ùžkardas 
beach ~ krañto sutvìrtinimas; dámba; krantìnė
blast ~ sprogstamóji úžtvara 
chemical land mine ~ chèminių antžemìnių mìnų ùžtvarų
júosta 
Coulomb ~ Kulòno barjèras 
covering ~ dengiamóji ùžtvara 
crossing ~ pérvažos ùžkardas
gas ~ chèminė ùžtvara 
impermeable ~ nepraleidžiamóji ùžtvara 
lifting ~ keliamàsis ùžkardas 
mine ~ mìnų ùžtvarų rúožas; sprogstamóji mìnų ùžtvara 
nuclear ~ branduolìnė ùžtvara KEnc; branduolìnių mìnų, 
fugãsų ùžtvarų júosta 
porous ~ akytoji pértvara 
rear area ~ ùžnugario ùžtvara 
rectifying ~ ištiesiamo ji ùžtvara 
rolling ~ sukamàsis ùžkardas 
sliding ~ išstumiamàsis ùžkardas 
sound ~ gar so barjèras KEnc 
space charge ~ erdvìnio ùžtaiso ùžtvara 
submerged ~ povandenìnė priešdesántinė ùžtvara 
tank ~ tánkų neįvei kiamas rúožas 
terrain ~ gamtìnė ùžtvara  
tree ~ mìško ùžvarta
water ~ vandeñs rúožas

barring n (mašinos, variklio) paleidìmas
bascule n (tilto) pakabìnė sántvara
bascule-bridge n várstomasis tìltas  
base I n 1 bãzė (t. p. komp.) KEnc, NATO; atramõs tãškas 

KEnc; atramõs pùnktas KEnc 2 dùgnas; (sviedinio) dùgno 
núopjova  
~ of shell dugniǹė svíedinio dalìs 
~ of trajectory giñklo horizòntas 
acoustic ~ akùstinė bãzė KEnc 
anti-tank ~ prieštánkinis pasipríešinimo mãzgas 
aviation ~ aviãcijos bãzė KEnc 
axle ~ atstùmas tar p ašių
bolt ~ šaul. g. švaistìklis 
cartridge ~ tūtos dùgnas 
data ~ komp. duomenų bánkas, bãzė
flash ~ švieso s matãvimo bãzė
flash-ranging ~ òptinės žvalgybos bãzė
fuel ~ degalų bãzė
fuse ~ sprogdìklio trinkẽlė
geodetic ~ geodezinis pagrindas
hard missile ~ apsáugotoji rakètų bãzė KEnc, NATO 
lamp ~ lémpos còkolis 
launching ~ leidìmo bãzė
leaf-sight ~ šaul. g. taikìklio trinkẽlė
locking ~ šaul. g. (šautuvinio granatsvaidžio)  jungiamóji 
taurẽlė
long ~ ilgóji bãzė
magazine ~ šaul. g. dėtuvės dėžùtės dùgnas 
microphone ~ garsãgaudė bãzė
military ~ karìnė bãzė
missile / rocket ~ rakètų bãzė KEnc 
observation ~ stebėjimo bãzė Art 
parallax ~ paralãkso bãzė
petroleum ~ nãftos bãzė   
rear-sight ~ šaul. g. taikìklio trinkẽlė
rear-sight movable / movable ~ šaul. g. judrióji taikìklio 
trinkẽlė
rimmed ~ tūtos briaunà
rocker / oscillating ~ judrióji atramà 
short ~ trumpóji bãzė

base I
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shot ~ svíedinio dùgnas
silo ~ šãchtinių rakètų leidim̀o įrenginių bãzė
single-contact lamp ~ vienkontãktis lémpos còkolis 
sliding ~ slystamóji atramà 
soft missile ~ neapsáugotoji rakètų bãzė KEnc, NATO 
sound / sound ranging ~ garsãgaudė bãzė Art 
square ~ (sviedinio) požiediǹė cilìndrinė dalis̀ 
supply ~ tiekìmo bãzė
tank ~ tánkų bãzė
target area survey ~ sekỹklų bãzė KEnc; taikinių stebėjimo 
bãzė NATO
transshipment ~ pérkrovimo bãzė
triangulation ~ trianguliacinis pagrindas 
valve ~ (kameros arba padangos) ventil̀io flánšas
vertical ~ vertikalióji bãzė

base II n pãgrindas (t. p. komp.), pãmatas 
~ of carriage lafèto pãgrindas 
~ of trajectory trajektòrijos pãgrindas 
~ ring (pabūklo) žiediǹis pãgrindas; sukamo sios (pabūklo) 
platfòrmos pãgrindas 
~ road kẽlio dango s pãgrindas 
barrel latch ~ vamzdžio jungik̀lio pãgrindas 
bullet ~ kul kos pãgrindas 
chart ~ (specialiojo žemėlapio) pãgrindas 
firing ~ (lafeto) sto vo pãgrindas 
fixed ~ nejudrùsis pãgrindas 
fore-sight ~ kryptùko pãgrindas 
levelling ~ niveliãvimo pãgrindas KEnc 
movable ~ judrùsis pãgrindas 
pedestal ~ cokolìnio lafèto pãgrindas 
rear-sight ~ taikìklio pãgrindas 
rear-sight fixed ~ nejudrùsis taikìklio pãgrindas 
topographic ~ topogrãfinis pãgrindas KEnc, NATO

baseline n 1 bãzinė lìnija; komp. pagrindiǹė liǹija 2 pradìnis 
tãškas 

baseplate n atramìnė minósvaidžio plõkštė KEnc 
bash n stiprùs smūgis; my car has a ~ on the door màno 

automobìlio durẽlės deformúotos (nuo smūgio)  
basic a 1 pagrindìnis, bãzinis 2 elementarùs, pradiǹis; ~ field 

engineering kãro inžinèrijos pagrindai 
BASIC n komp. „Basic“  programãvimo kalbà 
basicity n chem. valentingùmas
basin n 1 basei nas, (dirbtinis) vandeñs telkinys 2 top. daubà, 

lomà, įduba
catchment ~ vandeñs rinktùvas 
drainage ~ drenãžinis basei nas 
settling ~ núosėdų rinktùvė

 water storage ~ tvenkinys; vandeñs basei nas
basis n (pl bases) 1 pãgrindas (t. p. komp.) 2 bãzė (t. p. komp.) 

KEnc 
basket n 1 (automobilio) kėbulas; (aerostato) krepšys, gondolà 

2 karkãsas 
ammunition ~ šaudmenų nešiójimo krepšys 
turret ~ bókšto karkãsas 

basket-hilt n efèsas (kardo, špagos ir pan. rankena su ap-
gaubu) 

basque n techn. aptai symas, ãpdaras
bastion n bastiònas KEnc  
batch n grùpė KEnc; (gaminių ir pan.) pártija 
 ammunition ~ šaudmenų pártija KEnc 
batcher n bùnkeris; tiekìklis; maitintùvas; dozãtorius 

volume ~ tūrio dozãtorius
water ~ vandeñs dozãtorius 
weighing ~ mãsės dozãtorius 

batching n dozãvimas
batchmeter n dozãvimo priétaisas
bath n 1 (ppr. pl) pirtìs 2 spec. (garų, smėlio, vandens) vonià 

adjusting ~ kontròlinė tolìmačio liniuo tė
field ~ lau ko pirtìs 
sand ~ smėlio vonià 
steam ~ garų vonià
water ~ vandeñs vonià

bathhouse n pirtìs (pastatas, įrenginys)
bathometer n batomètras (vandens gylio matavimo prietaisas) 

KEnc
bathymetry n batimètrija (vandens gylio matavimas) KEnc 
bathyplane n batiplãnas KEnc  
bathyscaphe n batiskãfas KEnc 
bathysphere n batisferà KEnc 
battalion n bataliònas KEnc 

air defence ~ OEG bataliònas  
air defence missile ~ zenìtinių rakètų bataliònas  
artillery ~ artilèrijos bataliònas Art, KEnc 
aviation / combat aviation ~ ármijos aviãcijos bataliònas  
combat engineer ~ pioniẽrių bataliònas  
combat service support ~ ùžnugario paramõs bataliònas  
engineer ~ inžinèrijos bataliònas; pioniẽrių bataliònas 
EW ~ elektròninės kovõs bataliònas 
helicopter ~ sraigtãsparnių bataliònas 
logistic ~ logìstikos bataliònas 
maintenance ~ remònto bataliònas  
medical ~ medicìnos bataliònas 
missile ~ rakètų bataliònas 
signals ~ ryšių bataliònas 
supply and services ~ tiekìmo ir príežiūros bataliònas 
truck ~ automobìlių bataliònas

batten n leñtjuostė; lentà (sutvirtinimui) 
sighting ~ vizavimo matuo klė

batter n stiprióji artilèrijos ugnìs  
battery I n batèrija KEnc; (lengvosios  artilerijos) diviziònas 

KEnc; jūr. lai vo artilèrija  
~ left batèrijos šáudymas iš  kairės KEnc; batèrija iš kairės 
NATO
~ right batèrijos šáudymas iš dešinės KEnc; batèrija iš deši-
nės NATO
artillery ~ artilèrijos batèrija 
launching ~ leidìmo batèrija KEnc 
missile ~ rakètų batèrija 
mortar ~ minósvaidžių batèrija KEnc 
technical ~ tèchninė batèrija KEnc

battery II n 1 el., automob.  batèrija KEnc; combine into a ~
sujùngti į batèriją 2 rinkinỹs; komplèktas KEnc  

 accumulator / storage ~ akumuliãtorių batèrija KEnc 
acid storage ~ rūgštìnių akumuliãtorių batèrija 
alcaline / alkaline storage ~ šarmìnis akumuliãtorius; šar-
mìnių akumuliãtorių batèrija 
anode ~ anòdo batèrija 
banked ~ lygiagrẽčio elemeñtų jungìmo batèrija  
buffer ~ tárpinė batèrija 
capacitor ~ kondensãtorių batèrija 
central ~ ryš. centrìnė batèrija
dead ~ išsikróvęs akumuliãtorius 
dry ~ sausàsis akumuliãtorius; sausóji batèrija 
electric ~ elektrìnė batèrija 
emergency ~ avãrinis akumuliãtorius
firing / starting / ignition ~ automob. leidìmo batèrija 
fuel-cell ~ kùro elemeñtų batèrija 
fuel-gas ~ dùjinių kùro elemeñtų batèrija 
galvanic ~ galvãninė batèrija 
ion-exchange ~ kùro elemeñtų batèrija su jonìtine membranà 
lead ~ švìno akumuliãtorius; švìno akumuliãtorių batèrija 
lead-acid ~ rūgštìnis švìno akumuliãtorius 
lead-acid storage ~ rūgštìnių švìno akumuliãtorių batèrija 
local ~ ryš. viẽtinė batèrija 
long wet-stand life ~ ilgai  išlai kantis įkrovą akumuliãtorius 

base II
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nickel-cadmium ~ nik̀elio ir kãdmio akumuliãtorius 
nickel-cadmium storage ~ nik̀elio ir kãdmio akumuliãtorių
batèrija 
nickel-iron ~ nìkelio ir geležiẽs akumuliãtorius 
plunge ~ sprogdìnimo mašinėlė (su spaudžiamąja rankenėle)
semiconductor atomic ~ atòminis pùslaidininkis 
akumuliãtorius 
silver-zinc ~ sidãbro ir cìnko akumuliãtorius
silver-zinc storage ~ sidãbro ir ciǹko akumuliãtorių batèrija 
solar ~ sáulės batèrija
starter ~ starterìnis akumuliãtorius 
storage ~ akumuliãtorius 
thermoelectric ~ termoelektriǹė batèrija 
zinc-air ~ orìnis cìnko akumuliãtorius

batting n vatìnas 
battlefield n mūšio, kovo s lau kas
battle-scarred a nukentėjęs; sugadìntas, apgadiǹtas kovojè  
battle-seasoned a koviǹgas; patyręs kovosè  
baud n komp. bòdas (informacijos perdavimo greičio vienetas) 
baulk n = balk
bay n 1 glžk. platfòrma; dèpas; sèkcija KEnc 2 skyrius, bãras, 

ãptvaras 3 nišà 4 stat. tárpas, prótarpis (tarp kolonų); (tilto) 
tar patramis; sto vas 
bridge ~ (tiltinės mašinos) til̀tinis blòkas; tìltinis tar patramis 
cut ~ (plūdriojo pontoninio tilto) išvedamàsis tar patramis 
end ~ (plūdriojo pontoninio tilto) galiǹis tar patramis 
interior ~ (plūdriojo pontoninio tilto) vidiǹis tar patramis
pontoon ~ tìltinis kéltas KEnc 
ramp ~ (plūdriojo pontoninio tilto) krantiǹis tar patramis

bayonet n 1 (užmautas ant šautuvo) dùrtuvas KEnc 2 el. 
jungiamàsis kai štis 
~ standard šáutuvas su (užmautu) dùrtuvu 
knife / sabre ~ kárdo tìpo dùrtuvas 
needle / rod / spike ~ adatiǹis dùrtuvas 
spade ~ (abiašmenis duriamasis ir kertamasis ginklas) 
dùrtuvas-kardókšnis 
sword ~ dùrtuvas kárdas 
triangular-shaped rod ~ tribriaũnis dùrtuvas 
trowel ~ platùs kárdo tip̀o dùrtuvas 

bazooka n bazukà, reaktyvinis prieštánkinis granãtsvaidis
beach n pajūris; jūros pakrántė

mined ~ užminúotasis krañto rúožas
beachhead n jūrų desánto išlaipìnimo placdármas
beach-rescuer n (skęstančiųjų) gélbėtojas
beacon n 1 švyturỹs KEnc, NATO; plūduras 2 signãlinis 

žiburỹs; švỹturio žibiñtas 3 rãdijo švyturỹs KEnc 
assembly point ~ parašiùtinio desánto rinkìmosi rãdijo švy-
turys 
crash locator ~ avãrinis rãdijo švyturỹs KEnc, NATO 
emergency locator ~ avãrinis viẽtos nustãtymo švyturỹs 
KEnc, NATO 
personal locator ~ individualùsis rãdijo švyturỹs NATO 
radio ~ rãdijo švyturỹs KEnc, NATO 
Z-marker ~ Z rãdijo švyturỹs NATO

bead n 1 rutuliùkas; kamuoliùkas 2 (šautuvo taikiklio) 
kryptùkas KEnc 3 bòrtas; rumbẽlė; briaunà; briaunẽlė; 
ùžkarpa; krãštas 4 (padangos) bòrtas 
~ of tyre padango s bòrtas 
rim ~ rãtlankio bòrtas 
twin ~ (ratlankio) dvìgubas bòrtas 

beaded a išvalcúotas
beaker n laboratòrinė stikliǹė, menzūrà
beam I n 1 spindulỹs KEnc; (spindulių, šviesos) plúoštas 2 

radiotech. veikim̀o spindulỹs KEnc 3 rãdijo signãlas (lėktu-
vui) KEnc  
beavertail ~ pei linis spindulys 
broad ~ platùsis plúoštas 

city ~ automob. pãžibinčių šviẽsos 
deflected ~ nukrypęs spindulys 
directed ~ nukreiptàsis spindulys 
electronic ~ elektròninis spindulys 
fan ~ vėduo klinis spindulys 
gathering / guidance / guide /  controlling / lead / homing 
~ kreipiamàsis spindulys 
laser ~ lazerìnis spindulys 
light ~ švieso s spindulys 
locked-on ~ táikinio lydėjimo spindulys 
missile-guidance / -bearing ~ rakètos kreipìmo spindulys 
modulated ~ moduliúotasis spindulys 
offset ~ nukrypęs spindulys 
pencil / narrow / sharp ~ siauràsis spindulỹs NATO
radar ~ radiolokãcinis spindulys 
reference ~ atramìnis, bãzinis, etalòninis spindulys 
reflected ~ atspindėjęs spindulys 
scanning / scan-off ~ bėgantysis spindulys; skleistìnis spin-
dulys 
wide ~ platùsis spindulys 

beam II n 1 stat., automob. sijà; strypas; tãšas 2 balansỹras 3 
jūr. bìmsas; (laivo) plõtis; travèrsa 
balance ~ balansyras; sver tas
bearing ~ atramìnė sijà
bond ~ rišamóji sijà
brake ~s stabdžių svìrčių sistemà 
bridge ~ tìltinė fèrma 
buffer ~ buferìnis rąstas 
built-up / composite ~ sudėtìnė sijà
camber ~ išlenktóji sijà
canted ~ (medinis) keturbriaũnis tãšas 
cantilever ~ konsòlinė sijà
cell ~ kesòninė sijà
collar ~ rygelis  
cross ~ skersìnė sijà; balansyras; sver tas
flanged ~ dvitėjinė sijà 
floor ~ pérdangos sijà
front axle ~ automob. príekinės ašiẽs sijà 
girder ~ sántvara
jockey roller ~ tempiamojo ristùvo balansyras
lattice / through ~ ištisìnė sijà;  grotìnė sijà
launching ~ rak. (leidimo) kreipìklis 
load ~ atramìnė sijà
long span ~ dìdelio tar patramio sijà
multispan ~ daugiaãtramė fèrma  
quarter ~ stačiakampė sijà
rear axle ~ automob. užpakalìnės ašiẽs sijà 
reinforced / concrete ~ gelžbetòninė sijà
restrained ~ sijà su pritvìrtintais galai s
rocker ~ balansyras; sver tas
rolled ~ valcúotoji sijà
saddle ~ atramìnė sijà; atramà; atramìnis gulẽkšnis 
squared ~ tãšas 
support ~ atramìnė sijà; balansyras; sver tas 
trussed / strutrammed ~ paspyrìnė sijà 
wheel ~ balansyras; sver tas

beam III n: collar / tie ~ šaul. g. uždelsìmas
beaming a spinduliúojantis 
beamwidth n spiñdulio plo tis
bearer n 1 nešėjas 2 (perdangos) pagrindìnė sijà; (stogo) 

ilgìnis; atramà; padėklas 
 ammunition ~ šaudmenų padavėjas Art, KEnc 

charge ~ užtaisytojas 
shell ~ sviediniñkas 
weapon guidon ~ tiesìnis 

bearing I n 1 pèlengas KEnc; ãzimutas KEnc; rùmbas KEnc; 
orientãvimo kampas NATO; kryptìs (pagal kompasą); 

bearing I
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orientãvimas; take* a ~ nustatyti pèlengą, pelengúoti  2 pl
geogrãfinė padėtìs  
astronomical ~ astronòminis ãzimutas (Aa) KEnc 
back ~ atvirkštìnis ãzimutas (Aatv) KEnc
ball ~ = ball bearing
compass / magnetic ~  magnètinis ãzimutas (Am) KEnc; 
kòmpaso pèlengas 
compass cross ~ kòmpaso sánkirta 
cross ~ sánkirta KEnc
forward ~ tiesióginis ãzimutas (Aties) KEnc
geodetic ~ geodèzinis ãzimutas (Ag) KEnc 
grid ~ dirèkcinis kampas KEnc; koordinãtinis orientãvimo 
kampas NATO 
magnetic ~ magnètinis ãzimutas KEnc
quadrant ~ rumbas 
radio ~ radiopèlengas 
relative ~ santykìnis pèlengas NATO; (taikinio) kùrso 
kampas 
relative target ~ táikinio kùrso kampas 
station / radio ~ rãdijo stotiẽs pèlengas
target ~ táikinio ãzimutas 
target course ~ táikinio kùrso ãzimutas 
transit ~ pérėjimo kryptìs NATO 
true ~ tikràsis ãzimutas; tikràsis orientãvimo kampas NATO

bearing II n 1 guõlis; įvorė 2 atramà; atramõs tãškas KEnc 
~ take-up guo lių patempim̀as 
adjustable ~ reguliúojamasis guo lis 
air ~ pneumãtinis guo lis 
antifriction / rolling ~ supãvimo guo lis 
axle ~ ašìnis guo lis; ašiẽs atramà 
babbit-lined ~ babitù užpìltas guo lis 
ball ~ rutulìnis guo lis 
bigend / crankpin ~ didysis švaistik̀lio galvùtės guo lis 
breechblock crankshaft ~ spyno s ašies įvorė
bronze ~ brònzinė įvorė
bushed / solid ~ neišar domasis guo lis 
camshaft ~ skìrstomojo vẽleno guo lis 
clutch ~ sánkabos guo lis  
clutch release ~ sánkabos išjungim̀o guo lis 
composite ~ daugiasluõksnis guo lis
connecting-rod ~ švaistìklio guo lis; švaistìklio įvorė
crankshaft / crankshaft main ~ pagrindiǹis alkūninio 
vẽleno guõlis 
differential ~ diferenciãlo guo lis 
divided / split ~ išar domasis guo lis 
double-row /-range ~ dviei lis guo lis 
fixed / rigid ~ standžióji atramà 
floating ~ pláukiojamasis guo lis 
front main ~ pagrindìnis priékinis guo lis 
front-wheel ~ príekinio rãto stebulės guo lis 
graphite / oilless ~ guo lis su grafìtiniu tepimù; grafìtinis
guo lis 
inner ~ vidìnis guo lis  
intermediate / centre ~ tárpinis guo lis 
journal plain ~ spindulìnis slydim̀o guo lis 
kingbolt ~ pàsukamojo kakliùko šerdiẽs guo lis 
lay-shaft ~ tárpinio vẽleno guo lis 
lower ~ apatìnis įdėklas
main ~ pagrindìnis guõlis 
main-trunnion ~ art. pagrindiǹis kakliùko guo lis  
needle / quill / roller ~ adatìnis ritinìnis guo lis 
oilless / lubed-for-life ~ netepamàsis guo lis 
outer ~ išorìnis guo lis 
pendulum / swing / rocker / pivoted / swivelling ~ sū-
puõklinė atramà, švytuõklinė atramà 
pilot ~ kreipiamàsis guo lis 
pivoting / bascule ~ lañkstinė atramà 
primary shaft ~ pirmiǹio vẽleno guo lis 
radial / transverse ~ spinduliǹis guo lis 

radio ~ radiopelengãvimas
rear main ~ pagrindìnis užpakalìnis guo lis 
release ~ išspaudžiamàsis sánkabos guo lis 
ring oiling ~ guo lis su žiediniù tepimù 
roller ~ ritinìnis guo lis; rãtinė atramà 
rubber-and-metal ~ gumìnis ir metalìnis guo lis 
self-aligning ~ saváime įtai somas guo lis 
self-aligning plain ~ saváime įtai somas slydìmo guo lis 
self-lubricating / oilless ~ susìtepantis guo lis 
shaft ~ vẽleno guo lis 
sliding / sleeve / plain ~ slydìmo guo lis 
spherical ~ rutulìnė atramà
supporting ~ atramìnis guo lis 
tapered / cone / conical ~ kūginis guo lis 
tapered roller ~ kūginis ritinìnis guo lis 
throw-out ~ sánkabos išjungìmo guo lis; išspaudžiamàsis 
sánkabos guo lis 
thrust ~ atramìnis guo lis 
thrust plain ~ ašìnis slydìmo guo lis 
top-carriage trunnion ~ art. (pabūklo) viršutìnio stõvo 
kakliùko guo lis 
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio guo lis 
track wheel ~ atramìnio ritinėlio guo lis
transmission ~ pavarų dėžės guo lis 
traversing ~ sùkamojo mechanìzmo movà 
trigger ~ šaul. g. atramìnė gaidùko briaunà 
trunnion ~ kakliùko guo lis 
tumbler ~ sūpuõklinis guo lis 
turret support ~ bókšto atramõs guo lis 
universal-joint ~ kardãninio lañksto guo lis
upper / top ~ viršutìnis įdėklas
water-sealed ~ vandeñs nepraléidžiantis guo lis 
wheel ~ rãto guo lis 
wheel arm ~ balansyro guo lis 
withdrawal ~ sánkabos išjungìmo guo lis

beat n 1 mušìmas, mūšà; smūgis; dūžis 2 tãktas 
v beat* 1 kálti (metalą) 2 jūr. lavirúoti 

beaten a apšáudomas (apie vietovę)  
beater n 1 muštùvas 2 plaktùvas 3 põliakalės tvoklė
beating n mūšà 
beaver n (šalmo) añtveidis
becquerel n fiz. bekerèlis (Bq) (radioaktyvumo vienetas) KEnc 
bed n 1 stõvas; guõlis 2 stat. (pamatų) pãgrindas 3 steñdas 

~ of fuel degalų slúoksnis 
back-sight / rear-sight ~ šaul. g. taikìklio trinkẽlė
barrel ~ šaul. g. ãpsodo lovẽlio latãkas
carbine sight ~ karabìno taikìklio trinkẽlė
confiring overlaying ~ vandeñs horizònto diagramà 
engine ~ varìklio kòrpusas; povarìklinis rėmas 
filter ~ fìltro kòrpusas
loading ~ padavìmo latãkas
powder ~ pãrako kãmera 
test ~ bañdomasis steñdas 
travelling trunnion ~ kaklẽlių tvìrtinimo (žygio padėtyje)
lìzdas  
trunnion ~ kaklẽlių lìzdas 

bedazzle v apãkinti (blizgesiu) 
bedding n pãgrindas; pãmatas; pósluoksnis 
bede n (apkasų įrankis) kirstùvas 
bedrock n pamatìnė, paklotìnė uolíena  
beep n (telefono ir pan.) pypsėjimas; telemètrinis signãlas 
beetle n 1 plūktùvas; kaltùvas 2 (poliakalės) tvoklė
beginning n automob. pradžià 

fuel injection ~ degalų įpurškìmo pradžià 
behaviour n 1 spec. funkcionãvimas 2 režìmas; dárbo re-

žìmas; elgesys
 driving ~ elgesys vairúojant (transporto priemonę)

bearing II
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elastic ~ tamprùsis būvis  
thermal ~ fiz. šilumìnės savýbės  

bel n fiz. bèlas (B) (garso stiprio, garso slėgio ir pan. vienetas) 
bell n 1 varpas; skambùtis 2 jūr. lai vo varpas 

~ muzzle (vamzdžio) láibgalio žiótys
diving ~ nárdymo var pas KEnc  
muzzle ~ láibgalio briaunẽlė
observing ~ žymintis sánkirtos lai ką skambùtis 

bell-buoy n jūr. bãkenas su  skambučiù  
bellow n: single-convolution ~ vienõs vijõs baliòninė lìngė
bell-push n skambùčio mygtùkas
belly-landing n av. lėktùvo tūpìmas ant liemeñs (ne ant 

važiuoklės)  
below adv žemiau ; apačiojè 
belt n 1 diržas (t. p. automob.); júosta (t. p. komp., radiotech.)

KEnc 2 rúožas, zonà 3 vik̀šras
~ of anti-tank obstacles prieštánkinių kliūčių júosta 
~ of obstacles kliūčių júosta 
~ of wire vielõs ùžtvarų júosta 
ammunition ~ šovinių júosta, dir žas; šovinìnė
barbed-wire ~ vielõs ùžtvarų júosta 
cartridge ~ šovinìnė; šovinýnas (diržas su makštelėmis šovi-
niams) 
chain ~ grandìninė pavarà  
crawler ~ vìkšro júosta 
defensive ~ gynybos zonà 
fabric ~ audeklìnė šovinių júosta 
fan ~ (ventiliatoriaus) trapècinis dir žas
fire ~ ugniẽs ùžtvara 
life ~ gélbėjimosi dir žas 
link ~ grandìninė šovinių júosta 
loaded ~ (šovinių) užtaisyta júosta 
metallic link ~ metalìnė grandiǹinė šovinių júosta 
mine ~ mìnų ir sprogstamųjų ùžtvarų júosta; mìnų ùžtvarų
rúožas; atskiràsis mìnų lau kas 
non-disintegrating link ~ neišar domoji grandiǹinė šovinių
júosta 
nuclear mine ~ branduoliǹių mìnų júosta 
obstacle ~ ùžtvarų rúožas KEnc 
open link ~ šovinių júosta su atvirai s lizdai s
pistol ~ pistolèto dir žas 
safety ~ saugõs dir žas 
seat ~ pririšamàsis dir žas 
six-row mine ~ šešiaei lis miǹų lau kas 
toothed driving ~ krumpliúotasis dir žas 

 triangular-pattern mine ~ trikampis miǹų lau kas
belted a su diržinè pãvara  
belt-fed a su júostiniu šovinių padavimù  
belting n diržìnė pavarà
belt-saw n júostinis pjūklas
beltway n amer. žiediǹis kẽlias (aplink miestą)
bench n 1 terasà 2 inž. bèrma KEnc 3 darbãstalis, stãklės; 

steñdas 4 stat. atbrailà, karnìzas 5 jūr. bánka 6 glžk. bankètas 
 test ~ bañdymų steñdas
benchboard n el. val dymo pùltas KEnc 
benching n sprogdìnimas purẽnant įkasų metodù 
benchmark n 1 geod. (aukščio, lygio) pažymà, rèperis KEnc 2 

etalònas; gáirė 3 komp. kompiùterių sistèmos našùmo tèstas; 
atskaitõs tãškas 

bench-type a stalìnis 
bend n 1 įlinkis; ìšlinkis; (su)lenkim̀as; išlinkìmas; lañkas 2 

(kelio, upės; t. p. automob.) pósūkis, viǹgis, lañkstas, 
užúolanka 3 pl kesòninė ligà KEnc 4 techn. alkūnė 5 jūr. 
(virvės) mãzgas; pl špántai
edgewise waveguide ~ staigùs bangólaidžio iš̀linkis  
E-plane ~ ìšlinkis E plokštumojè
flatwise waveguide ~ tolygùs bangólaidžio ìšlinkis

H-plane ~ ìšlinkis H plokštumojè 
major ~ staigùs bangólaidžio ìšlinkis
minor ~ tolygùs bangólaidžio ìšlinkis  
pipe ~ vamzdžio alkūnė
radius of pipe ~ vamzdžio ìšlinkis 
right-angled ~ pósūkis stačiù kampù 
sharp ~ of hose staigùs rankóvės pérlenkimas

bender n 1 pl rẽplės 2 lankstytùvas, lenktùvas 
bending n 1 lankstùmas 2 (su)lenkìmas; krei vinimas; lañkas

pipe ~ vamzdžių lankstùmas 
bent n 1 palinkìmas; pólinkis KEnc 2 atramà 

half ~ saugõs padėtìs 
log trestle ~ rėminė rąstų atramà 
rocker ~ sūpuõklinė rėminė atramà 
shaped timber trestle ~ (tašų) medìnė rėminė atramà 
trestle ~ óžio pavìdalo atramà

benzene n benzòlas  
benzine n benzìnas KEnc 
benzol(e) n amer. benzòlas 
berm n inž. bèrma KEnc 
berth n 1 gùltas (laive); miegamóji vietà (vagone); lentyna 2 

jūr. iñkarą išmẽtusio lai vo stovėjimo vietà (jūroje, uoste); 
príeplauka 
upper ~ viršutìnė lentyna 
lower ~ apatìnė lentyna 

berthage n príeplauka
beta-decay,  beta-disintegration n fiz. beta skilìmas 
beta-emission,  beta-radiation n fiz. beta spinduliuõtė
beta-emitter n fiz. beta spinduõlis 
beta-gama-radiometer n beta-gama radiomètras 
beta-particle n fiz. beta dalẽlė; dalelytė
beta-rays n fiz. beta spinduliai 
betatron n fiz. betatrònas
bevel n nuožulnùmas, nuožulnumà; núožambis; núosklemba 2 

kampai nis 
a kūgiškas, kūginis, kūgio fòrmos, pavìdalo

bevel-gear n kūginė krumplìnė, frìkcinė pavarà 
bezel n (kalto ir pan.) núožambis, nùsklembtas krãštas
biangular a dvikampis 
bias n 1 įžambùs rúožas; įstrižà lìnija 2 fiz., el. póslinkis Art, 

KEnc; el. príešįtampis 3 stat. paklaidà  
 ~ voltage príešįtampis
biased a pasisliñkęs; iškrypęs iš viẽtos; nesimètriškas, asi-

mètriškas
biaxial a dviãšis
bib-cock n čiáupas su žemyn ùžlenktu arba nùlenktu snapeliù
biconcave a opt. abìpus įgaubtas, išgaubtai  įgaubtas (apie lešį)
biconvex a opt. abìpus ìšgaubtas, ìškilas (apie lešį)
bidirectional a dvikryptis, funkcionúojantis dviẽm kryptimìs
bifocal n pl dvižidìniai akiniai 

a spec. dvižidìnis, dviejų židinių, bifokãlinis 
bifurcation n išsiskyrìmas į dvì šakàs; el. šakójimasis 
bight n 1 įlanka 2 (upės) vìngis, ùžtakis 3 jūr. (virvės, troso) 

kìlpa; buchtà 
bilateral a dvišãlis; abìpusis; bilaterãlinis 
bilge n 1 (laivo korpuso) žiáuna 2 triùmo vanduõ 3 įlinkis 
bill n žiniãraštis 

~ of materials mẽdžiagų užsãkymo sąrašas
billet n ruošinys; metãlo strypas
bimetalic a bimetalìnis
bin n bùnkeris; dėžė; komp. dėklas

feed ~ užkraunamàsis bùnkeris 
recycle ~ šiùkšlių dėžė (panaikintų rinkmenų kaupykla)
turret stowage ~ bókšto šaudmenų nišà 

bin
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binary a spec. 1 dvìgubas; dvejetai nis (apie kodą, skaičiavimo 
sistemą) 2 dvinãris, binãrinis 

bind* v užsikir sti 
binder n 1 gnybtas; spaustùkas; veržtùvas 2 rišamóji 

mẽdžiaga; rišìklis
binding n 1 pritvìrtinimas añt padėklo 2 sunėrìmas; sujun-

gìmas 3 įrišìmas; apkalìmas; apkalà 4 ãpvadas 5 el. (laidų) 
sudūrìmas 6 užsikirtìmas 7 ryšys 

binnacle n jūr. kòmpaso gaũbtas, naktòuzas 
binocular a opt. abiãkis 
binoculars n pl žiūrõnai KEnc, binòklis 

antiaircraft ~ zenìtiniai žiūrõnai KEnc  
driving infrared (IR) ~ infraraudoníeji vairãvimo (pvz., au-
tomobilio naktį) žiūrõnai 
helmet-mounted ~ ant šálmo įtaisyti žiūrõnai 
infrared (IR) ~ infraraudoníeji žiūrõnai
prism ~ dienìniai žiūrõnai 
prismatic ~ prìzminiai žiūrõnai

bioelectronics n bioelektrònika  
biofuel n biològiniai degalai 
biologic(al) a biològinis 
bionavigation n bionavigãcija KEnc 
bionics n biònika KEnc 
biooptics n bioòptika KEnc 
biophysics n biofìzika 
biplane n av. biplãnas (dvisparnis lėktuvas) KEnc 
bipod n stõvas; dvikõjis 
 folding ~ atverčiamàsis stõvas 
bipod-mounted a pastatýtas, sumontúotas ant  dvikõjo  
bipolar a el. dvipõlis, bipõlinis 
bipropellant n dvikomponeñtis rakètinis kùras
bit I n komp. bìtas (dvejetainis informacijos vienetas) KEnc, 

LST 
control ~ val dantysis bìtas 
low ~ nùlio bìtas 
maintenance ~ tarnybinis bìtas 
mask ~ maskuõtės bìtas 
security ~ saugõs bit̀as 
tag ~ póžymio bìtas

bit II n 1 káltas (įrankis); kirstùkas 2 (gręžtuvo) grąžtas 3 
įtaisas vožtùvams pritrìnti
pilot ~ grąžtas su šóniniais pei liais 

bitbrace n alkūninis gręžtùvas 
bite n sukibìmas 
bitumen n bitùmas; asfáltas 

~ for waterproofing hidroizoliãcinis bitùmas 
cutback ~ suskystintasis bitùmas 
paving ~ asfáltbetonis

black a júodas, -à; tamsùs   
blackening n 1 (pa)júodinimas 2 (kolektoriaus) núodegos
 ~ of sight šaul. g. taikik̀lio apsmil kymas, aprūkymas
black-flow n: ~ of oil atbulìnė tepalų srovė
blacking n techn. apdulkà 
blackout n 1 užtémdymas; šviesõs maskãvimas KEnc 2 

elèktros srovės nutrūkim̀as 3 (informacijos) pateikìmo 
sustãbdymas 4 radijo progrãmos nutraukim̀as 
full ~ vìsiškasis užtémdymas 
partial ~ dalìnis užtémdymas 

 nuclear communication ~ laikinàsis ryšio nutrūkim̀as dėl 
branduolìnio sprogìmo 

bladder n (sviedinio ir pan.) kãmera KEnc 
blade n 1 ãšmenys; (obliaus, pjūklo, kardo ir pan.) gelẽžtė

KEnc; pei lis 2 (vairo, irklo, ventiliatoriaus ir pan.) mentė 3 
automob. šluostìklis 3 prk. kárdas; dùrklas 5 spar nas 6 glžk. 
(semaforo) rodyklė

~ of bulldozer buldòzerio verstùvas 
compressor ~ komprèsoriaus mentė
demolition dumping ~ kabamàsis tánko verstùvas sprogs-
tamájam ùžtaisui vèžti ir padėti 
fan ~ ventiliãtoriaus mentė
oar ~ ìrklo mentė
sight ~ šaul. g. kryptùkas
snow ~ sniẽgo vãlymo mašìnos verstùvas 
windshield wiper ~ automob. (priekinio stiklo) valytùvas

 wiper ~ stìklo šluostìklis
blank n 1 tuščiàsis šovinỹs 2 taikinỹs KEnc 3 ruošinỹs  

disc cup / forging ~ tūtos ruošinys 
rear-sight slot ~ taikìklio ìšdrožos įdėklas

blanket n ùždanga KEnc; dangà 
acoustic ~ akùstinis maskãvimas

 dugout  ~ (slėptuvės) apsaugìnė ùždanga, užúolaida KEnc 
rubber ~ gumìnė membranà
smoke ~ horizontalióji dūmų ùždanga 
v intensyviai  apšáudyti

blanketing n dūmijimas 
blanking n elektrìnis uždãrymas; komp.  užtémdymas 
blare n trimìtų garsai ; (sirenos ir pan.) kaukìmas 
blast <n, v> n 1 sprogìmas KEnc; sprogìmo bangà KEnc 2 

sprogdìnamasis ùžtaisas 3 forsúotoji traukà; pūtìmas 4 techn.
órpūtė 5 švilpùkas
~ of explosion sprogìmo smūgio bangà 
air ~ óro srau tas  
back ~ art. atvirkštìnė sprogìmo bangà; atvirkštìnė sprogìmo 
liepsnà 
concentrated ~ (kumuliacinio užtaiso) sutelktàsis sprogìmas; 
kumuliãcinis sprogìmo póveikis
controlled ~ kontroliúojamasis sprogìmas 
delayed ~ delstìnis sprogìmas 
gun ~ art. láibgalio liepsnà 
long ~ ilgàsis švilpìmas 
muzzle ~ art. láibgalio liepsnà KEnc; láibgalio kūgis KEnc 
nuclear explosion ~ branduolìnio sprogìmo smūgio bangà 
Aps 
powder ~ art. láibgalio kūgis; láibgalio dùjos
seam ~ įdėto į plyšį ùžtaiso sprogdìnimas 
short ~ trumpàsis švilpìmas 
tail ~ tūtinė smūgio bangà 
v sprogdìnti

blasted a susprogdìntas 
blaster n 1 sprogdìntojas 2 sprogdìnimo mašinėlė

a sprogùs; sprógstamas
blastic a brizántinis 
blasting <n, a> n 1 sprogdìnimas; pl sprogdìnimo darbai 

KEnc 2 gadìnimas; naikìnimas KEnc 3  pūtìmas 4 radijo 
(garsiakalbio) blerbìmas 
~ cap  detonãtorius 
~ of a breast wall atramìnės síenos sprogdìnimas 
~ of bridge supports tìlto atramų sprogdìnimas 
~ of concrete betòno sprogdìnimas 
~ of water pipes vandéntiekio vamzdžių sprogdìnimas 
churn-drill ~ įkasų ùžtaisų sprogdìnimas 
cushion ~ buferìnis sprogdìnimas 
electric ~ elektrìnis sprogdìnimas KEnc 
heavy ~ sprogdìnimas galìngais ùžtaisais 
hole ~ gręžìmo ir sprogdìnimo darbai 
infrared ~ sprogdìnimas infraraudonúoju įtaisu 
laser ~ sprogdìnimas lãzeriu 
non-flame ~ beliẽpsnis sprogdìnimas 
nuclear ~ sprogdìnimas branduolìnės SM ùžtaisais 
rock ~ uolíenų sprogdìnimas 
secondary ~ antrìnis sprogdìnimas 
soil ~ gruñto sprogdìnimas 
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swamp hole ~ gręžìmo ir sprogdìnimo darbai  pelkėtuose 
gruñtuose 
tunnel ~ sprogdìnimas kameriǹiais ùžtaisais 
tunnel ~ tùnelių sprogdiǹimas 
underwater ~ povandenìnis sprogdiǹimas KEnc
wet hole ~ gręžìmo ir sprogdìnimo darbai  vandenìnguose 
gruñtuose
wood ~ mẽdžio sprogdìnimas 
a sprogdìnamas

blast-proof a nesprogùs; atsparùs sprogim̀ui
blast-sensitive a jautrùs sprogìmui 
blaze n 1 liepsnà; 2 gai sras KEnc 3 spindesỹs 4 (kulkosvaidžių

ir pan.) tratėjimas 
blazing n degìmas 

trail ~ vorų kẽlio tiesìmas 
a liepsnójantis 

bleach n bãlinimo mẽdžiaga; pl chlòrkalkės Aps
calcium ~ chlòrkalkės Aps

bleed n ìšlaja 
bleed* v išléisti (vandenį, dujas; iš radiatoriaus ir pan.) 

bleeder n alsuõklis (t. p. automob.); apsaugiǹis vožtùvas; 
vamzdis vándeniui nuléisti; čiáupas vándeniui nuléisti

bleeding n 1 techn. išleidìmas 2 kraujãvimas; krau jo 
(nu)leidìmas 
~ of brakes óro išleidim̀as iš stabdžių sistèmos 

bleep n signãlas KEnc; pypsėjimas
bleiazid n švìno azìdas (sužadinamoji SM) 
blemish n 1 trūkumas, defèktas 2 dėmė
blend n mišinỹs
blending n: lube-oil ~ tepalų mišinỹs 
blimp n mažàsis dirižãblis 
blind n 1 (pakeliamoji) užúolaida, žaliùzės, langiǹės 2 opt. 

diafragmà; bleñdė 3 sklendė
black-out ~ šviesõs maskãvimo bleñdė
radiator roller ~ automob. suvyniójamosios radiãtoriaus 
žaliùzės 
v apãkinti (žibintų šviesa) 

blindage n blindãžas
blinding n apãkinimas KEnc 
 a ãkinantis, ãkinamas 
blindness n aklùmas; apakim̀as 
 flash ~ apãkinimas KEnc, NATO
blind-spot n radiotech. tylõs zonà  
blink a šnek. prastai  vei kiantis; netvarkiǹgas (apie aparatą, 

mašiną); be* on the ~ patir̀ti avãriją (apie įrangą) 
blip n 1 el. vai zdas; žymė NATO; impùlsas (radiolokatoriaus

ekrane, displėjuje) KEnc 2 signãlas KEnc; pýptelėjimas 
 target ~ rdl. táikinio žymà
blister n 1 pūslė (nuo nutrynimo, nudegimo); pūslẽlė; (dažyto 

paviršiaus ir pan.) išsipūtìmas 2 av. kabinà (kulkosvaidžiui) 
blister-gas n chem. pūliúojamoji NM KEnc 
blistering n pūslių susidãrymas
blitz n av. añtskrydis KEnc; (staigus) bombardãvimas KEnc 
block I n 1 blòkas (t. p. komp.); skriemulỹs; skydẽlis 2 trinkẽlė

automatic control ~ automãtinio val dymo blòkas 
brake ~ stabdžių trinkẽlė
building ~ konstrùkcinis blòkas 
concrete ~ betòninis blòkas 
control ~ val dymo blòkas 
cylinder ~ cilìndrų blòkas 
data ~ duomenų blòkas NATO 
derailing ~ numetamàsis blòkas 
direct vision ~ stebėjimo blòkas 
electrooptic ~ elektroòptinis blòkas
engine ~ varìklio blòkas  
evacuation ~ evakuãcinis blòkas KEnc 

firing mechanism ~ skẽliamojo, šáunamojo mechanìzmo 
blòkas 
friction ~ stabdžio trinkẽlė; sánkabos trinkẽlė  
functional ~ fùnkcinis blòkas 
hook ~ blòkas su kabliù 
ice ~ lẽdo blòkas 
imput ~ įėjìmo blòkas 
laser head ~ lazerìnės galvùtės blòkas 
logical ~ lòginis blòkas 
memory ~ atmintìnės blòkas 
optical ~ òptinis blòkas 
output ~ išėjìmo, išvestiẽs blòkas 
power supply ~ maitìnimo blòkas 
pressed ~ presúotoji trinkẽlė
pulley / sheave ~ blòkas 
single ~ monoblòkas
storage ~ atminties blòkas
terminal ~ gnybtų trinkẽlė
terminal ~ kontãktų skydẽlis 
unit control ~ įrenginio val dymo blòkas 
unmovable ~ nejudamàsis blòkas 
used ~ panaudótasis blòkas

block II n 1 ùžtvara KEnc; kliūtis KEnc 2 (rankinė) tvoklė 3
sutelktàsis ùžtaisas 4 kòrpusas 5 (akmens, granito) lui tas
~ of explosive sprõgalas  
~ of information komp. informãcijos elemeñtų grùpė
~ of traffic transpòrto judėjimo draudìmas 
~s prieštánkinės kliūtys 
~s and tackles takelãžinė įranga 
bogie guide ~ krei piamojo vežimėlio įdėklas 
bogie spring ~ lìngės vežimėlio atramà
buffer ~ art. moderãtoriaus kòrpusas; buferìnė įvorė
cable ~ lynų ùžtvara 
carrier hinge ~ spynõs rėmo lañkstas 
chain demolition ~ grandìninis sprogstamàsis ùžtaisas 
chain mine ~ judrióji mìnų ùžtvara KEnc 
clearing ~ šaul. g. medìnis įdėklas 
concrete ~s betòninės prieštánkinės kliūtys 
demolition ~ sprogmuo 
direct vision ~ stebėjimo príetaiso prìzmė
drop ~ kriñtančiojo plei što spynà  
falling ~ vertikaliai  slystanti spynà 
gas ~ chèminė ùžtvara; dùjų kãmera su reguliãtoriumi ir 
ãtvamzdžiu; šaul. g. dùjų movà
hammer ~ gaidùko laikìklis, gaidùko fiksãtorius 
hand pulling ~ rañkiniai skrysčiai 
inertia ~ inèrtiškasis kūnas (automatikoje)  
log crib road ~ kelio rąstų ùžtvara
mine road ~ mìnų ùžkardas KEnc, užminúotasis kẽlio rúožas  
multiple-aspect automatic ~ daugiarei kšmė automãtinė
blokuõtė
oarlock ~ ìrklo įkabos lìzdas 
peep ~ nuolatìnis diòptrinis taikìklis 
primed ~ of explosive sprogmuo  su įdėtà detonúojamąja 
kãpsule 
pull-and-out ~ skrysčiai įstrìgusiai mašìnai ištráukti 
pulley ~s skrỹsčiai KEnc; tãlės 
rebound ~ šaul. g. skìltuvo įdėklas
road ~ kẽlio ùžvarta 
rope pulley ~ lyniniai skrysčiai 
set-back pin ~ šaul. g. įvorė  su skeliamúoju mechanizmù
striker guide ~ skìltuvo kreipìklis
timber ~ rąstų ùžtvara
track ~ vìkšro grandìs
trinitrotoluene / trotyl ~ trinitrotoluèno sprogmuo 
trunnion ~ užpakalìnis kulkósvaidžio gau bto dùgnas

blockade n blokadà KEnc; blokãvimas 
direction ~ kryptiẽs blokãvimas KEnc 
radio ~ rãdijo blokadà KEnc 
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road ~ kẽlio blokadà
blockage n blokãvimas KEnc; už(si)kimšim̀as; kamščio 

sudãrymas 
 road ~ kẽlio blokãvimas KEnc 
blockbuster n šnek. did̀elė ar domoji aviãcinė bòmba 
blockholing n sprogdiǹimas gręžinių ùžtaisais
blockhouse n fòrtas KEnc 
blocking n 1 el., komp. blokãvimas KEnc; ùžtvaros įrengìmas 

(kelyje)  2 automob. užsikirtìmas 3 komp. blokuõtė 4 sán-
grūda, susigrūdìmas 

 ~ and choking blokãvimas ir pleištãvimas KEnc 
 automatic ~ automãtinis blokãvimas; automãtinė blokuõtė
blockout n šviesõs maskuõtė

inner light ~ vidìnis apšvietim̀o maskãvimas 
outer light ~ išorìnis apšvietim̀o maskãvimas 
radio ~ rãdijo ryšio nutraukìmas

block-signal n glžk. blokãvimo signãlas 
blooming n: lens ~ òptinių lęšių prašviẽsinimas 
blow <n, v> n 1 smūgis KEnc; sprogìmas 2 pūtim̀as 
 ~ back reaktỹvinis sraũtas NATO 

clearing ~ sprogìmas dãrant ùžtvarų pérėjas; sprogìmas 
dãrant kliūčių pérėjas 
double ~ dvìgubasis smūgis 
group nuclear ~ grùpinis branduolìnis smūgis Aps, KEnc 
individual nuclear ~ paviẽnis branduoliǹis smūgis Aps, 
KEnc 
mass nuclear ~ mãsinis branduoliǹis smūgis Aps, KEnc 
nuclear ~ branduoliǹis smūgis Aps, KEnc
percussion ~ sprogìmo bangõs smūgis 
blow* v 1 sprógti (off); sprogdiǹti, griáuti; naikìnti (off, out, 
up); ~ up sprogdìnti (vamzdį ir pan.) 2 el. pérdegti (apie 
saugiklius) 3 prapūsti (through)

blow-back n 1 spynõs atãtranka; laisvóji atãtranka 2 spynà
delayed ~ pùslaisvė spynà 
retarded / delayed ~ sulėtintoji spynõs atãtranka 
straight ~ šaul. g. tiesióji spynõs eigà

blow-by n: combustion / compression / crankcase ~ dùjų
prasiskverbìmas į varik̀lio kárterį

blow-down n 1 (susprogdintų įrenginių) griuvėsiai 2 mẽdžių
vertìmas sprogdìnant; sprogim̀o nuverstų medžių rúožas 

blower n (oro) pūstùvas, órpūtė, prapūtim̀o siurblys; venti-
liatorius 
centrifugal / rotary ~ išcentrìnis ventiliãtorius
evaporator ~ garintùvo ventiliãtorius 
rotary ~ rotãcinis pūstùvas; rotãcinis ventiliãtorius 

 ventilating ~ ventiliãtorius
blowhole n ventiliãtorius; ventiliãcijos skylė
blowing n 1 pūtìmas; (vamzdžio ir pan.) prapūtìmas  (-off,  

-trough, -out); ~ up sprogdiǹimas 2 ventiliãtorius 
blow-off n prapūtìmas; (garo) išleidìmas
blow-out n 1 (padangos ir pan.) sprogim̀as KEnc 2 el. 

pérdegimas; there’s been a ~ somewhere kažkur  pérdegė
kamščiai 3 gesìnimas; el. (kibirkšties, lanko) gesintùvas KEnc 
4 tuščióji įkasa 5 av. (reaktyvinio variklio) (su)gedim̀as 

 tyre ~ padangõs pradūrìmas 
blowpipe n pūtìmo vamzdis; litãvimo vamzdẽlis
blow-up n 1 sprogìmas KEnc 2 fot. padìdintoji núotrauka
board I n 1 lentà 2 komutãtorius; pùltas 3 (krovininio automo-

bilio kėbulo) bòrtas 4 (laivo, lėktuvo) bòrtas 5 jūr. hálsas 6 
plõkštė; plokštẽlė 7 skydas; skydẽlis
~ with fire prevention means priešgaisriǹis skydas 
acquisition control ~ aptikim̀o val dymo skydas 
air surveillance plotting ~ óro erdvės stebėjimo lentà KEnc, 
NATO 
conponent ~ schèminių elemeñtų plõkštė
control ~ val dymo pùltas 

cordless ~ kištukìnis komutãtorius 
display / gauge / instrument ~ príetaisų skydẽlis 
distribution fuse ~ skìrstomasis lydžiųjų saugìklių skydas  
earth ~ grei derio pei lis 
electric instrument ~ elektrìnių príetaisų skydẽlis 
etched circuit ~ (pagaminta ėsdinant) spáusdintinė schemà
fuse / cut-out ~ (t. p. komp.) lydžiųjų saugìklių skydas 
gauge / panel ~ príetaisų lentà 
gradient ~ núolydžio rodyklė
illuminated indicator ~ šviẽslentė
information ~ informãcinė lentà 
instrument ~ instrumeñtinė lentà, príetaisų lentà; instrumeñ-
tinis skydẽlis 
integrating ~ jungiamóji plõkštė
multilayer printed wiring ~ spáusdintojo daugiasluõksnio 
montãžo plõkštė
one-sided ~ vienpùsė (spáusdintoji) schèminė plõkštė
order ~ įsãkymų lentà 
pin ~ šakùtės skydas 
planar ~ komp. pagrindìnė plõkštė
plot ~ síeninė situãcijos vaizdãvimo lentà 
plotting ~ planšètinis braižytùvas
printed component ~ spáusdintosios schèmos plõkštė
range ~ núotolių iki orientyrų lentẽlė
running ~ (automobilio) paminà, pakója 
side ~ šóninis bòrtas 
tail ~ (atverčiamasis) užpakalìnis bòrtas 

 target status ~ taikinių lentà NATO 
terminal ~ komp. ìšvadų skydẽlis 

 trench ~ grõtinis tranšėjos dùgno klojinys
turret ~ bókšto skydẽlis 
two-sided ~ dvipùsė (spáusdintoji) schèminė plõkštė
warning ~ įspėjamàsis skydas
wiring ~ montãžinė plõkštė

board II n planšètė; set* up an artillery ~ orientúoti planšètę
automatic plotting ~ automãtinė planšètė
gun deflection ~ šóninių pataisų grãfikų bráižymo planšètė
height-finder ~ aukščiãmačio planšètė
map ~ top. meñzula
mortar deflection ~ minósvaidžio kryptiẽs pataisų grãfikų
bráižymo planšètė
mortar range ~ minósvaidžio taikìklio pataisų grãfikų
bráižymo planšètė
plotting / chart ~ planšètė; grãfikų bráižymo planšètė
radar plotting ~ radiolokãcinė planšètė
range adjustment / correction ~ núotolio pataisų grãfikų
bráižymo planšètė
slope ~ planšètė su svambalu 
sound location ~ garsãgaudė planšètė
spotting ~ pataisų grãfikų bráižymo planšètė

boarding n 1 (į)sėdìmas, (į)lipìmas (į laivą, lėktuvą, traukinį ir 
pan.) 2 ãpkala; leñtos

boardwalk n lentų klojinys
boaster n káltas; kirstùkas 
boat n 1 (jūrinė) váltis KEnc; lai vas KEnc; kãteris KEnc; bòtas 

2 techn. lovẽlis
all-plastic ~ vientisóji plastikìnė váltis
amphibious ~ desántinis kãteris KEnc 
antisubmarine ~ priešlaivìnis kãteris KEnc
artillery ~ artilèrinis kãteris KEnc 
assault / landing ~ desántinė váltis; desántinis kãteris; 
štur mo váltis 
bridge ~ plūdrióji tìlto atramà 
bridge-erection ~ velkamàsis motòrinis (pontoninio parko) 
kãteris 
collapsible / folding ~ sudedamóji váltis 
divers’ ~ narų kãteris KEnc
ferry ~ kéltas KEnc; vežiójamasis kéltas KEnc
flat-bottom ~ plokščiadùgnė váltis 
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flying ~ hidroplãnas KEnc 
folding assault ~ sudedamóji desántinė váltis 
inflatable / pneumatic ~ pripučiamóji váltis KEnc
inflatable assault ~ pripučiamóji desántinė váltis 
life / rescue / retriever / emergency ~ gélbėjimo váltis 
mine ~ mìninis kãteris KEnc 
missile ~ rakètinis kãteris KEnc 
open ~ bedẽnis lai vas 
patrol ~ patrùlinis kãteris KEnc 
pneumatic assault ~ pripučiamóji štur mo váltis 
reconnaissance ~ žvalgybos váltis 
single assault ~ paviẽnė štur mo váltis 
small pneumatic ~ pripučiamóji mažà váltis 

 torpedo ~ torpèdinis kãteris KEnc; mìnininkas KEnc
boat-hook n jūr. laivãkablis 
boating n irklãvimas; pláukiojimas váltimi  
boatload n lai vo krovinỹs  
boat-minesweeper n kãteris trãleris KEnc 
boattail n balìstinis svíedinio añtgalis KEnc, NATO; (sviedi-

nio) požiedìnė dalìs 
bob n spec. ãtsvaras, svambalas  

balance ~ strypas su ãtsvaru
outage ~ matuõklė laisvai  er dvei matúoti (rezervuare) 

bobbin n el. rìtė
bobstay n jūr. vaterštãgas
body n 1 kūnas 2 kòrpusas KEnc; šasi;̀ (staklių) stõvas 3 

kėbulas; automobìlio kėbulas 4 fiuzeliãžas 5 konsisteñcija; 
tankùmas; tirštùmas 6 kẽvalas; ãpvalkalas 
~ lip  išsikìšusi kėbulo dalìs 
~ of a map or chart pagrindiǹė žemėlapio dalìs NATO 
~ of revolution sukim̀osi kūnas 
~ of shell svíedinio movà 
~ understructure kėbulo pãgrindas 
air filter ~ dùlkių rinkìklio kòrpusas 
all-metal ~ vientisìnis metaliǹis kėbulas 
all-plastic ~ vientisìnis plastikìnis kėbulas  
armour ~ apsaugìnė liemẽnė
bipod ~ šaul. g. stõvo pãgrindas 
blackout marker lamp ~ šviẽsą maskúojančio gabarìtinio 
žibiñto kòrpusas 
bus ~ autobùso kėbulas 
canopy ~ uždaràsis kėbulas 
car ~ leñgvojo automobìlio kėbulas; vagòno kėbulas 
carburettor (main) ~ karbiurãtoriaus kòrpusas 
carriage ~ lafèto kòrpusas 
celestial ~ies dangau s kūnai, šviesuliai 
chummy ~ kėbulas su atverčiamõsiomis sėdynėmis 
cock ~ čiáupo kòrpusas 
combination ~ kėbulas su nuimamúoju stógu 
contact-breaker ~ pértraukiklio kòrpusas 
convertible ~ kėbulas su atsidãrančiuoju stógu
cylinder ~ cilìndro kòrpusas 
demountable ~ nuimamàsis kėbulas 
distributor ~ (uždegimo) skirstytùvo kòrpusas 
doorless ~ krovinìnis kėbulas be atverčiamųjų bòrtų  
drop-head ~ kėbulas su atverčiamúoju stógu 
drop-side ~ kėbulas su atverčiamai siais bòrtais 
dry bulk ~ birių krovinių kėbulas 
dump truck ~ savìvarčio kėbulas 
enclosed ~ uždaràsis kėbulas 
end tipper ~ savìvarčio kėbulas su užpakaliniù iškrovimù  
engine-driven hydraulic tipping ~ savìvartis kėbulas su 
motòrine hidráuline pãvara 
extendable ~ stùmdomasis kėbulas 
flat ~ bebòrtė (automobilio) platfòrma 
fluid / liquid ~ skystis 
fore ~ príekinė kėbulo dalìs
fragmentation ~ skevéldras sudãrantis kòrpusas 

front-sight ~ šaul. g. kryptùko dėžùtė
fuel pump ~ degalų siur blio kòrpusas 
fuse ~ sprogdìklio kòrpusas 
highway hopper ~ bunkerìnis kėbulas kelių statybinėms 
mẽdžiagoms vèžti 
hopper ~ bunkerìnis kėbulas 
igniter ~ degìklio kòrpusas 
infrared reference ~ infraraudonàsis orientyras 
injector ~ purkštùvo kòrpusas 
lifting jack ~ kėlìklio sraigto movà 
limber ~ art. (pabūklo) pìrmagalio kòrpusas 
log ~ miškãvežis kėbulas  
low-weight alloy ~ lengvųjų lydinių kėbulas 
magazine ~ dėtuvės dėžùtė
mine ~ mìnos kòrpusas 
mine outer ~ viršutìnis mìnos kẽvalas 
multipurpose ~ mišrùsis kėbulas 
oil filter ~ tepalų fìltro kòrpusas 
oil pump ~ tepalų siur blio kòrpusas 
one-piece cast steel armoured ~ (lietasis) vientisìnis šarvúo-
tasis kòrpusas 
open ~ atviràsis kėbulas 
open-top box ~ bestõgis kėbulas 
petrol pump ~ benzìno siur blio kòrpusas 
plank ~ medìnis kėbulas 
plastic ~ plastikìnis kėbulas 
platform / cargo ~ krovinìnis kėbulas 
pressed steel ~ plienìnis štampúotas kėbulas 
pump ~ siur blio kòrpusas 
rear-dump ~ apverčiamàsis kėbulas 
rigid ~ standùsis kėbulas 
road ~ kẽlio sánkasa 
rocket / missile ~ rakètos kòrpusas 
roomy ~ talpùsis kėbulas 
self-discharging ~ savìvartis kėbulas 
shell ~ svíedinio kòrpusas 
shock-absorber ~ amortizãtoriaus kòrpusas 
side-dump ~ šóninio apsivertìmo kėbulas 
sight ~ art. taikìklio kòrpusas 
spark-plug ~ uždegìmo žvãkės kòrpusas 
steel ~ plienìnis kėbulas; plienìnis kòrpusas 
stick ~ grõtinis kėbulas 
streamlined / teardrop ~ aptakùsis kėbulas 
sunshine ~ kėbulas su atsidãrančiuoju liukù stogè  
tear-drop ~ aptakùsis kòrpusas 
timber ~ miškãvežis kėbulas 
tipper / dump ~ verčiamàsis kėbulas 
tracer ~ trãserio kòrpusas 
trailer ~ príekabos kėbulas 
truck ~ suñkvežimio kėbulas 
under ~ kėbulo apačia
unitized ~ berėmis kėbulas 
waggon ~ art. užpakalìnė ùžtaisų dėžės dalìs
waggon ~ vagòno tìpo kėbulas
water-pump ~ vandeñs siur blio kòrpusas 

bodywork n automob. kėbulas 
bog n pélkė

forest ~ mìško pélkė
impassable ~ nepéreinamoji pélkė
moss ~ sãmanų pélkė
passable ~ péreinamoji pélkė
peat ~ dùrpių pélkė; durpynas 

bogie n 1 vežimėlis 2 glžk. (garvežio, vagono) dviãšis veži-
mėlis 3 atramìnis (vikšro) ritinėlis
four-wheel ~ dviãšis vežimėlis 
motor ~ motòrinis vežimėlis 
rear ~ lafèto paskui galis 
shell ~ sviedinių vežimėlis 
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suspension ~ pakabõs vežimėlis 
trailer ~ prikabìnamasis vežimėlis 

boil n virìmas; virìmo tãškas  
boiler n (garo) kãtilas; bòileris 

heater ~ kãtilas; bòileris 
heating ~ šìldymo kãtilas 

boiler-house n katilìnė
boiler-suit n kombinezònas 
boiling n virìmas; vìrinimas 

~ of radiator radiãtoriaus virim̀as 
bold a júodas; pùsjuodis (apie šriftą); komp. paryškintas; 

pastórintas  
boldfaced a júodas; pùsjuodis (apie šriftą) 
bollard n (betoninis, užtveriantis kelią automobiliams) stul pas;

stulpẽlis (kelio viduryje; džn. su žibintais)
bolster n 1 padėklas; kakliùkas 2 bùferis 
bolt I n 1 (revolverio) drūtgalys;   úoksas 2 ùžšovas; sklendė; 

skląstis 3 varžtas 4 žai bas; perkūno treñksmas 5 automob. 
smeigė
~ of cylinder revòlverio būgno stabdik̀lis
adjusting ~ reguliãvimo var žtas 
brake (shoe) anchor ~ stabdžių kaladėlės atramìnis pir štas
buttstock ~ šaul. g. uodegiǹis sráigtas, galìnis sráigtas 
cylinder releasing ~ (revolverio) būgno skląstis 
dog ~ šaul. g. strẽktės skląstis 
eccentric ~ eksceñtrinis varžtas
explosive ~ sprogstamàsis var žtas
extractor hinge ~ art. lañkstinis išmetìklio var žtas 
eye / ring ~ ąsà
fixing ~ fiksãvimo var žtas 
foundation / anchor ~ inkariǹis var žtas; pamatiǹis var žtas 
hex / hexagon(-head) ~ šešiabriau nis var žtas 
hinged ~ atmetamàsis var žtas 
locking ~ (revolverio) grūstùvo laikìklis 
pinch / coupling ~ tempiamàsis var žtas 
retaining / fastening ~ jungiamàsis var žtas 
ring ~ varžtas sù ąselè 
safety ~ saugõs varžtas; šaul. g. saugik̀lio šliaužik̀lis 
sear ~ paleidìmo svir̀ties ašis̀ 
shackle ~ sukùčio var žtas 
spring, spring centre, spring tie ~ centrìnis liǹgės var žtas 
square-head ~ keturbriau nis var žtas 
track / fish ~ sandūriǹis var žtas 
wheel joint ~ rãto tvir̀tinimo smeigė

bolt II n 1 šaul. g. spynà KEnc; ~ goes fully home spynà 
vìsiškai užsidãro; push the ~ home uždaryti spyną; retract 
the ~ atitráukti spyną atgal ; work the ~ atidaryti ir uždaryti 
spyną 2 skląstis; sklendė; ùžšovas
blowback ~ laisvóji spynà 
four-lug ~ spynà su keturiomìs koviǹėmis iš̀kyšomis 
hinged ~ lañkstinė spynà 
lever system ~ svìrtinė spynà 
rear locking ~ spynà su kovìnėmis iš̀kyšomis užpakalìnėje 
dalyjè
rotating / turning ~ sukamóji šliau žianti spynà 
safety lock ~ saugyklinė spynà 
sliding breech ~ skersai  slystanti spynà 
straight-pull ~ tiesiaei gė spynà
two-piece ~ dviejų dalių spynà

bolthole n slėptùvė KEnc 
bolting n varžtinis sujungim̀as 
boltway n spyno s judėjimo úokse kanãlas 
bomb I n bòmba KEnc; minà 
 aerial / air ~ aviãcinė bòmba KEnc

aerosol ~ dezinfekúojamasis aerozòlis; insekticìdinis 
aerozòlis 
antipersonnel mortar ~ skevéldrinė minósvaidžio minà 

antisubmarine ~ priešlaivìnė bòmba KEnc
anti-tank ~ prieštánkinė bòmba KEnc
armour-piercing ~ šarvãmušė bòmba KEnc
atomic ~ psn. atòminė bòmba KEnc
biological / germ ~ biològinė bòmba 
blast ~ ar domoji bòmba KEnc
calorimeter ~ bal. kalorimètrinė bòmba 
candle / illuminating mortar ~ šviečiamóji minósvaidžio 
minà 
chemical / gas ~ chèminė bòmba KEnc
cluster ~ kasètinė bòmba KEnc
cobalt ~ kòbalto bòmba
concrete-bursting / -piercing / penetration ~ betònmušė
bòmba KEnc
deiterium ~ dèuterio bòmba 
deiterium-tritium ~ dèuterio trìčio bomba 
demolition / high-explosive ~ ar domoji bòmba KEnc
depth ~ gilumìnė bòmba KEnc
explosive ~ bal. manomètrinė bòmba 
finned mortar ~ sparnúotoji minósvaidžio minà 
fire ~ padegamóji bòmba KEnc
fission ~ plutònio bòmba 
flame ~ padegamóji bòmba KEnc 
flying / winged ~ lėktùvas sviedinỹs 
fragmentation ~ skevéldrinė bòmba KEnc 
fragmentation-demolition / -high-explosive ~ skevéldrinė
ar domoji bòmba KEnc
free-fall / gravity ~ lai svojo kritìmo bòmba 
graphite ~ grafìtinė bòmba KEnc
gravity nuclear ~ lai svojo kritìmo branduolìnė bòmba 
guided ~ val domoji bòmba KEnc
heavy nuclear ~ dìdelio kalìbro branduolìnė bòmba 
high-explosive fragmentation mortar ~ skevéldrinė
ar domoji minósvaidžio minà 
hydrogen ~ vandenìlinė bòmba Aps, NATO 
hydrogen-uranium ~ vandenìlinė urãno bòmba
illumination / flare / candle ~ šviečiamóji bòmba KEnc
imitation ~ imitãcinė bòmba KEnc
incendiary ~ padegamóji bòmba KEnc 
incendiary high-explosive ~ ar domoji padegamóji bòmba
KEnc
incendiary scatter ~ ìšskleisto veikìmo padegamóji bòmba 
leaflet ~ agitãcinė bòmba KEnc 
magnesium mortar ~ padegamóji minósvaidžio mãgnio 
minà 
marking ~ signãlinė bòmba KEnc
megaton ~ megatòninė branduolìnė bòmba 
mortar ~ minósvaidžio minà KEnc
nail ~ metãlo gabaliùkais užtaisýta bòmba 
napalm ~ napálmo bòmba 
neutron ~ neutròninė bòmba 
nuclear ~ branduolìnė bòmba 
pellet / pineapple ~ šratìnė bòmba KEnc
penetrating ~ skvarbióji bòmba KEnc 
photoflash ~ fotoblýksnio bòmba NATO 
pipe ~ savadar bė bòmba 
practice / training mortar ~ (mokomoji) prãktinė minó-
svaidžio minà
radiological ~ radiològinė, radioaktyvióji bòmba 
semiarmour piercing ~ pusiáu šarvãmušė bòmba 
smoke mortar ~ dūminė bòmba KEnc; dūminė minósvaidžio 
minà 
standard / nominal nuclear ~ standártinė branduolìnė
bòmba 
sticky ~ prilimpančioji prieštánkinė granatà 
submegaton hydrogen ~ submegatòninė (mažesnės nei 1 Mt 
galios) vandenìlinė bòmba 
subnominal nuclear ~ subnominalióji (mažesnės nei 20 kt 
galios) branduolìnė bòmba 
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 thermonuclear ~ termobranduolìnė bòmba 
time ~ delsióji minà 
training ~ mókomoji bòmba KEnc 
uranium ~ urãno bòmba
vacuum ~ vakuumìnė bòmba Aps

bomb II n fugãsas 
antipersonnel napalm ~ priešpėstinis napálmo fugãsas 
directional napalm fougasse ~ liepsnósvaidis napálmo 
fugãsas; kryptìngo veikim̀o napálmo fugãsas 
ground ~ fugãsas KEnc
time ~ uždelstàsis fugãsas 
training ~ mókomasis fugãsas 

bombard v bombardúoti; apšáudyti artilèrijos sviediniai s 
bombardier n bombardỹras; bombardúotojas  
bombardment n bombardãvimas KEnc; art. apšáudymas 

gas ~ apšáudymas chèminiais sviediniai s 
hurricane ~ uragãninė ugnìs 
nuclear ~ branduoliǹės artilèrijos apšáudymas, branduolìnės 
artilèrijos ugnìs 

bomber n 1 bombónešis KEnc 2 padėjęs bòmbą asmuõ; 
sprogdìntojas (teroristas) 

 diving ~ pikirúojamasis bombónešis KEnc 
 stealth ~ radiolokãtoriumi nesùsekamas bombónešis 
 strategic ~ stratèginis bombónešis KEnc 
 tactical ~ tãktinis bombónešis KEnc
bombing n bombardãvimas KEnc; bòmbų mėtymas KEnc 

area ~ rajòno bombardãvimas NATO 
carpet ~ kilimìnis bombardãvimas KEnc; plóto bombardã-
vimas NATO 
depth ~ gilumìnis bòmbų mėtymas KEnc 
emergency ~ avãrinis bòmbų mėtymas KEnc 
laydown ~ bombardãvimas iš žẽmo aũkščio NATO 
low angle loft ~ bombardãvimas kỹlant žemù kampù      
(kabruojant) NATO
offset ~ bombardãvimas netiesióginiu táikymu NATO 
radar ~ radiolokãtoriumi val domas bombardãvimas 
target ~ táikinio bombardãvimas KEnc

bombproof n slėptùvė KEnc; priédanga (nuo bombų) KEnc 
a bòmbų nepràmušamas; nesugriáunamas; atsparùs bòmboms

bombshell n bòmba KEnc 
bombshelter n slėptùvė (nuo bombardavimo)KEnc 
bombsight n aviãcinis taikìklis KEnc 
bond n sukibìmas; ryšys; susijungìmas 

reastance ~ droselìnis sujungìmas
rivet ~ kniedìnis sujungìmas
stranded ~ lyninis sukibim̀as 
track ~ bėginis sukibim̀as 
welded ~ privìrintasis sukibìmas

bonder n prijungtùvas
bonding n el. prijungìmas; sujungim̀as; surinkim̀as; mon-

tãvimas
bonfire n láužas
bonnet n automob. gaubtùvas; (variklio) dañgtis; gaũbtas 

engine ~ varìklio dañgtis  
tilt ~ ãtverčiamasis dañgtis 

booby-trap n apgauliǹgoji minà KEnc 
illuminating ~ signãlinė šviečiamóji apgaulìngoji minà 

 ~ cigarette apgaulìngoji cigarètės pavid̀alo minà 
v įdėti į mìną elemeñtą nuo (minos) nuėmìmo; nustatyti mìną
į nenùimamąją pãdėtį

booby-trapping n nenùimamojo elemeñto įstãtymas į mìną; 
apgaulìngųjų mìnų dėjim̀as; miǹos dėjim̀as į nenùimamąją
pãdėtį
~ one mine to another miǹos dėjìmas į nenùimamąją pãdėtį
ją prijùngiant prie kitõs mìnos

book n knygà 
~ of entries registrãvimo žurnãlas 

gun ~ pabūklo formuliãras KEnc 
 observation ~ stebėjimo žurnãlas KEnc 
 order ~ įsãkymų žurnãlas 

reference ~ vadõvas KEnc; informãcinis leidinỹs; žinynas  
boom n 1 (pabūklų ir pan.) dundesỹs 2 (krano) strėlė; ìškyša; 

strypas 3 jūr. gìkas 4 jūr. bònas, plūduriuojanti ùžtvara  
 floating mine ~ tinklìnė ùžtvara (nuo plūduriuojančių minų) 
 pilot ~ óro slėgio imtùvo strypas
boomerang n bumerángas 
booming n 1 (pabūklų ir pan.) dundesys; pabūklo šáudymas 2 
ūžìmas; gaudìmas; zvimbìmas 

boon n (medžio) šerdìs 
crane ~ (keliamojo) krãno strėlė

boost n el. papìldomoji įtampa; rak. greitėjimas  
power ~ grei tinamasis, forsúotasis pripūtìmas 
v (pa)dìdinti (spaudimą, slėgį); forsúoti (variklį); el. 
(pa)dìdinti įtampą

booster n 1 rakètinis leidìmo varìklis Art; stártinis varìklis 2 
rak. leidìmo greitìklis KEnc, fiz. bùsteris 3 hidráulinis 
stiprintùvas KEnc; pūstùvas 4 spec. krovìklis 
~ charge / explosive detonãtoriaus stiprintùvas 
~ pellet pãrako stiprintùvas 
adapter ~ sprogdìnimo blòkas 
auxiliary ~ (sprogdiklio) antrìnis detonãtorius 
brake ~ stãbdžio stiprintùvas; stabdžių sistèmos servopavarà 
hydraulic steering ~ hidráulinis vairãvimo mechanìzmo 
stiprintùvas 
ignition ~ papìldomasis uždegìklis 
muzzle ~ atãtrankos stiprintùvas KEnc 
nose percussion fuse ~ priešakìnio smūginio sprogdik̀lio 
detonãtorius 
steering ~ vai ro stiprintùvas

boosting n (variklio) forsãvimas
boostrap n komp. pakópinė įkėla; plėtrà 
boot n 1 pl bãtai 2 (automobilio) bagažìnė 3 komp. pradìnė
įkeltìs, įkėla
ammunition ~s unifòrminiai bãtai
armoured ~s apsaugõs nuo mìnų bãtai 
brake cylinder ~ odìnis stabdžių cilìndro ãpdangalas 
gum ~s gumìniai bãtai
luggage ~ bagažìnė
v paléisti kompiùterį (naudoti; t. p. ~ up) 

booth n 1 kabinà 2 palapìnė
booting n apvilkìmas 
bootleg n kãbelio paramstis; nesprógusi įkasa
border n 1 síena; ribà 2 (miško, ežero ir pan.) pakraštys 2 

žemėlapio tar prėmis KEnc;  komp. rėmẽliai 3 spec. frìzas; 
krãštas; ãpvadas; briaunà; bordiūras

 map ~ žemėlapio vidìnis rėmelis
bore n 1 (vamzdžio) kanãlas; (vamzdžio) drūtgalio dalìs; kalìb-

ras; (cilindro) skersmuõ 2 įkasa KEnc 3 ìšgrąža; išgręžtà 
skylė; gręžinỹs  
coned ~ kūginis vamzdžio kanãlas 
cylinder ~ cilìndro skersmuõ
gauge measuring ~ žvaigždùtė (vamzdžio kanalo tikrinimo 
kalibras)
pitted ~ taškìnės koròzijos pàžeistas vamzdžio kanãlas
polygonal ~ vamzdžio kanãlas su daugiakampėmis gráižt-
vomis
rifle ~ šáutuvo vamzdžio kanãlas 
rifled / main ~ gráižtvinė vamzdžio kanãlo dalìs 
smooth ~ lygùsis vamzdžio kanãlas  
spark-plug ~ uždegìmo angà 

borehole n įkasa KEnc; ìšgrąža; išgręžtà skylė; gręžinys 
borer n 1 gręžtùvas, grąžtas 2 gręžėjas 

earth ~ gruñto grąžtas 
boresight n vizãvimas 
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antenna ~ antènos vizãvimas 
boring n 1 gręžìmas; pl gręžìmo darbai  2 išgręžtà kiáurymė; 

gręžinys 
rod ~ strypinis gręžim̀as 
rotary ~ turbìninis gręžim̀as; spirãlinis gręžìmas 
a gręžìmo 

boss n 1 príelaja; kyšulỹs 2 (rato) stebulė; įvorė
trunnion ~ kakliùko priélaja 
wheel ~ rãto stebulė

bottle n 1 bùtelis; buteliùkas; flakònas 2 baliònas 
bailout oxygen ~ parašiùtinis deguoniẽs baliònas 
compressed / high-pressure air ~ sùslėgto óro baliònas 
decontamination compound ~ bùtelis su degazúojamuoju 
skysčiù 
dissolvent ~ bùtelis su skiedikliù 
gas ~ dùjų baliònas 
incendiary ~ padegamàsis bùtelis KEnc
nitrogen ~ azòto baliònas 
oxygen ~ deguoniẽs baliònas
spotting ~ dùjų ieškìklio lašẽlinė

bottled a lai komas baliònuose (apie dujas)  
bottleneck n 1 bùtelio kãklas, gurklys 2 kẽlio susiaurėjimas; 

susigrūdìmas 
a art. bùtelio pavìdalo 

bottom n 1 dùgnas; apačià 2 pãgrindas,  pãmatas; bãzė 3 pl 
núosėdos 4 jūr. lai vas KEnc; povandeniǹė lai vo dalìs  
~ of groove vamzdžio gráižtvos dùgnas 
~ of shell svíedinio dùgnas 
convex / dished ~ išgaubtàsis dùgnas 
flat ~ plokščiàsis dùgnas 
hard ~ (brąstos) tvirtàsis dùgnas 
magazine ~ dėtuvės dañgtis, dėtuvės dėžùtės dañgtis 
oil-tank ~ alyvos rinktùvė
salt ~ druskóžemis
spherical ~ sfèrinis dùgnas 
tank ~ rezervuãro dùgnas 
tapered ~ kūginis dùgnas 
trench ~ tranšėjos dùgnas 
warhead ~ art. koviǹės daliẽs dùgnas 
a komp. apatìnis, žemutiǹis; paskutiǹis

botulism n med. botuliz̀mas Aps, KEnc 
boule n lui tas
bounce n 1 rikošètas 2 lėktùvo šóktelėjimas tùpiant 

v rikošetúoti
bouncing n (automobilio, tupiančio lėktuvo) šóktelėjimas  

~ of pantograph pantogrãfo atitrūkìmas (nuo kontaktinio 
laido) 

bound I n (ppr. pl) ribà (t. p. komp.); apribójimas; out of ~s
ùždrausta(s) (kur įeiti; kariškiams ir pan.)
intermediate ~ tárpinis (ugnies bangos) rúožas 
range ~ taikìklio šóksnis Art 

bound II v rikošetúoti
boundary n ribà KEnc, NATO; siéna; sándūra
 airspace control ~ óro erdvės kontròlės ribà KEnc 

crossing site ~ pérkėlos ribà 
 illumination ~ skiriamóji šviẽsinė ribà KEnc 
 rarefaction ~ bal. išretėjimo bangõs ribà
bouquet n: ~ mine mìnų ryšulỹs KEnc 
bourrelet n art. (sviedinio) centrúojamoji juostẽlė

lower ~ art. (sviedinio) apatiǹė centrúojamoji juostẽlė
positioning / steadying / guide ~ art. (sviedinio) centrúo-
jamoji juostẽlė
upper ~ art. (sviedinio) viršutìnė centrúojamoji juostẽlė

bow n 1 lañkas 2 (laivo, dirižablio) pirmagalỹs 
 guard ~ šaul. g. gaidùko svirtẽlės lankẽlis 
 trigger ~ šaul. g. paleidik̀lio skliautẽlis 
bow-compass(es) n (pl) nùlinis skriestùvas

bower n jūr. didỹsis iñkaras (laivo priekyje); mažàsis iñkaras 
(laivo priekyje)  

bowie(-knife) n ilgàsis  (medžioklinis) pei lis 
bowl n techn. dubenėlis; rezervuãras; núosėdų rinktùvas; 

automob. nusėsdintùvas 
glass ~ nusėsdintùvas 

bowsaw n rėminis pjūklas
bowse n jūr. sutráukti (takelažą) 
bowser n aviãcinių degalų cisternà (oro uoste) 

petrol ~ benzìnvežis pilstytùvas 
water ~ vandenvežỹs

 water-oil ~ vandeñs ir degalų pilstytùvas
box n 1 dėžė (t. p. komp.) 2 įvorė; guõlio liz̀das 3 kontéineris 4 

komp. blòkas; ùžrašo lau kas; spìnta; stõvas 5 automob. blòkas 
aiming ~ šaul. g. vãdo dėžė
ammunition ~ kovìnė šaudmenų dėtuvė; šovinių dėžė; šovi-
nių júostos dėžė;  kulkósvaidžio kãspino dėžùtė; šaudmenų
nišà (apkase)
arming ~ mìnų nešiójimo dėžė
automatic control ~ automãtinio val dymo blòkas 
auxiliary gear ~ demultiplikãtorius 
battery ~ akumuliãtorių dėžė
belt ~ kulkósvaidžio júostos dėžė
branch ~ atsišakójimo dėžė
cap ~ kãpsulių dėžė, detonúojamųjų kãpsulių dėžė
cartridge ~ ùžtaisų dėžė
cartridge case ~ ùžtaisų tūtų dėžė
case ~ tūtų surinkìklis, surinktùvas
change-speed ~ pavarų pérjungimo dėžė
commander’s interphone control ~ vidìnio ryšių įtaiso 
val dymo dėžė
commander’s switch ~ vãdo rãdijo ir tánko pasikalbėjimo 
įtaisas 
compass ~ kòmpaso dėžùtė
control ~ val dymo blòkas; skìrstomoji dėžė
counterrecoil and recuperator cylinder head ~ art. grą-
žìklio ir rekuperãtoriaus cilìndrų galvùtė
demolition ~ sprogdìnimo įtaisų dėžė  
dialog ~ komp. dialògo lángas; dialògo skydẽlis 
distribution / branch / junction ~ skìrstomoji dėžė
edit ~ komp. redagãvimo lángas; redagãvimo lau kas 
engine compartment terminal ~ jėgai nės, varìklio skyriaus 
gnybtų dėžė
feed ~ šaul. g. padavìmo mechanìzmo dėžùtė
filter ~ dujókaukės dėžùtė
fire alarm ~ gai sro detèktorius 
fuse ~ sprogdìklių dėžė
gun junction ~ skìrstomoji pabūklo dėžė
hull radio terminal ~ (tanko) kòrpuso rãdijo laidų dėžė
in-out ~ komp. įvestiẽs ir išvestiẽs blokẽlis 
junction ~ jungiamóji dėžė; komp. movà 
limber ~ ùžtaisų dėžės kòrpusas; (pabūklo) pìrmagalio 
kòrpusas
magazine ~ dėtuvių sáugojimo ir transportãvimo dėžė
main junction ~ art. centrìnė skìrstomoji dėžė
match ~ padegamõsios virvùtės dėžė
metallic stuffing ~ riebókšlis su metaliniù tarpikliù 
mine ~ mìnos kòrpusas 
mud ~ purvo rinktùvas
oil-distributing ~ tepalų skìrstymo dėžė
packing ~ riebókšlio dėžùtė; pakãvimo dėžùtė
pass ~ šovinių nešiójimo dėžė
pistol ~ pistolètų sáugojimo dėžė
pneumatic relay ~ elektropneumãtinių relių blòkas
radiator ~ radiãtoriaus kòrpusas
radio terminal ~ rãdijo laidų gnybtų dėžė
receptacle ~ art. (sinchroninės pavaros) priėmìmo dėžė
recoil rod stuffing ~ art. atóšliaužos stãbdžio riebókšlis 
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screw ~ drūtgalio plei štinės spynõs liz̀das
scroll ~ komp. slankìklis; šliaužik̀lis 
sear-spring ~ paleidìmo svir̀ties spyruõklės dėžùtė
self-sealing stuffing ~ užsisandãrinantysis riebókšlis 
sight ~ taikìklio dėžė
signal ~ glžk. signãlinis pòstas; blokãvimo pòstas  
slip-ring ~ slystančiojo žiédo dėžùtė; sùkamojo kontãktinio 
įtaiso dėžùtė
smoke pot switch ~ dūmãdėžių degik̀lių jungik̀lių dėžùtė
sparker ~ skìrstomoji kelių įkasų sprogdìnimo dėžė
steering gear ~ vai ro mechaniz̀mo kárteris 
stowage ~ sudedamóji dėžė
stuffing ~ riebókšlis; riebókšlio dėžùtė
stuffing ~ with metallic packing riebókšlis su metaliniù 
tarpikliù
sweat ~ drėgmės kãmera  
switch ~ jungìklių blòkas; jungìklių dėžė
tank interphone control ~ tánko ryšių įtaiso val dymo dėžė
telephone ~ telefòno kabinà
terminal ~ gnybtų dėžùtė
thumb-button control ~ mygtùkinis val dymo pùltas 
tool ~ įrankių dėžė
transmission gear ~ pavarų dėžė KEnc
transport ~ transportãvimo kontéineris
turret control ~ bókšto val dymo mechaniz̀mo dėžė
turret radio terminal ~ bókšto rãdijo laidų dėžė; bókšto 
rãdijo ryšio gnybtų dėžė
turret switch ~ bókšto jungik̀lio dėžùtė
valve ~ vožtùvo kòrpusas
ventilator ~ ventiliãcinė dėžė

boxcar n amer. prẽkinis vagònas 
boxing n tarà; dėklas KEnc; pakãvimas į dėžès 
brace n 1 sąvarža; sánkaba; surišim̀as; atramà; atótampa  2 

alkūninis gręžtùvas 3 jūr. brãsas (laivavirvė); 4 skersìnis; 
skersìnė sijà; skečiamóji sijà 5 padėklas; (pa)stõvas 
bit ~ grąžtas; gręžtùvas
ground ~ gulẽkšnis
ratchet ~ alkūninis gręžtùvas 

 track idler post ~ skečiamàsis krei piamojo,  tempiamojo 
vìkšro ritinėlio strypas 

bracelet n el. apyrankė; añtrankis
grounding ~ el. įžẽminimo apyrankė

bracer n 1 sąvara; sánkaba 2 sutvir̀tinimas 
bracing n: ~ jack autrìgeris; lateral ~ skersóji atramà 
bracket I n 1 techn. kronštei nas (t. p. automob.); gémbė; 

konsòlė; laikytùvas 2 jūr. brakètė; knicà 
 barrel ~ art. vamzdžio ąsà 

bogie ~ pakabõs kronštei nas; (vikšrų) mažųjų ristùvų balan-
syras 
bogie frame ~ rėminis vežimėlio kronštei nas 
brake gear support ~ stãbdžio pavarõs kronštei nas 
bumper ~ bámperio kronštei nas 
carrier roller ~ (vikšro) palai komojo ritinėlio kronštei nas 
counterbalance ~ art. pusiáusvyros mechanìzmo kronštei nas 
cradle ~ art. lópšio kronštei nas
cross-head ~ kulkósvaidžio sukùtis 
elevating gear ~ art. kẽliamojo mechaniz̀mo kronštei nas 
fore-sight ~ kryptùko pãgrindas 
lamp ~ signãlinio žibiñto stõvas 
lateral time ~ zen. svíedinio lėkìmo lai ko skir̀tumas, šáudant 
dviẽm pabūkliniais kampai s  
oscillating ~ sūpuõklinis kronštei nas 
pedal ~ pedãlo kronštei nas 
pipe ~ vamzdžio apkabà 
sight ~ taikìklio kronštei nas, taikik̀lio stíebas
slipper ~ judamàsis kronštei nas 
squab ~ sėdynės ãtlošo kronštei nas 
support ~ atramìnis kronštei nas 

tank ~ bãko kronštei nas 
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio ašiẽs 
kronštei nas 
travelling lock ~ art. (pabūklo sūpuoklinės dalies) tvir̀tinimo 
fiksãtoriaus kronštei nas žygio padėtyjè 
trigger-lever ~ paleidžiamõsios svìrties stõvas
worm-wheel ~ slíekračio kronštei nas 

bracket II n 1 skliaustẽlis; skliaũstas 2 art. síeksnis Art; 
break* down the long ~ dalyti pusiáu plãtųjį síeksnį; split* 
the ~ dalyti pusiáu síeksnį; split* the range ~ dalyti pusiáu 
núotolio síeksnį  
deflection ~ kampìnis síeksnis Art 
first ~ pirmàsis síeksnis Art 
height of burst ~ síeksnis pagal au kštį  
last ~ paskutinỹsis síeksnis Art  
lateral / deflection ~ kampìnis síeksnis 
lateral percussion ~ smūginio įšáudymo kampìnis síeksnis 
long ~ platùsis síeksnis 
narrow / short ~ siauràsis síeksnis 
one-fork ~ keturių galimų núokrypių síeksnis; siauràsis 
síeksnis 
percussion ~ smūginio įšáudymo síeksnis 
verified short ~ užtìkrintas siauràsis síeksnis 

bracketing n art. sieksniãvimas Art; įsišáudymas siek-
sniúojant Art, NATO 
range ~ núotolio sieksniãvimas

braid(ing) n (į)vyniójimas, įpakãvimas 
binding ~ (į)vyniójimas, įpakãvimas

brake <n, v> n stabdỹs; stabdìklis; set* parking ~ pastatyti ant 
rañkinio stãbdžio 
~s fade / fading nevei kiantieji stabdžiai 
additional ~ pagálbinis stabdys 
air-operated hydraulic ~ stabdys su hidropneumãtine 
pavarà 
air-pressure ~ stabdys su pneumãtine pavarà 
automatic ~ automãtinis stabdys 
automatic vacuum ~ vakuumìnis automãtinis stabdys 
auxiliary ~ pagálbinis stabdys 
band / belt ~ júostinis stabdys 
cable-operated ~ stabdys su tròsine pavarà 
cable-operated hand ~ rañkinis stabdys su tròsine pavarà 
caliper ~ rẽplinis stabdys 
cam-operated ~ kùmštinis stabdys 
clutch ~ sankabos stabdys 
column-mounted hand ~ rañkinis stabdys su svìrtimi ant 
vairãlazdės 
compressed-air / air-pressure / pneumatic ~ pneumãtinis 
stabdys 
compressed-air ~ stabdys su pneumãtine pavarà 
differential ~ stabdys su atskirąja príekinių ir užpakalìnių
rãtų pavarà 
direct-acting / straight-air ~ príešpriešos stabdys 
disk ~ dìskinis stabdys 
divided-system hydraulic ~ stabdys su atskirąja príekinių ir 
užpakalìnių rãtų hidráuline pavarà  
double-baffle muzzle ~ art. dviejų kãmerų láibgalio stabdys 
double-block ~ dviejų trinkẽlių stabdys 
drum ~ būgninis stabdys 
electrical ~ elektrìnis stabdys 
electromagnetic ~ elektromagnètinis stabdys 
electropneumatic ~ elektropneumãtinis stabdys 
emergency ~ avãrinis stabdys 
emergency hand ~ rañkinis avãrinio stãbdymo stabdys 
engine / exhaust ~ varìklio stabdys 
expanding inside ~ stabdys su išskėčiamõsiomis trinkẽlėmis 
(stabdymo būgne) 
foot / pedal / toe / service ~ kójinis stabdys, pedãlinis stab-
dys 
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friction ~ sánkabos stabdys 
front band ~ príekinis júostinis stabdys 
hand / lever ~ rañkinis stabdys, svìrtinis stabdys 
high-speed / quick-action ~ greitavei kis stabdys 
hydraulic ~ hidráulinis stabdys 
hydraulically operated two-shoe wheel ~ hidráulinis dviejų
trinkẽlių rãto stabdys 
hydromechanical ~ hidromechãninis stabdys 
intermediate band ~ tárpinis júostinis stabdys 
internal wheel ~ rãtų stabdys su trinkẽlėmis stãbdymo būgnè 
mechanical wheel ~ mechãninis rãto stabdys 
mechanically operated two-shoe wheel ~ mechãninis dviejų
trinkelių rãto stabdys 
mountain ~ kalnų stabdys
multiple disc ~ daugiadìskis stabdys 
multi-slot muzzle ~ art. daugiakãmeris láibgalio stabdys 
muzzle ~ láibgalio stabdỹs KEnc 
parking / hand ~ stovėjimo stabdys, rañkinis stabdys 
passive muzzle / reaction ~ art. reaktyvinis laibgalio stabdys 
pneumatic ~ pneumãtinis stabdys 
positive muzzle ~ art. aktyvùsis láibgalio stabdys 
positive-passive muzzle ~ art. aktyvùsis reaktyvinis láib-
galio stabdys 
power ~ mechãninis stabdys 
rail ~ bėginis stabdys 
rear band ~ užpakalìnis júostinis stabdys 
recoil ~ atóšliaužos stabdỹs KEnc 
regenerative ~ regenerãcinis stabdys 
rheostatic ~ reostãtinis stabdys 
screw ~ sráigtinis stabdys 
segment ~ segmeñtinis stabdys 
self-energizing ~ automãtinio reguliãvimo stabdys 
service / foot ~ kójinis stabdys, darbiǹis stabdys  
servo ~ stabdys su stiprintuvù 
shoe / cheek ~ trinkẽlių stabdys 
single-block ~ vienõs trinkẽlės stabdys 
solenoid ~ solenòidinis stabdys 
track ~ vikšrų stabdys 
trailer ~ príekabos stabdys 
transmission band ~ transmis̀inis júostinis stabdys 
transmission disc ~ transmis̀inis dis̀kinis stabdys 
traversing ~ (bokšto) stãbdomasis sùkamojo mechanìzmo 
įtaisas; turèlės stabdìklis 
two-baffle muzzle ~ art. láibgalio stabdys su dviẽm 
atspiñdinčiomis pértvaromis 

 vacuum ~ vakuumìnis stabdỹs; stabdys su vakuuminè pavarà 
vacuum-operated hydraulic ~ stabdys su hidrovakuuminè 
pavarà 

 wheel ~ rãtų stabdys 
v stabdyti

brake-lights n automob. raudónosios šviẽsos (įjungiamos 
stabdant)  

brakeman n (pl –men) kondùktorius 
braking n (ypač automob.) stãbdymas 

~ by grades pakópinis stãbdymas 
~ to a stop stãbdymas iki vis̀iško sustojim̀o 
dynamic ~ dinãminis stãbdymas 
electropneumatic ~ elektropneumãtinis stãbdymas 
emergency ~ avãrinis stãbdymas 
engine ~ stãbdymas varikliù 
hard ~ staigùsis stãbdymas 
magnetic ~ elektromagnètinis stãbdymas 
motor / electric ~ elektrìnis stãbdymas 
progressive / modulated ~ sklandùsis stãbdymas, tolygùsis 
stãbdymas 
regenerative ~ regenerãcinis stãbdymas 
regenerative-rheostatic ~ regenerãcinis reostãtinis stãb-
dymas 
rheostatic / resistance ~ reostãtinis stãbdymas 

service ~ tarnybinis stãbdymas 
sharp ~ staigùsis stãbdymas 
split ~ nepriklau somas príekinių ir užpakalìnių rãtų stãb-
dymas 

branch n 1 sritìs; šakà t. p. el.); rúožas 2 sritìs; šakà 3 (kelio) 
atsišakójimas 4 ãtvamzdis 5 įdẽgintoji žymė; įdagas; įspaudas 
(atpažinti)  

 ascending ~ kỹlantysis trajektòrijos rúožas KEnc 
connecting ~ prijungiamàsis ãtvamzdis 

 descending / falling ~ kriñtantysis trajektòrijos rúožas KEnc 
 pipe ~ vamzdžio alkūnės gãlas 
 powder ~ pãrako márkė
 substorage ~ saugyklos skyrius
branch-line n glžk. atšakà 
branching n 1 sritìs, šakà 2 (upės) atšakà 3 (kelio) atsi-

šakójimas 4 ãtvamzdis 5 el. šakójimasis
~ at an acute angle vamzdžio atsišakójimas stačiù kampù 
~ of the pipe vamzdžio išsišakójimas 
~ pipeline vamzdyno išsišakójimas; vamzdynų lìnijų atsi-
šakójimas nuo pagrindìnės magistrãlės 
pipe ~ vamzdžio išsišakójimas 

branding n įspaudãvimas
ammunition ~ šaudmeñs įspaudãvimas KEnc

brandish n mojúoti, mosikúoti (ginklu ir pan.)
brash n núolaužos; sąvartos
brass n 1 žálvaris 2 įdėklas, įklõtas 

lower ~ apatìnis įdėklas 
main ~ pagrindìnio guõlio įdėklas 
upper / top ~ viršutìnis įdėklas

brassy a 1 (žal)varìnis 2 metalìnis (apie garsą) 
braze v litúoti vãrio ir cìnko lydiniu
brazing n litãvimas kietúoju lydmetaliu; litãvimas (aukštesnė-

je nei 427 ºC temperatūroje)
breach n 1 pérėja KEnc; ~ a minefield įren gti pérėją mìnų

laukè 2 (pralaužta, pramušta) skylė, spragà; pralaužà, 
ìšlauža; pra(si)laužìmas 3 tárpas KEnc; intervãlas 4 jūr. at-
sìmušančios į lai vą bañgos 

 ~ piece drūtgalỹs KEnc 
 assault ~ pérėjų įrengìmas (užtvarose) 
 gun ~ pabūklo vamzdžio drūtgalỹs  
 hasty ~ pérėjų įrengìmas ùžtvarose nesustójant (atakuojant)
 obstacle ~ ùžtvarų pérėja 
breaching n pérėjų įrengìmas 

deliberate ~ planìnis pérėjų įrengìmas; mìnų ir kitų sprogs-
tamųjų ùžtvarų planìnis įveikim̀as 
expedient ~ pérėjų įrengìmas parankìnėmis príemonėmis 
explosive minefield ~ pérėjų įrengìmas mìnų laukè sprog-
dìnant 
hand ~ pérėjų įrengìmas rañkomis 
hasty ~ paskubùsis pérėjų įrengìmas 
manual minefield ~ pérėjų įrengìmas mìnų laukuosè 
rañkomis 
minefield ~ pérėjos įrengìmas mìnų laukè NATO; mìnų lau ko 
įveikim̀as

breach-loader n užtai somas iš drūtgalio giñklas
breadboard n elektròninės schèmos makètas
breadth n plõtis; platùmas 
break n 1 lūžis; pralaužà; pralaužìmas; pradaužà 2 (ledo, 

debesų) próperša 3 pértrauka 4 ryš., el. trūkis; láužymas; 
nutraukìmas; pértrauktis
~ in grade pròfilio lūžis 
carcass ~ (padangos) karkãso sprogìmas 
impact ~ (padangos) sprogìmas nuo smūgio 
line ~ lìnijos trūkis 
stone ~ (padangos) sprogìmas nuo smūgio į ãkmenį
tyre ~ padangõs sprogìmas 
wire ~ lai do trūkis 
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break* v 1 suláužyti; sudaužyti 2 nutráukti (darbą, ryšius ir 
pan.); pértraukti 

breakable a dužùs; trapùs; lūžùs
breakage n 1 dužìmas; lūžìmas; láužymas 2 avãrija KEnc; 

avãrijos núostoliai; avãrijos núostolių padengim̀as 3 gedìmas 
pipe ~ vamzdžio sprogim̀as 
rail ~ bėgio trūkìmas

breakaway n 1 atskilìmas; atsiskyrìmas 2 atitrūkim̀as
cornering ~ rãtų atitrūkìmas nuo kẽlio pavir šiaus pósūkyje 

breakdown n 1 (mechanizmo, mašinos ir pan.) gedìmas 
KEnc; defèktas; avãrija KEnc; išėjìmas iš rikiuõtės; sutri-
kìmas 2 išar dymas; išskir̀stymas 3 klasifikãcija 4 el. pramu-
šìmas  
~ of bulk fuel didelės degalų pártijos paskìrstymas į
mažesnès pártijas
electric ~ elektrìnis pramušìmas 
insulation ~ izoliãcijos pramušim̀as 
spark ~ kibirkštìnis pramušìmas

breaker n 1 smulkintùvas; trupintùvas 2 el. jungìklis; jung-
tùvas; pértraukiklis 3 automob. saugik̀lis
automatic ~ automãtinis išjungìklis
automatic circuit ~ automãtinis jungtùvas
circuit ~ pértraukiklis; jungtùvas 
concrete / pavement ~ betònlaužis 
contact ~ kontãktinis pértraukiklis 
horn relay ~ relės signãlo pértraukiklis 
magneto ~ magnètos pértraukiklis 
overload ~ saugìklis 
radar ~ imitãcinių rãdijo trukdžių siųstùvas 
radar ~ imitúojamųjų rãdijo trukdžių stotis̀ 
track ~ imitãcinių rãdijo trukdžių siųstùvas automãtinės pa-
lydõs radiolokãtoriams

breaking n 1 lūžis; (su)lūžìmas; (su)láužymas; dau žymas; 
smùlkinimas; pažeidim̀as 2 el. (srovės) nutraukim̀as (grandi-
nėje); išjungìmas 3 (degalų ir pan.) išpìlstymas 
~ down of fuel degalų išpìlstymas į bakeliùs 

breaking-in n (automobilio) įvažinėjimas; (mašinos, variklio) 
įdirbìmas

breakup n (su)dužìmas; sudau žymas
breakwater n bangólaužis KEnc; mòlas  
breast n (plūgo) verstuvė
breastplate n añtkrūtinis; krūtìnės šárvas 
breath n kvãpas; kvėpãvimas; įkvėpim̀as
breathalizer n alkohòlio garų vairúotojo kvėpãvime tìkrinimo 

príetaisas, alkotèsteris
breathe v kvėpúoti; įkvėpti
breather n 1 respirãtorius Aps 2 alsuõklis (t. p. automob.) 
breathing n kvėpãvimas 
 pressure ~ padìdinto slėgio kvėpãvimas NATO
breech n (pabūklo) úoksas; (vamzdžio) drūtgalys; dar ↑

breech-block
~ reinforce sustórintoji (už kakliukų) vamzdžio dalìs 

breech-block n (pabūklo) spynà KEnc; spynõs mechanìzmas; 
operate the ~ atidaryti ir uždaryti spyną   
~ with firing mechanism spynà su skeliamúoju mechanizmù 
eccentric screw ~ eksceñtrinė spynà 
light machine-gun ~ leñgvojo kulkósvaidžio spynà 
rapid-fire ~ grei tai vei kianti (automatinio ginklo) spynà 
revolving ~ pasukamóji spynà  
screw ~ stūmõklinė spynà KEnc 
sliding ~ šliaužiamóji spynà 
sliding-wedge ~ plei štinė spynà KEnc
stage interrupted screw ~ pakópinė stūmõklinė spynà; 
pakópinė stūmõklinė spynà su graižtvótais ir lygiai s sèk-
toriais
swinging ~ atlaužiamóji spynà 
tip-up type ~ pérsikreipiamoji spynà 

unlocked ~ laisvóji spynà 
vertical sliding-type ~ vertikaliai  kriñtanti plei štinė spynà

breechbush n sriẽginis drūtgalys 
breeches-buoy n gélbėjamasis plūduras (paimti žmonėms iš 

avarijos ištikto laivo)  
breeching n: collecting ~ rankóvinis vandeñs rinktùvas 
breech-loaded a užtai somas iš drūtgalio 
breech-loader n užtai somas iš drūtgalio (pro spyną) pabūklas
breech-lock n spynõs uždarìklis; kovìnė spynõs ìškyša 
breech-sight n taikìklis KEnc 
breeze n jūr., meteor. 1 švelnùsis vėjas 2 vėjas 
breezeblock n šlãkbetonio blòkas
brick n 1 plytà 2 brikètas
brickbat n plytgalys 
bridge I n 1 tìltas KEnc; build* a ~ tiẽsti til̀tą; couple a ~

sujùngti til̀tą; draw* a ~ praskìrti til̀tą; lauch a ~ nutiẽsti 
(pontoninį) tìltą; lay* a ~ nutiẽsti til̀tą; rehabilitate a ~ atsta-
tyti tìltą 2 jūr. tiltẽlis 
~ of boats pontòninis tìltas KEnc 
air pontoon ~ pripučiamųjų pontònų tìltas 
alternate / emergency ~ atsargìnis tìltas 
amphibious ~ savaei gis plūdrùsis tìltas 
aqueduct ~ tìltas akvedùkas 
arc ~ vėžìnis štur mo tìltas 
arched / hump-backed ~ árkinis tìltas 
assault / rapid ~ štur mo tìltas KEnc
assault-boat ~ tìltas ant štur mo válčių
bailey ~ surenkamàsis metalìnis tìltas 
bateau ~ laivìnis tìltas; váltinių atramų tìltas 
blown ~ susprogdìntas tìltas 
boat ~ laivìnis, plaukiamàsis, plūdrùsis pontòninis tìltas
KEnc
bridle ~ plūdrùsis štur mo tìltas (tiesiamas stumiant) 
chain ~ grandìninis tìltas 
composite ~ mišrùsis tìltas KEnc
concrete ~ betòninis tìltas 
detour / shoo fly ~ apliñkinis tìltas 
double-span ~ dviejų tar patramių tìltas 
draw / leaf ~ praskiriamàsis tìltas 
dry-gap ~ sausumõs tìltas KEnc
dummy / phony ~ klaidìnamasis tìltas 
emergency / preliminary / hasty ~ laikinàsis tìltas 
ferry ~ kéltinis tìltas KEnc; savaei gis kéltas 
fixed / fixed support ~ standžiųjų atramų tìltas KEnc
fixed-and-floating ~ mišriųjų atramų tìltas 
floating ~ pontòninis tìltas KEnc; plūdrùsis pontòninis tìltas
KEnc
flying ~ pérmetamasis tìltas; kéltas KEnc
folding ~ sudedamàsis tìltas 
frame ~ rėminis tìltas 
free-arch / hanging / suspension / monkey / rope / wire 
suspension ~ kabamàsis tìltas KEnc  
girder / stringer ~ sijìnis tìltas 
hasty ~ skubótai pastatytas tìltas 
heavy ~ sunkùsis tìltas; didelės keliamõsios gãlios tìltas; 
sunkiųjų krovinių tìltas 
heavy assault ~ sunkùsis šturmo tìltas 
heavy assault floating ~ sunkùsis plūdrùs štur mo tìltas 
heavy girder ~ sunkùsis sijìnis tìltas 
heavy pontoon ~ sunkùsis pontòninis tìltas 
high-level ~ aukštàsis (virš vandens) tìltas KEnc
highway / road ~ kelìnis tìltas 
improvised / accommodation ~ laikinàsis til̀tas; parankìnių
mẽdžiagų tìltas; viẽtinių mẽdžiagų tìltas 
lift / balance ~ pakeliamàsis tìltas 
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light ~ mažõs keliamõsios gãlios til̀tas; lengvųjų krovinių
tìltas 
low-level ~ žemàsis (virš vandens) til̀tas KEnc
masonry ~ mūrinis tìltas; akmeniǹis tìltas 
mechanical tracked ~ mechanizúotasis vėžìnis til̀tas 
mechanized ~ mechanizúotasis til̀tas KEnc
metal tracked ~ metaliǹis vėžìnis til̀tas 
mobile / self-propelled / assault ~ savaei gis štur mo tìltas 
multilane ~ daugiajuõstis tìltas 
multiple-span / multispan ~ daugiatar patramis til̀tas 
one-/single-/line ~ vienkẽlis, vienajuõstis tìltas 
one-way ~ vienpùsio judėjimo tìltas 
pack ~ tìltas ant plūdžių
pile / trestle ~ põlinių atramų til̀tas 
plank ~ vėžių tìltas KEnc
pneumatic float ~ pripučiamųjų atramų til̀tas  
pontoon ~ pontòninis tìltas KEnc
pontoon swing ~ išskiriamàsis pontòninis tìltas 
portable / prefabricated ~ surenkamàsis tìltas KEnc
raft ~ plūdrùsis pontòninis til̀tas KEnc; til̀tas ant siélių
rail-overroad ~ geležìnkelio viadùkas 
railroad / railway ~ geležiǹkelio tìltas 
rapid ~ štur mo tìltas KEnc
rapid pile foot ~ standžiųjų atramų  pėsčiųjų štur mo til̀tas 
reinforced ~ sustìprintasis tìltas 
ribbon ~ pontòninis til̀tas
ribbon pontoon ~ júostinis pontòninis til̀tas KEnc
right ~ tiesùsis tìltas 
rope / cable suspension ~ kabamàsis lyninis tìltas 
scissors / scissoring assault ~ sudedamàsis štur mo til̀tas 
self-propelled ~ savaei gis til̀tas 
short gap ~ pérmetamasis víeno tar patramio til̀tas; trumpasis 
víeno tar patramio tìltas; tìltinis pérėjimas per neplãčią kliūtį
single-pontoon ~ paviẽnių pontònų atramų til̀tas 
single-span ~ víeno tar patramio til̀tas 
sliding ~ išstumiamàsis tìltas 
standard equipment ~ tabeliǹės įrangos til̀tas  
stationary ~ standžiųjų atramų tìltas KEnc
steel ~ plienìnis tìltas 
steel treadway fixed ~ mechãninis vėžìnis standžiųjų atramų
tìltas 
submersible ~ paskandiǹamas til̀tas, povandenìnis til̀tas 
superheavy ~ labai  didelės keliamõsios gãlios tìltas 
support ~ standžiųjų atramų til̀tas KEnc
swing / turning ~ pasukamàsis tìltas 
tactical ~ tãktinis tìltas 
tactical support ~ tiesióginės pajėgų paramõs tìltas 
tank-launched scissors ~ (tanko) sudedamàsis til̀tų klotùvo 
štur mo tìltas 
telescopic tank-launched ~ išstumiamàsis štur mo (ant tanko 
bazės) tìltas
timber ~ medìnis tìltas 
timber pier ~ põlinis tìltas 
track / tracked / treadway ~ vėžių til̀tas KEnc
trail ~ lynų kéltas; keltìnė lynų pérkėla  
trail ~ vorų tìltas KEnc
treadway fixed ~ standžiųjų atramų vėžių tìltas 
tubular ~ vamzdinių elemeñtų til̀tas 
turning / turnable / swing ~ pasukamàsis til̀tas 
twin ~ dvìgubasis tìltas 
two-lane /-track / -way ~ dvijuõstis tìltas 
underwater ~ povandenìnis tìltas KEnc
water conduit ~ akvedùkas KEnc 

bridge II n el. lygiagretùsis sujungim̀as; šuñtas; tinklų tìltas 
KEnc; tiltẽlis 
carbon ~ uždegìmo žvãkės núodegų susidãrymas 
receiver ~ (šautuvo) úokso tiltẽlis 

resistance / wheatstone ~ el. varžõs tìltas
bridge-board n stat. templė; laiptãsijė
bridgebuilder n tìltininkas 
bridgehead n príetiltis; placdármas  

airborne ~ óro desánto placdármas 
bridge-laying n tìltų klojìmas

~ tank tánko tìltų klotùvas
bridgework n tìltinis pérėjimas  
bridging n 1 príetiltis 2 tìlto stãtymas, tiesìmas 3 el. 

šuntãvimas  
assault ~ štur mo tìlto tiesìmas 
hold-down ~ montãžinis karkãsas  
photogrammetric ~ aerofotogrãfinės núotraukos susiejìmas 
pontoon ~ pontòninių tìltų tiesìmas

bridle n jūr. brìdelis
brief n av. lakūno instrùkcija (prieš skridimą) 
briefing n 1 instruktãžas KEnc; instruktãvimas; informãvimas 

2 instrùkcija KEnc
brigade n 1 brigadà KEnc 2 kománda; būrys

Army aviation ~ ármijos aviãcijos brigadà  
artillery ~ artilèrijos brigadà  
engineer ~ inžinèrijos brigadà  
fire ~ gai srininkų kománda  
logistical ~ logìstinė brigadà  
missile ~ rakètų brigadà  
NBC ~ apsaugõs nuo naikìnimo príemonių brigadà                                                                                                                                                                                                                                                                          
signals ~ ryšių brigadà  
support ~ ùžnugario paramõs brigadà

bright a ryškùs; šviesùs
brightening n pašvietà
brighting n šviestùvas
brightness n ryškùmas 

~ of image vai zdo ryškùmas 
background ~ fòno ryškùmas 
earth background ~ žẽmės pavir šiaus fòno ryškùmas 
reticle ~ taikìklio tinklẽlio ryškùmas 
sky ~ dangau s ryškùmas 
sky background ~ dangau s fòno ryškùmas 

brights n pl amer. automob. šnek. príekinės šviẽsos
brilliance n ryškùmas; blizgėjimas; spindėjimas  

point ~ taškìnio šaltìnio ryškùmas 
brilliant a blìzgantis; spiñdintis; žvìlgantis
brim n briaunà; krãštas
bring* v: ~ down numùšti (lėktuvą) 
briquet(t)e n brikètas 
brisance / brisancy n brizantiškùmas KEnc 
brisant a brizántinis
brittle a trapùs; lūžùs; dužùs
brittleness n trapùmas; lūžùmas; daužùmas 

cold ~ atsparùmo šal čiui netekìmas KEnc
broach n 1 iẽšmas 2 volė 3 plėstùvas 

v 1 ištráukti võlę 2 pradùrti, pramùšti (skylę)
broaching n techn. traukìmas; valcãvimas
broad a platùs 
broadband n spec. plačiajuõstė rãdijo signãlų sistemà  
broadcast n radiotech. laidà, transliãcija; programà 
 radio ~ rãdijo laidà 
broadening n 1 (pa)platėjimas 2 (pa)plãtinimas; (pra)plėtì-

mas; išplėtìmas 
broad-gauge a glžk. plačiabėgis, platùsis 
broadside n 1 (laivo) bòrtas 2 víeno bòrto patránkos 
broadsword n palãšas (kardas) 
broken a 1 suláužytas, sulūžęs; sudaužytas, sudùžęs 2 sugẽdęs 

(apie aparatūrą, variklį ir pan.) 3 raižytas (apie vietovę)
broken-down a sulūžęs; sugẽdęs (apie automobilį ir pan.) 

bridge II
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broker n log. bròkeris 
brolly n sl. parašiùtas KEnc 
bronze n brònza 

tin ~ ãlavo ir brònzos lydinys (guoliams) 
brow n (kalno, uolos ir pan.) krãštas; briaunà; viršūnė
Browning n bráuningas KEnc 
brownout n dalìnis užtémdymas
browser n komp. naršyklė
brucellosis n vet., med. bruceliòzė Aps, KEnc 
bruiser n òptinių stiklų šlifãvimo priétaisas
brume n meteor. rūkas 
brunt n pagrindìnis smūgis; stipriáusiasis smūgis 
brush n 1 šepetys; valik̀lis 2 vãlymas šẽpečiu 3 el. šepetėlis 

bore ~ art. grūstùvas; grūstùvo šepetys 
bristle ~ šerių šepetėlis 
carbon ~ el. anglìnis šepetėlis 
contact ~ el. kontãktinis šepetėlis; pérjungimo  šepetėlis 
distributor / carbon ~ el. anglìnis skirstytùvo šepetėlis 
generator ~ el. generãtoriaus šepetėlis 
graphite ~ el. grafìtinis šepetėlis 
slush ~ art. grūstùvo šepetys; šaul. g. (šautuvo, pistoleto ir 
pan. vamzdžio) valìklis  
squirrel ~ voverės šepetėlis 
thong ~ šaul. g. grūstùvo šepetėlis 
wire ~ vielìnis šepetys, šepetėlis

brushing n vãlymas šepečiai s 
brush-off n atstūmìmas
bubble n 1 burbulas, burbuliùkas;  centre / level the ~ išvèsti 

gulsčiùko burbuliùką į vid̀urį 2 burbuliãvimas 3 (oro) pūslė, 
pūslẽlė (skystyje, stikle ir pan.) 
box ~ rutulìnis gulsčiùkas
transverse ~ šóninio gulsčiùko burbuliùkas  

bubbling n 1 pūslių susidãrymas 2 šlãkstymas, barbotãžas
bucket n 1 kibìras 2 (žemkasės) káušas 

canvas ~ brezentìnis kibìras 
fire ~ gaisrìnis kibìras 

buckle n sulinkìmas; sąvara  
spring ~ lìngės apkabà 

buckler n príedanga KEnc; apsaugà KEnc  
buckling n deformãcija; sulinkim̀as; krei vinimas; rietìmasis; 

išsipūtìmas
bucksaw n rėminis pjūklas
buckshot n stambūs šratai   
buffer n amortizãtorius Art, KEnc; slopintùvas; bùferis; 

atóšliaužos stãbdžio moderãtorius 
counterrecoil ~ grąžõs amortizãtorius Art, KEnc; art. grą-
žìklis; (pabūklo atšliaužiamųjų dalių) grąžiǹimo stãbdymas 
hydraulic ~ hidráulinis atóšliaužos stabdys 
kick-down ~ kẽliamojo mechanìzmo amortizãtorius 
mortar ~ minósvaidžio amortizãtorius Art, KEnc
piston ~ (atošliaužos stabdžio) stūmõklio kóto bùferis
rammer ~ grūstùvo stūmìklis
recoil ~ art. grąžìklio amortizãtorius; atãtrankos amortizãto-
rius; atóšliaužos įtaisų komprèsorius  
recuperator ~ grąžìnimo amortizãtorius

buffet v smõgti; mùšti
bug n 1 šnek. blãkė; slãptojo klaũsymosi aparãtas; slaptàsis 

mikrofònas 2 (nedidelis automobilio) defèktas; (kompiuterio 
programos) klaidà 

buggy n lengvàsis vežimėlis
build* v 1 statyti 2 tiẽsti (kelią ir pan.) 3 montúoti; įstatyti; 
įtaisyti; įtráukti (into; t. p. ~ in) 4 konstrúoti 

building n 1 pãstatas; statinỹs 2 stãtymas; statýba 3 (kelių) 
tiesìmas, tiesyba  

built-in a 1 įmontúojamas; įmontúotas; įtai somas; ~ trunk
kėbulè įtaisyta bagažìnė 2 komp. standártinis 

built-up a apstatýtas pastatai s (apie vietovę) 
bulb n 1 išgaubtùmas; stormenà 2 elèktros lempùtė, lémpa 3 

ampulė; kòlba  
centre ~ art. (sviedinio)  centrúojamoji juostẽlė
signal ~ signãlinė lémpa, lempùtė

bulge n išsipūtìmas; išsikišìmas; (linijos) kreivùmas 
ring ~ žiedìnis (vamzdžio) išsipūtìmas 
turret ~ bókšto išgaubìmas 

bulging a išsipūtęs (apie vamzdį)
bulk n log. 1 mãstas; tūris 2 dìdmenos; dìdelis gabarìtas; in ~ 

didmenomìs, ùrmu 3 didžióji dalìs (of) 4 (laivo) krovinỹs 
 ~ of ammunition didžióji šaudmenų dalìs  
 ~ of petroleum product nãftos prodùktų dìdmenos KEnc
bulk-buy* v log. pir kti didmenomìs, ùrmu
bulkhead n 1 (pastato) añtstatas; atramìnė síena 2 (laivo, 

lėktuvo) pértvara  
engine compartment ~ mašìnų skyriaus pértvara 
fan ~ ventiliãcinė pértvara 
fire ~ gaisrìnė pértvara
fire-proof ~ ùgniai atsparì pértvara 
transverse ~ skersìnė pértvara

bull n táikinio ceñtras
bull’s-eye n 1 (mokomojo) táikinio ceñtras 2 dìdinamasis 

stìklas
bulldoze v 1 nugriáuti (pastatą) buldòzeriu, ver sti (medžius) 

buldòzeriu 
bulldozer n buldòzeris  

loader ~ buldòzeris krautùvas 
long-distance ~ nuotolìnio val dymo buldòzeris 
snow ~ buldòzeris sniẽgo valytùvas
straight blade ~ buldòzeris su verstuvù 
tank-mounted ~ tánkas buldòzeris
tree ~ buldòzeris mẽdžių verstùvas; buldòzeris krūmų ge-
nėtùvas

bullet n kulkà KEnc 
armour-piercing ~ šarvãmušė kulkà  
blunt-nosed ~ bukagal vė kulkà 
boattail ~ ver pstės fòrmos kulkà 
dumdum / mushroom ~ dùm dùm kulkà; sprogstamóji kulkà  
greased ~ (iš išorės) riebalúota kulkà
grooved ~ gráižtvinė kulkà
hard-nosed ~ apvilktóji tvirtagal vė kulkà  
heat-insulated ~ kulkà su šilumìnės izoliãcijos tarpikliù tarp 
ãpvalkalo ir  šerdẽlės 
high-velocity ~ dìdelio pradìnio grei čio kulkà  
hollow base ~ kulkà su įdubimù galìnėje dalyjè 
hollow-point ~ nupjautagal vė kulkà  
incendiary ~ padegamóji kulkà  
metal-cased ~ kulkà su metaliniù ãpvalkalu 
naked ~ neapvilktóji kulkà  
noncentre ~ išcentrúotoji kulkà KEnc 
nonexpendable ~ vìsiškai apvilktà kulkà 
nuclear ~ branduolìnė kulkà 
open-point ~ apvilktóji nuogagal vė kulkà  
paper patch ~ kulkà su popieriniù ãpvalkalu 
percussion ~ sprogstamóji kulkà 
plastic ~ plastikìnė kulkà  
pointed ~ aštriagãlė kulkà 
rifle ~ šautuvìnė kulkà 
round-nose ~ kulkà su pusiáu sfèrine galvutè
rubber ~ gumìnė kulkà  
service ~ kovìnė kulkà 
shrapnel ~ šrapnèlinė kulkà 
soft-point ~ minkštagal vė kulkà  
spent ~ kulkà lėkìmo pabaigojè 
steel-jacket ~ kulkà su plieniniù ãpvalkalu 
tracer ~ trasúojantoji kulkà 
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truncated-nose ~ plokščiagal vė kulkà
bullet-die n kul kos mãtrica
bulletin n 1 biuletènis 2 suvestiǹė KEnc 

meteorological ~ meteorològijos biuletènis KEnc
bulletproof, bullet-resistant a nepéršaunamas; kul kų

nepràmušamas  
bullhorn n amer. nešiójamasis megafònas
bulwark n 1 mòlas KEnc 2 pylimas 3 tvirtóvė; bastiònas; 

atramà; apsaugà 4 lai das 5 (ppr. pl) jūr. fálšbortas (apsaugi-
nis bortas)  

bump n 1 smūgis KEnc; susidūrìmas 2 pl av. lėktùvo 
mėtymas; óro duõbės  

bumper n 1 automob. bùferis; bámperis 2 amer. amor-
tizãtorius KEnc 
front / face ~ príekinis bámperis
rear ~ užpakalìnis bámperis

bumpy a nelygus, kratùs, duobėtas (apie kelią) 
bunching n fiz. (elektronų) grupãvimas(is)
bund(er) n krantìnė; priéplauka 
bundle n n 1 ryšulỹs; pakètas 2 plúoštas 3 liùkas 4 el., radio-

tech., techn. grįžtė
~ of gauze wads márlės servetėlių pakẽlis
door ~ dùrų liùkas NATO

bung n volė; dìdelis kamštis; kai štis 
bunk n gùltas; gulimóji vietà (laive, traukinyje; džn. dviem 

aukštais)  
double-deck ~ dviau kščiai gùltai 
one- / single-deck ~ vienaau kščiai gùltai 
three-tiered ~ trijų au kštų lóva (slėptuvėje)

bunker n 1 įtvìrtinimas; bùnkeris KEnc; blindãžas KEnc; 
laũko ugniẽs įrenginỹs KEnc; slėptùvė 2 jūr. lai vo bùnkeris 
(kietajam kurui)  
concrete ~ betòninė slėptùvė, gelžbetòninė slėptùvė
gun ~ uždaràsis pabūklo įrenginys 
log-and-dirt ~ mẽdžio ir žẽmės lau ko gynybinis įrenginys

bunker-bursting a betònmušis 
buoy n jūr. plūduras KEnc; bujà; gáirė; bãkenas 

beacon ~ ribójamasis plūduras 
datum dan ~ atskaitõs plūduras NATO 
life ~ gélbėjimo plūduras
mine ~ mìnų plūduras 

 short scope ~ nejudantỹsis navigãcinis plūduras NATO 
buoyancy n plūdrùmas; lai kymasis vandeñs pavir šiuje 
buoyant a plūdrùs 
burden n: traffic ~ ei smo intensyvùmas 
burn n nudegìmas KEnc
 first-degree ~ pìrmojo láipsnio nudegim̀as  
 flash ~ spindulìnis nudegim̀as KEnc, NATO 
 radiation ~ radiãcinis nudegim̀as Aps, KEnc 
 burn* v 1 (su)dẽginti; (iš)dẽginti 2 apdẽginti; apdègti; 

nudẽginti; nudègti
burner n 1 degìklis (t. p. automob.) KEnc 2 purkštùvas KEnc 
 spray ~ purškiamàsis degik̀lis
burning n 1 dẽginimas; degim̀as 2 apdẽginimas; išdẽginimas; 

apdegìmas; pridegìmas 
~ of bearing guõlio pridegim̀as 
~ of the valve vožtùvo apdegìmas  
degressive ~ proporcìngai mažėjantis, mãžinamas degim̀as
efficient ~ of powder efektyvùsis pãrako degim̀as 
end ~ (parako plytelės) degim̀as iš gãlo 
moderate ~ vidutìnis degìmas 
progressive ~ proporciǹgai didėjantis, did̀inamas degim̀as 
valve ~ vožtùvo apdegim̀as

burning-off n išdegim̀as
burning-out n (stūmoklio, vožtuvo) pridegim̀as
burning-up n (su)dẽginimas

burn-out n 1 av., rak. (reaktyvinio, raketinio variklio) kùro 
pasibaigìmas; aktỹviojo trajektòrijos rúožo pabaigà Art, 
KEnc, NATO 2 išdẽginimas; pérdegimas 
a 1 sudẽgęs 2 pérdegęs (apie elektros lemputę) 3 sugẽdęs; 
nebetiñkamas   (apie automobilį) 

burr I n (automobilio ir pan.) burzgìmas; ūžìmas; blerbìmas
burr II n galąstuvas; ìšlaja
burst <n, v> n 1 sprogìmas KEnc; papliūpà Art, KEnc; fire a 

long ~ paléisti ìlgą ugniẽs sèriją; fire a short ~ paléisti 
trumpą ugniẽs sèriją 2 (liepsnos ir pan.) pliūptelėjimas; 
blyksnis  3 (perkūno) treñksmas; staigùs šáudymas  
~ of gun fire tankiõsios ugniẽs škvãlas  
~ of machine-gun fire kulkósvaidžių ugniẽs papliūpà  
~ of shell svíedinio sprogìmas 
~ on impact nesprógęs Art, KEnc 
air / aerial ~ orìnis sprogìmas Art, KEnc 
atomic bomb ~ atòminės bòmbos sprogìmas 
chemical ~ chèminis sprogìmas KEnc
contact ground ~ kontãktinis antžemìnis sprogìmas 
effective ~ veiksmìngasis sprogìmas  
electrical ~ elektrìnis sprogìmas KEnc 
faulty / premature ~ priešlaikìnis sprogìmas KEnc
graze ~ nesprógęs (šaudmuo) KEnc 
ground / surface ~ antžemìnis sprogìmas KEnc; nesprógęs
KEnc
high air ~ aukštàsis orìnis sprogìmas 
high altitude ~ aukštýbinis branduolìnis sprogìmas KEnc, 
NATO 
impact ~ smūginis sprogìmas 
long ~ ilgóji ugniẽs sèrija 
lost ~ nepastebėtasis sprogìmas Art, KEnc 
low ~ žemàsis sprogìmas 
low air ~ žemàsis orìnis branduolìnis  sprogìmas KEnc, 
NATO
low-order ~ nevìsiškasis sprogìmas KEnc 
normal ~ normalùsis sprogìmas KEnc 
nuclear ~ branduolìnis sprogìmas KEnc
nuclear air ~ orìnis branduolìnis sprogìmas KEnc, NATO
nuclear surface ~ pavir šinis branduolìnis sprogìmas KEnc, 
NATO
nuclear underground ~ požemìnis branduolìnis sprogìmas
KEnc, NATO
nuclear underwater ~ povandenìnis branduolìnis sprogìmas
KEnc, NATO

 observed ~ pastebėtasis sprogìmas KEnc 
off-line ~ nukrỹpęs nuo stebėjimo liǹijos sprogìmas Art, 
KEnc
premature / early / faulty / muzzle ~ priešlaikìnis spro-
gìmas 
ricochet ~ rikošètinis sprogìmas 
service ~ papliūpà kovìniais šoviniai s 
shell ~ svíedinio sprogìmas 
short ~ trumpóji ugniẽs sèrija 
space ~ kòsminis sprogìmas KEnc
tree ~ svíedinio sprogìmas nuo smūgio į mẽdį
underground / subsurface / buried ~ požemìnis sprogìmas
KEnc
underground nuclear ~ požemìnis branduolìnis sprogìmas 
underwater ~ povandenìnis sprogìmas 
unnatural ~ nenormalùsis sprogìmas  KEnc  
burst* v  1 sprógti (apie sviedinį); pratrūkti; prapliūpti; 
(su)sprogdìnti 2 išgriáuti; išsprogdìnti  

burster n sprogstamàsis ùžtaisas KEnc  
barrel ~ sprogìmas vamzdžio kanalè

bursting n sprogdìnimas KEnc  
a sprogstamàsis

burton n skridinỹs; blòkas  

bullet-die
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evacuation ~ evakuãcinis blòkas 
bus n 1 autobùsas 2 šnek. lėktùvas KEnc; automobìlis KEnc 3 

el. šynà 4 komp. magistrãlė
 peripheral ~ išorìnių įrenginių magistrãlė

universal serial ~ (USB) universalióji jungtìs KEnc
bush I n įvorė; įdėklas 
 bearing ~ guõlio įvorė  
 fuel jet ~ automob. purkštùkas 
 governor guide ~ grei čio reguliãtoriaus movà 
bush II n top. krūmas; atžalynas
bushel n bùšelis (biralų ir skysčių tūrio vienetas D. Britanijoje 

– apie 36,4 l) 
bushfire n mìško gai sras  
bushing n įvorė, įdėklas 

~ of slide valve sklendės įvorė
barrel ~ (pistoleto) kreipiamàsis įdėklas  
bearing ~ guõlio įdėklas 
breech-block ~ art. spynõs įdėklas 
crankshaft bearing ~ alkūninio vẽleno pagrindìnio guõlio 
įdėklas 
gland-neck ~ riebókšlio kaklẽlio įvorė
master track ~ galìnės vik̀šro grandiẽs įvorė
packing ~ riebókšlio įvorė
screw ~ įsukamóji įvorė
sight ~ taikìklio įvorė
swivel ~ sukùčio įvorė
track link ~ vìkšro grandiẽs įvorė
track master link ~ galiǹio vik̀šro, galiǹės vik̀šro grandiẽs 
įvorė
vent ~ uždegìmo įvorė
wrist-pin ~ stūmõklio pir što įvorė

bust n komp. operãtoriaus klaidà
buster n: head ~ sviedinys su priešakiniù sprogdikliù; tank ~

prieštánkinis pabūklas; prieštánkinis lėktùvas
butane n chem. butãnas 
butt I n 1 šaudỹklos pýlimas 2 pl šaudyklà KEnc; poligònas 

KEnc 3 taikinỹs KEnc 
 rifle / stop / target ~ taikinių pýlimas
butt II n 1 drūtgalỹs KEnc 2 (šautuvo) búožė KEnc; búožės 

pãdas KEnc 3 sándūra; sudūrim̀as (galais) 4 statìnė
skysčiams
~ end šaul. g. šáutuvo búožė
rifle ~ šaul. g. šáutuvo búožė

 the small of the ~ šaul. g. búožės kaklẽlis KEnc
butterly-nut n sparnúotoji veržlė
butterly-screw n sparnúotasis var žtas   
butting n ribà
butt-joint n sándūra; sudūrìmas 
button n mygtùkas (t. p. komp); klaviš̀as 

battery switch ~ akumuliãtorių batèrijos išjungìmo 
mygtùkas 
blackout light ~ šviesõs apšvietìmo mygtùkas; šviesõs 
maskãvimo mygtùkas 
brake thrust ~ stãbdžio kul nas
call ~ iškviečiamàsis mygtùkas 
depressed ~ nuspaustàsis mygtùkas 
destruct ~ sprogdìnimo mygtùkas 
dialog ~ komp. dialògo mygtùkas 
feed-pawl lifter ~ padavik̀lio kumštẽlio pakėlim̀o jungìklis 
fire control ~ (automatinio ginklo) pérjungiklio mygtùkas 
firing ~ koviǹis mygtùkas; (pa)leidim̀o mygtùkas 
functional ~ komp. fùnkcinis mygtùkas 
hand throttle ~ rañkinio akcelerãtoriaus dròselio 
reguliãvimo svirtẽlė
holding ~ blokãvimo mygtùkas 
horn ~ garso signãlo mygtùkas 
initiate ~ komp. paleistiẽs mygtùkas 

launch / start ~ rak. mygtùkas „(Pa)leidìmas“
light ~ komp. šviẽčiantysis mygtùkas 
magneto ~ magnètos įjungìmo mygtùkas 
needle release ~ magnètinės rodyklės stãbdžio mygtùkas 
option ~ komp. pasirinkìmo mygtùkas 
order transmitting ~ tvar komasis mygtùkas 
press ~ spaudžiamàsis mygtùkas 
pull ~ ištraukiamàsis jungìklis 
pulled ~ ištrauktàsis jungìklis 
pull-turn ~ ištraukiamàsis sukamàsis jungìklis 
push ~ spaudžiamàsis mygtùkas 
pushed ~ nuspaustàsis mygtùkas 
repeat ~ komp. pakartójimo mygtùkas 
reset ~ atkuriamàsis mygtùkas 
reset ~ komp. grįžtiẽs mygtùkas 
route ~ maršrùtinis mygtùkas 
smart ~ komp. išmanùsis mygtùkas 
start / stop ~ (pa)leidìmo ir stãbdymo mygtùkas  
steering clutch control ~ šóninių sánkabų val dymo svìrties 
fiksãvimo mygtùkas 
stop ~ mygtùkas „Stók!“ 
throttle ~ dròselio sklendės val dymo mygtùkas 
trigger ~ kovìnis mygtùkas 
trip ~ glžk. išjungìmo mygtùkas 
vigilance ~ budrùmo mygtùkas

buttress n atramà; ramstis 
buttressing n palai kymas; parėmìmas; sutvìrtinimas
buttstock n šaul. g. búožė
buzz n šnek. (telefono) skambùtis 
buzzer n 1 švilpùkas 2 šnek. (elektros) skambùtis 3 techn. 

zirzẽklis, zùmeris  
by eye / sight a apytikris (nuotolio įvertinimas) 
bypass n 1 apėjìmas (t. p. komp.); komp. apliñkinė grandìnė 2 

apliñkinis kẽlias (ypač aplink miestą), apliñkkelis KEnc;
apýlanka; apvažiãvimas 3 aplenkiamàsis, apeinamàsis 
kanãlas; praleidìmo kanãlas 4 el. šuñtas 
bridge ~ apvažiãvimas prie tìlto 
emergency ~ atsargìnis apvažiãvimas 

bypassing n apėjìmas KEnc 
~ of mined areas užminúotų rúožų   apėjìmas

bypath n šalìkelė; nuošalùsis kẽlias; šóninis kẽlias; šùntakis 
byroad n šalutìnis kẽlias; šùnkelis
byte n komp. báitas (B) (informacijos kiekio vienetas, 8 bitai) 

KEnc, LST 
eight-bit ~ aštuonbìtis báitas 
half ~ pùsbaitis

byway n antraei lis kẽlias KEnc; keliùkas; kelẽlis; šùnkelis 
(vertinant maršruto važumą) 

BZ n chem. BZ (psichotropinė NM) KEnc
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C 

cab n (automobilio, sunkvežimio ir pan.) kabinà; vairúotojo 
skyrius 
driver’s / driving ~ vairúotojo mechãniko skyrius 
lift ~ vertikaliai  pakeliamà kabinà 
tilt ~ atverčiamóji kabinà 

cabin n 1 kabinà; kajùtė 2 av. uždaróji kabinà (įgulai) 3 glžk. 
blokpòstas; iẽšmininko būdelė
air-conditioned / climatized ~ kabinà su óro kondicioniẽ-
riumi 
driver’s ~ vairúotojo kabinà; mašinìsto kabinà 
fullvision ~ apliñkinės apžvalgõs kabinà 
operator’s ~ mašinìsto kabinà 
pointsman’s ~ iẽšmininko būdẽlė
roomy ~ talpióji kabinà 
sealed / pressurized ~ sandarióji kabinà KEnc, NATO  
soft-top ~ kabinà su mìnkštu stogeliù 
steel-top ~ kabinà su plieniniù stogeliù 
tilting ~ atverčiamóji kabinà 
truck ~ suñkvežimio kabinà 

cable n 1 lýnas; iñkaro grandiǹė 2 radiotech. lai das, kãbelis; 
lay* a ~ klóti kãbelį 3 kabelìnė televiz̀ija 4 kablogramà (ka-
beliu perduodama telegrama) KEnc 5 jūr. kãbeltovas (cab) 
(ilgio matas = 183,2 m, amer. = 219 m) Art, KEnc 
~ leg skìrstomasis kãbelis 
aerial ~ antènos lai das 
antipersonnel-mine clearing detonating ~ detonúojamasis 
kãbelis priešpėstinių mìnų laukų pérėjoms įreñgti 
armoured ~ šarvúotasis kãbelis 
balanced ~ simètrinis kãbelis 
blasting ~ pioniẽrių lai das (elektriniu būdu sprogdinti)
brake ~ stãbdžio lýnas 
cab-tyre ~ žarnìnis kãbelis 
clutch lock-out ~ sánkabos blokãvimo lýnas 
coaxial / concentric ~ bendraãšis kãbelis; koaksialùsis 
kãbelis 
communication ~ ryšių kãbelis 
control ~ val dymo kãbelis
coupling ~ jungiamàsis kãbelis 
detonating ~ detonúojamoji virvùtė
end ~ galìnis kãbelis
feeder ~ maitìnimo kãbelis 
ferry ~ kélto lýnas 
fiber optic ~ šviesólaidis kãbelis 
field ~ lau ko kãbelis 
field telecommunication ~ tólimojo ryšio lau ko kãbelis
field telephone ~ lau ko telefòno kãbelis 
fixed ~ (lynų kelio) pagrindìnis lynas 
flexible ~ lankstùsis kãbelis 
flexible control ~ lankstùsis val dymo kãbelis 
flexible explosive ~ lanksčióji detonúojamoji virvùtė
fuse ~ zen. sprogdìklio núostatų pérdavimo kãbelis 
high-frequency ~ áukštojo dãžnio kãbelis 
ignition ~ uždegìmo lai das 
interconnecting ~ jungiamàsis kãbelis 
jumper ~ jungiamàsis pabūklo ir vilkìko kãbelis  
junction ~ jungiamàsis kãbelis 
leading-in ~ įvado lai das 
lead-sheathed / -covered ~ kãbelis šviniǹiame apvalkalè 
light field ~ lengvàsis lau ko kãbelis
light-guide / light-wave ~ šviesólaidis kãbelis 
long-distance ~ tólimojo ryšio kãbelis
magneto ~ magnètos lai das 
main ~ magistrãlinis kãbelis 
messenger ~ lai komasis lynas 

mine mooring ~ inkarìnis (ùpės) mìnos lynas 
mine-clearing detonating ~ detonúojamasis kãbelis mìnų
laukų pérėjoms įreñgti 
multiconductor / multicore ~ daugiagyslis kãbelis 
multifiber ~ daugiagyslis šviesólaidis kãbelis
optical fibre ~ òptinis kãbelis 
power ~ gãlios kãbelis 
screened / shielded ~ ekranúotasis kãbelis 
service ~ aboneñtinis kãbelis 
shot-firing ~ sprogdìnimo kãbelis 
signal ~ signãlinis kãbelis 
simulated detonating ~ mókomoji detonúojamoji virvùtė
soft ~ lankstùsis kãbelis 
spark-plug ~ uždegìmo žvãkės lai das 
speedometer flexible ~ lankstùsis spidomètro velenėlis
starter ~ stárterio lai das
suspension ~ nẽšantysis lynas; pakabìnamasis (kabančio 
tilto, lynų kelio) lynas; pakabìnamasis kãbelis
swing ~ tìlto várstymo lynas 
telecommunication ~ tólimojo ryšio kãbelis 
telegraph ~ telegrãfo kãbelis 
telephone ~ telefòno kãbelis 
throttle control ~ droselìnės skleñdės val dymo lynas
tie ~ jungiamàsis kãbelis 
toll / trunk ~ tólimojo ryšio kãbelis; tarpmiestiǹio ryšio 
kãbelis 
towing ~ vilkìmo lýnas 
trigger ~ paleidìmo lýnas 
twin ~ dvigyslis kãbelis

cablegram n = cable 4  
cablet n jūr. per lynis (kanapinis lynas) 
cableway n lýnų kẽlias KEnc  
cabling n kãbelio tiesìmas, klojìmas; kabliãvimas 
cabotage n jūr. 1 jūrų laivýba tarp vienõs šaliẽs úostų, 

kabotãžas KEnc 2 pakránčių laivýba, kabotãžas KEnc 
cache n slėptùvė KEnc; slaptãvietė; (ginklų, maisto atsargų ir 

pan.) slaptàsis sándėlis 
caesium n chem. cèzis Aps, KEnc 
cage n (guolio) apkabà 
cagoule n nepéršlampamoji striùkė su gobtuvù 
caisson n 1 sprogmenų dėžė; art. ùžtaisų dėžė 2 kesònas 

(povandeniniams darbams); uždaràsis pontònas 
cake n plytẽlė (SM); brikètas 
caking n núodegos
calamitous a katastròfiškas  
calamity n didžiùlė neláimė; katastrofà KEnc 
 natural ~ gaivalìnė neláimė Aps, KEnc 
calcimine n stat. kálkių skiedinys (tinkui ir pan.) 
calcitrant a atsparùs ùgniai  
calculate v 1 (ap)skaičiúoti 2 numatyti; planúoti 
calculated a apskaičiúotas 
calculation n 1 (ap)skaičiãvimas; nustãtymas 2 log. apskaità

~ of charges ùžtaisų apskaičiãvimas 
~ of optical combinations òptinių sistèmų apskaičiãvimas 
explosive ~ sprogdìnamojo ùžtaiso dydžio apskaičiãvimas 
final firing data ~ galutìnių šáudymo núostatų skaičiãvimas 
Art, KEnc 
firing data ~ šáudymo núostatų skaičiãvimas Art, KEnc 
graphical ~ grãfinis apskaičiãvimas 
simplified trajectory ~ supaprãstintas trajektòrijų apskaičiã-
vimas 
weapon-aiming ~ táikymo duomenų apskaičiãvimas   
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calculator n 1 kalkuliãtorius 2 klaviš̀inė skaičiãvimo mašinà; 
aritmomètras; komp. skaičiuotùvas LST 
analog ~ analòginis skaičiãvimo įrenginys 

 electrical height ~ zen. elektromechãninis au kščio skaičiuo-
tùvas 

 programmable ~ programúojamasis skaičiuotùvas 
 radiac ~ dozimètrinis skaičiuotùvas Aps, KEnc 
calculus n mat. skaičiãvimas 
 differential / integral ~ diferenciãlinis skaičiãvimas; 

integrãlinis skaičiãvimas 
calendar n ãprašas; rodyklė; rejèstras; sąrašas
caliber n amer. = calibre
calibrate v spec. 1 kalibrúoti; gradúoti; tarúoti 2 (pa)tìkrinti 

(tikslumą) 
calibrated a kalibrúotasis 
calibration n 1 spec. kalibrãvimas; gradãvimas; tarãvimas; 

nustãtymas 2 sutìkrinimas 3 pradìnio grei čio nustãtymas
fall-of-shot ~ pradiǹio grei čio nustãtymas pagal sviedinių
kritìmo núotolį
field ~ pradìnio grei čio nustãtymas lau ko sąlygomis 
fuse ~ sprogdìklių sutìkrinimas šáudant 
jet ~ purkštùko kalibrãvimas 
meter ~ dozãtoriaus tarãvimas 
comparative ~ pabūklų įšáudymas

calibrator n kalibrãtorius KEnc 
calibre n spec. kalìbras; skersmuõ; different ~ įvairiakalìbris 

final / initial ~ (dviejų kalibrų sviedinio) mažiáusiasis ka-
lìbras, pradìnis kalìbras 
main ~ pagrindìnis kalìbras KEnc 
weapon ~ giñklo kalìbras KEnc 
a kalìbrinis, kalìbro 

call n 1 ryš., komp. (iš)kvietim̀as; iš̀kvieta; kreipinys; pókalbis 
2 signãlas 3 (radijo) šaukinỹs KEnc 4 telefòno skambùtis  5 
(laivo) įplaukìmas į úostą; (traukinio) sustojim̀as stotyjè  
~ for fire ugniẽs iškvietìmas KEnc, NATO 
alarm ~ iškvietìmas pagal aliármo signãlą
bad ~ komp. klaidìngoji iš̀kvieta 
concentration ~ sutelktõsios ugniẽs iškvietim̀as 
distress ~ avãrinis iškvietìmas 
emergency ~ ypatìngasis iškvietim̀as; skubùsis iškvietim̀as 
illegal function ~ komp. neleistinóji fùnkcijos iš̀kvieta
invalid ~ komp. negaliójantysis kreipinys 
on ~ ugnìs pagal komándą NATO; iškviečiamóji ugnìs KEnc 
priority ~ prioritètinis reikalãvimas KEnc
program ~ komp. progrãmos ìškvieta 
radio / wireless ~ rãdijo iškvietìmas 
service ~ tarnybinis iškvietim̀as; tarnybinis pókalbis 
urgent ~ skubùsis iškvietim̀as 
warning ~ įspėjamàsis signãlas

call-bell n iškvietìmo skambùtis  
call-box n telefòno būdẽlė, kabinà; taksofònas; telefònas 

automãtas
call-button n iškvietim̀o mygtùkas 
caller n kviestùvas
call-in n iškvietìmo signãlas
calling n iškvietìmas; komp. ìškvieta 

ringing ~ iškvietìmas skambučiù  
callipers n pl skriestùvas 

screw ~ sráigtinis matuõklis  
sliding / vernier ~ slañkmatis  

call-sign n šaukinỹs (raidės ir skaičiai radijo siųstuvui nusta-
tyti) KEnc, NATO; radijo iškvietìmo signãlas
collective ~ bendràsis šaukinỹs KEnc, NATO 
indefinite ~ neapibrėžtàsis šaukinỹs NATO 
international ~ tarptautiǹis šaukinỹs KEnc, NATO 
net ~ ryšių tiñklo šaukinỹs KEnc, NATO 
tactical ~ tãktinis šaukinỹs KEnc, NATO 

visual ~ regimàsis šaukinỹs NATO 
voice ~ balsìnis šaukinỹs KEnc,   NATO 

caloric a kalòrijų; šilumìnis 
calorie n fiz. kalòrija [nesisteminis darbo ir energijos 

matavimo vienetas = 4,186 J (džauliai)]
average ~ vidutìnė kalòrija 
gram ~ gramkalòrija 
large ~ kilokalòrija, didžióji kalòrija  
small ~ kalòrija 

calorifer n šildytùvas; kalorìferis 
calorific a šilumìnis; kalorìngas 
calorifics n šilumìnė tèchnika 
calorimeter n fiz. kalorimètras  
calorimetry n kalorimètrija 
cam n techn., automob. kumštẽlis, pir štas; dantìs; krumplys; 

eksceñtrikas
brake ~ stãbdžio kùmštis; stãbdžio eksceñtrikas 
breech-lock ~ spynõs įdėklo ìškyša 
breech-opening lever plunger ~ art. spynõs rankenõs sprag-
tùko galvùtė
clutch ~ sánkabos kumštẽlis 
extracting ~ šaul. g. koviǹis kumštẽlis 
extractor ~ išmetìklio kumštẽlis 
gun depression ~ pabūklo (vamzdžio) nuleidìmo kampo 
ribójimo kumštẽlis 
operating rod ~ šaul. g. dùjų stūmõklio kóto dantìs
semiautomatic gear ~ art. pusiáu automãtinės įrangos 
kumštẽlis 
track pin driving ~ skeliamàsis vìkšro pir štų kùmštis

 unlocking ~ atidãromasis kumštẽlis
camber n 1 ìšlinkis, ìšgauba 2 automob. príekinių rãtų išvir-

tìmas 
negative spring ~ neigiamàsis lìngės ìšlinkis 
positive spring ~ teigiamàsis lìngės ìšlinkis 
spring ~ lìngės ìšlinkis 
wheel ~ rãtų išvirtìmas

camera n 1 fotoaparãtas 2 televìzijos kãmera, telekãmera; kìno 
kãmera  
aerophotographic / air cartographic ~ aerofotoaparãtas 
NATO 
ballistic ~ grei tojo filmãvimo balìstinių bañdymų kìno 
aparãtas
machine-gun ~ fotokulkósvaidis 
mapping ~ kartogrãfinis aerofotoaparãtas NATO 

 panoramic ~ panorãminis fotoaparãtas NATO 
 photographic ~ fotokãmera 
cam-gear n kumštẽlinis skìrstymas; kumštẽlinis mechanìzmas
camouflage n 1 maskuõtė KEnc; maskãvimas KEnc, NATO 2 

príedanga KEnc 
~ by the form disruption maskãvimas ìškreipiant fòrmas
acoustic ~ akùstinis maskãvimas 
antisonar ~ hidroakùstinis maskãvimas KEnc 
electronic ~ elektròninis maskãvimas KEnc, NATO 
electronic engineering ~ radiotèchninis maskãvimas KEnc 
engineer ~ tèchninis maskãvimas 
field ~ pajėgų maskãvimas, lau ko maskãvimas, maskãvimas 
mūšio laukè 
fixed / elaborate ~ ilgalai kis maskãvimas; nuolatìnis 
maskãvimas 
heat ~ šilumìnis maskãvimas KEnc 
hydroacoustic ~ hidroakùstinis maskãvimas KEnc 
individual ~ individualùsis maskãvimas 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis maskãvimas Art
magnetometric ~ magnetomètrinis maskãvimas KEnc 
mound-shaped ~ išgaubtóji maskuõtė
optical electronic ~ òptinis elektròninis maskãvimas KEnc 
radar ~ radiolokãcinis maskãvimas KEnc; antiradiolokãcinis 
maskãvimas NATO  
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radiation ~ radiãcinis maskãvimas KEnc 
radio ~ rãdijo maskãvimas KEnc 
smoke ~ maskãvimas dūmais 
sound ~ garsìnis maskãvimas KEnc 
structural ~ struktūrinis maskãvimas

camouflet n kamuflètas KEnc, NATO 
camoufleur n maskúotojas
camp n 1 stovyklà 2 pl kareiviǹės, barãkai; gyvénvietė

training ~ mókomoji stovyklà
campfire n stovyklos láužas 
camshaft n automob. skir̀stomasis vẽlenas  

brake ~ kumštẽlinis stabdžių velenėlis 
exhaust ~ kumštẽlinis išleidìmo vožtùvo vẽlenas 
intake ~ kumštẽlinis įleidìmo vožtùvo vẽlenas 
overhead ~ skìrstomasis vẽlenas

can n 1 bidònas 2 skardìnė; metalìnė dėžùtė 3 dėžė, dėžùtė 4
talpyklà; katilėlis 5 automob. tepalìnė
detector / indicator ~ indikãcinis būgnas 
garbage / trash ~ šiùkšlių dėžė  
gasoline ~ benzìno kanis̀tras 
oil ~ tepalìnė

canal n kanãlas KEnc 
canalization n 1 kanalizãcija; kanãlų sistemà 2 kanãlų tiesyba, 

kasìmas 
canalize v nukrei pti kanãlais; pasùkti kanãlais; sutei kti kryptį
cancel v 1 panaikìnti, anuliúoti 2 komp. atšau kti; nutráukti, 

atsisakyti
cancellated a grotẽlinis; tinklìnis
cancellation n 1 panaikìnimas (t. p. komp.), anuliãvimas 2 

komp. atšauktìs; atšaukìmas
~ of route maršrùto panaikìnimas 

cancelling n 1 panaikiǹimas; nutraukìmas 2 komp. atšaukìmas 
route ~ maršrùto panaikiǹimas 

candid n: ~ camera a) miniatiūrinis fotoaparãtas (slaptai 
fotografuoti žmonėms); b) paslėptóji kãmera 

candle n 1 dùjų degìklis 2 chèminė dėžė Aps, KEnc 3 automob. 
žvãkė
gas ~ nuodìngųjų dūmų dėžė
smoke ~ dūmãdėžė Aps, KEnc 

candlebomb n av. šviečiamóji bòmba KEnc 
candlelight n 1 dirbtiǹis apšvietim̀as 2 príetema; príeblanda 
canister I n 1 skardìnė dėžùtė 2 (dujokaukės, ašarinių dujų ir 

pan.) dėžùtė 3 kanìstras 
 gasoline ~ benzìno kanis̀tras 
 hydrogen cyanide (HCN) ~ dujókaukės apsaugõs nuo cianì-

do rūgštiẽs dėžùtė
canister II, canister-shot n kartèčė Art, KEnc
canned a konservúotas 
cannelure n griovẽlis; ìšėma 2 žiedìnis griovẽlis; žiedìnė

ìšdroža (aplink kulkos korpusą)
bullet-seat ~ žiedìnis tūtos kaklẽlio griovẽlis 

 grease ~ (kulkos, sviedinio) tepamóji žiediǹė ìšėma 
cannibalize v išimti (iš sudaužyto automobilio ir pan.) dalìs 

(kitam automobiliui ir pan. remontuoti) NATO 
cannon n 1 sukamóji cilìndrinė tūtà (ant veleno) 2 pabūklas; 

patránka 
anti-tank ~ prieštánkinė patránka Art 
automatic ~ automãtinė patránka Art
half-track mounted ~ vikšrarãtė patránka 
infantry ~ pėstininkų pabūklas 
kickless ~ beatóšliaužis pabūklas 
light caliber ~ mažakalìbrė patránka 
nuclear ~ branduoliǹė patránka 
rifled ~ gráižtvinis pabūklas

cannonade n kanonadà Art, KEnc; artilèrijos ugnis̀ Art, KEnc; 
pabūklų ugnìs 

cannonry n 1 kanonadà KEnc 2 kuop. pabūklai KEnc; 
artilèrija KEnc 

cannon-shot n 1 pabūklo šūvis; artilèrijos sviedinỹs 2 pabūklo 
šáudymo núotolis

cannot v (esam. l. neig. form.) komp. negãli
canoe n kanojà; baidãrė
canopy n 1 parašiùto kùpolas 2 (lėktuvo ir pan.) kabìnos viršùs 

3 automob. teñtas 
parachute ~ parašiùto kùpolas 
platform ~ platfòrmos príedanga

cant n 1 nuožulnùmas, nuotakùmas; núolydis 2 pakrypìmas, 
pasvirìmas; pakreipìmas 3 techn. nusklembìmas, núosklem-
ba; briaunà 

 ~ of trunnion axis kakliùkų ašiẽs pókrypis 
canteen n 1 valgyklà (kareivinėse) 2 laũko virtùvė (džn. 

furgone; kareiviams) 3 (kareiviška) gertùvė 4 válgymo 
įrankių komplèktas 

cantilever n stat. konsòlė; kronštei nas; gémbė
track ~ kontãktinio tiñklo konsòlė

cantonment n karìnis miestẽlis; pl kareivìnės
cantrail n inž. viršutìnė júosta
canvas n 1 brezeñtas (palapinėms, burėms ir pan.) 2 automob. 

teñtas 
canyon n top. kanjònas, gilùs tarpẽklis
caoutchouc n kaučiùkas  
cap I n añtgalis; añtvamzdis 

armour-piercing ~ šarvãmušis svíedinio añtgalis Art, KEnc 
ballistic ~ balìstinis svíedinio añtgalis Art, KEnc 
mainspring ~ grįžtamõsios kovìnės spyruõklės añtgalis
muzzle ~ añtvamzdis 
projectile / shell ~ svíedinio añtgalis Art, KEnc

cap II n 1 kãpsulė KEnc; detonãtorius; šovinys uždegìklis 2 el. 
(lempos) còkolis 3 gaubtùvas; gaubtẽlis; ùžmova 4 techn. 
galvùtė; kepùrė 5 techn., automob. dañgtis; dangtẽlis; kamštis 
bearing ~ guõlio dangtẽlis 
blasting / detonating ~ kãpsulė Art, KEnc, sprogdìnimo 
kãpsulė NATO, detonúojamoji kãpsulė KEnc
breech ~ centrìnio dūžio kãpsulė
butt-plate ~ búožės pãdo dañgtis 
commercial ~ detonúojamoji civìlinio pãvyzdžio kãpsulė
connecting rod ~ švaistìklio dañgtis 
connecting rod big end ~ apatìnis švaistìklio dañgtis 
copper primer ~ varìnis kãpsulės gaubtẽlis 
cradle ~ art. lópšio dañgtis 
delay action ~ delsùsis detonãtorius 
detonating ~ detonúojamoji kãpsulė; gaubtẽlis su kapsuliniù 
ùžpildu 
distributor ~ (uždegimo) skirstìklio dañgtis 
dynamite ~ dinamìtinis šovinys uždegìklis 
dust ~ (objektyvo ar okuliaro) apsaugìnis gaubtẽlis 
ebonite ~ ebonìtinis (elektrìnio degtùvo vamzdẽlio) dañgtis 
eyepiece ~ okuliãro ùžmova 
electric ~ elektrìnis detonãtorius 
end ~ (kulkosvaidžio gaubto) príekinis dañgtis; kamštis 
filler / filler neck ~ įpylìmo angõs dañgtis 
fuel tank / tank filler ~ degalų bãko dañgtis; degalų bãko 
kamštis 
fulminate ~ kãpsulė
fuse ~ sprogdìklio gaubtẽlis 
hub ~ stebulės gau btas 
impression ~ duriamóji padegamóji kãpsulė
instantaneous  ~ staigùsis detonãtorius
lamp ~ lémpos còkolis 
metal primer ~ metalìnis kãpsulės gaubtẽlis 
mortar base ~ minósvaidžio úoksas Art, KEnc 
nose ~ sprogdìklio galvùtė
objective ~ objektyvo gaubtẽlis 
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oil filler ~ alyvos įpylìmo žióčių dangtẽlis 
outer body ~ (minos) kẽvalo dañgtis 
percussion ~ kãpsulė Art, KEnc; padegamóji kãpsulė; smo-
giamóji kãpsulė
piston pin end ~ stūmõklio kamštis 
pressure ~ spaudžiamóji detonúojamoji kãpsulė; šrv. 
sandarùsis dañgtis 
primer ~ uždegìklis; detonúojamoji kãpsulė; kãpsulės gaub-
tẽlis; padegamõsios kãpsulės gaubtẽlis 
protective ~ apsaugìnis gau btas; apsaugìnis dangtẽlis; apsau-
gìnis dañgtis (nuimamasis) kamštis 
radiator ~ radiãtoriaus kamštis 
radiator filler ~ radiãtoriaus angõs dangtẽlis  
rear-sight slide ~ taikìklio apkabėlės gaubtẽlis 
screw ~ kamštis 
single-contact lamp ~ vienkontãktis lémpos còkolis 
snap ~ tuščióji kãpsulė
tetryl ~ tetrìlo kãpsulė
tetryl non-electric ~ neelektriǹė tetril̀o kãpsulė
time fuse safety ~ apsaugiǹis nuotoliǹio sprogdik̀lio gau btas 
transit ~ (sprogdiklio) apsaugiǹis gaubtẽlis  
valve dust ~ ventìlio gaubtẽlis 
wheel ~ rãto gaubtùvas; šrv. rãto dañgtis 

capability n 1 pajėgùmas; galimybė; all-weather ~ bet kokiai s 
orai s 2 sugebėjimas; gabùmai 3 komp. našùmas; gebà; dar ↑
ability; capacity 
~ies of a tank koviǹė tánko charakteris̀tika; tèchninė tánko 
charakterìstika 
acceleration ~ įsibėgėjimo gebà 
airlift ~ skraidìnimo pajėgùmas KEnc, NATO 
armour-penetrating / -piercing ~ šárvo pramušamùmas
artillery fire ~ies artilèrijos ugniẽs galimýbės Art, KEnc 
deep fording ~ gilių vandeñs kliūčių įveikim̀o galimýbė
NATO 
firing ~ies ugniẽs galimýbės KEnc 
highway ~ automobìlių kẽlio pralaidùmas 

 long-range ~ toliãšauda KEnc 
modulation ~ leidžiamàsis moduliãvimo gylis
mortar ~ to fire across crest galimýbė šáudyti minósvaidžiu 
per príedangos kẽterą Art, KEnc 
nonnuclear-nuclear ~ galėjimas smõgti smūgiùs įprastiniù ir 
branduoliniù ginklù 
penetration ~ (sviedinio) pramušamùmas; OEG įveikim̀o 
galimýbė  
processing ~ komp. apdorójimo našùmas 
railway tonnage ~ geležiǹkelio pralaidùmas 
range ~ toliãšauda KEnc; veikìmo núotolis KEnc; skiriamóji 
gebà pagal  núotolį; pasiekiamùmas; skrỹdžio núotolis KEnc
rapid action ~ veikim̀o spartà 
regeneration ~ies atkūrim̀o galimýbės KEnc 
shallow fording ~ negilių brastų  važùmas NATO 
strategic nuclear ~ies stratèginių branduolìnių smūgių gali-
mybės 
swim ~ plūdrùmas
tactical nuclear ~ies tãktinių branduoliǹių smūgių galimybės 
transmission ~ ryš., komp. pralaidà 
transmission line ~ ryš., komp. pérdavimo liǹijos pralaidà 
transfer ~ el., ryš. pralaidùmas
troop lift ~ies transpòrto priémonių galimybės transportúoti 
kariúomenę (vienu reisu)

capacitance n el. talpà; talpìnė varžà 
distributed ~ paskìrstytoji elektriǹė talpà 
effective output ~ veiksmiǹgoji išeinamóji elektriǹė talpà 
ground ~ elektrìnė talpà žẽmės ãtžvilgiu 
input ~ įeinamóji elektriǹė talpà 
output ~ išeinamóji elektriǹė talpà  

capacitor n el. kondensãtorius KEnc 
antenna tuning ~ antènos kondensãtorius  

blocking ~ blokãvimo kondensãtorius 
fixed ~ nuolatìnis kondensãtorius
plate ~ anòdinis kondensãtorius 
refrigerant ~ šáldymo kondensãtorius
variable / adjustable ~ kintamõsios talpõs kondensãtorius 
voltage-variable ~ fiz. kintamõsios talpõs diòdas

capacity n 1 spec., el.,  komp. talpà 2 gebà 3 tūris; mãstas 4 
galià, galingùmas; pajėgùmas 5 našùmas, produktyvùmas 
accumulator ~ akumuliãtorių batèrijos talpà 
ampere-hour ~ talpà ampèrvalandėmis 
basic roadway ~ pagrindìnis kẽlio pralaidùmas
bearing ~ keliamóji galià KEnc; krovùmas KEnc; leidžiamóji 
apkrovà; guõlio apkrovà 
blocking ~ el. užtvarìnė gebà  
body ~ kėbulo talpà 
bridge ~ keliamóji tìlto galià 
bucket ~ káušo talpà 
carrying ~ keliamóji galià KEnc; krovùmas KEnc; 
praleidžiamàsis pajėgùmas 
chamber ~ art. kãmeros tūris
channel ~ kanãlo pralaidà KEnc 
charge ~ įkrova 
communications line ~ ryšių lìnijos pralaidùmas KEnc 
crane ~ keliamóji krãno galià 
cross-country ~ vietóvės važùmas KEnc 
crossing ~ pérkėlos pralaidùmas KEnc 
dipper ~ káušo talpà 
emissive ~ spinduliãvimo, emìsijos gebà  
engine cooling fluid ~ varìklio aušìnimo sistèmos talpà 
engine cubic ~ varìklio darbìnis tūris 
ferry ~ keliamóji kélto galià 
firearm ~ šaunamóji giñklo galià KEnc 
freight ~ krovinių talpùmas
fuel ~ degalų ãtsargos bãkuose 
fuel tank ~ degalų bãko talpà  
heating ~ šilumingùmas
holding ~ talpà, talpùmas 
ice-bearing ~ keliamóji lẽdo galià 
information ~ informãcinė talpà 
labour ~ dárbo našùmas 
lifting ~ keliamóji galià KEnc 
litre ~ litrãžas
load ~ keliamóji galià KEnc; krovùmas KEnc; krovinių
talpùmas
low traffic ~ mãžas pralaidùmas 
magazine ~ dėtuvės talpà  
memory / storage ~ komp. atmintiẽs talpà 
mine hand-laying ~ mìnų dėjìmo rañkomis našùmas 
nominal (battery) ~ nominalióji (batèrijos) talpà 
petrol ~ benzìno bãkų talpà 
pipeline ~ vamzdyno pralaidùmas 
pump ~ siur blio našùmas, pralaidùmas  
radiating / radiant ~ spinduliãvimo gebà 
radiator ~ of cooling fluid radiãtoriaus talpà 
railway line ~ geležìnkelių lìnijos pralaidùmas KEnc 
rated ~ apskaičiúotoji galià 
reserve ~ atsargìnė galià 
road ~ kẽlio pralaidùmas
route ~ maršrùto pralaidùmas KEnc; maršrùto važùmas KEnc 
storage ~ies for fuel and oil degalų ir tepalų sáugojimo 
príemonės 
storage battery ~ akumuliãtoriaus talpà 
straining / filtering ~ filtrúojamoji gebà 
system ~ sistèmos pralaidùmas 
tank ~ bãko talpà 
torsional ~ leidžiamóji sùkamojo momeñto apkrovà
traffic ~ ryšių tiñklo pralaidà 
transmission ~ el., ryš. pralaidùmas 
transport ~ transpòrto príemonės talpà KEnc, NATO
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transportation / carrying ~ pérvežimo gebà 
tyre ~ padangõs keliamóji galià  
volumetric / holding ~ talpà 
watt-hour ~ talpà vãtvalandėmis 
working ~ darbingùmas

cape n 1 apsiaũstas su gobtuvù 2 gobtùvas 
 protective ~ apsaugiǹis apsiaũstas Aps, KEnc
capillarity a fiz. kapiliarùmas 
capillary n spec. kapiliãras 
capital a pagrindìnis, svarbiáusias; kapitãlinis
caponier n kaponiẽrius ( fortifikacinis įrenginys šaudyti į

sparnus dviem kryptimis) KEnc
capote n (variklio) dañgtis  
capped a deñgtas
capping n 1 añtgalis; galvùtė; ùžmova 2 stat. skersìnis 
capsize v apvir sti; ap(si)ver sti (apie laivą ir pan.)  
capstan n jūr. kabestãnas (suktuvas su vertikaliu velenu) 
capsule n 1 kãpsulė KEnc, NATO 2 membranà 3 av., kosm. 

nuleidžiamóji kãpsulė  
 silica gel ~ silikagèlinis šovinys
capture n fiz. (neutronų ir pan.) pagavim̀as  

ballistic missile ~ balis̀tinės rakètos val dymo pérėmimas 
KEnc 
beam ~ rak. pagavìmas spiñduliu 
missile ~ rakètos val dymo pérėmimas KEnc 
space target ~ kòsminio táikinio val dymo pérėmimas KEnc 

car n 1 automobìlis KEnc; lengvàsis automobìlis 2 vežìmas 3 
(dirižablio ir pan.) gondolà KEnc 4 (lifto) kabinà 5 príekaba 
5 (ypač. amer.) glžk. vagònas, vagonètė
accumulator / battery driven ~ elektromobil̀is su akumuliã-
torių batèrija

 ambulance ~ sanitãrinis automobìlis
 armoured ~ šarvúotasis automobìlis KEnc 

armoured radio ~ šarvúotasis automobìlis su rãdijo įranga 
armoured reconnaissance / scout ~ šarvúotasis žvalgybos 
automobìlis 
baby ~ mažalitrãžis automobìlis 
balloon ~ aerostãto gondolà 
bulkhead flat ~ platfòrma su pértvaromis 
cargo-and-personnel ~ pusiáu krovinìnis automobìlis 
cargo-personnel ~ lengvàsis kroviniǹis ir keleiviǹis automo-
bìlis 
centre-depressed ~ platfòrma su nuleistà vidurinè dalimì
closed ~ dengtàsis automobìlis 
command / commander’s ~ vadovãvimo automobìlis 
command armoured ~ šarvúotasis vãdo automobìlis 
convertible ~ automobìlis su atver čiamąja dangà 
damaged ~ sugadìntas automobìlis
economical ~ ekonomìškas automobìlis 
economy ~ mažalitrãžis automobil̀is
electric ~ akumuliatoriǹis automobìlis 
electrically driven ~ elektromobìlis 
emergency medical ~ greitõsios mediciǹos pagálbos auto-
mobìlis 
flat ~ glžk. platfòrma 
gun armoured ~ patránka ginklúotas šarvúotasis automobìlis 
half-track armoured ~ vikšrarãtis šarvúotasis automobìlis 
heavy ~ sunkùsis automobìlis 
heavy armoured ~ sunkùsis šarvúotasis automobìlis 
high-speed ~ greitaei gis automobìlis 
hydrofoil ~ plaukiamàsis automobìlis  ant povandeniǹių
sparnų
independently sprung ~ automobìlis su nepriklau soma 
pãkaba 
light ~ mažalitrãžis automobil̀is
manageable ~ lengvai  val domas automobìlis 
midget ~ mažalitrãžis automobil̀is

midget-powered ~ vidutìnės gãlios automobìlis 
motor ~ automobìlis KEnc; lengvàsis automobìlis 
multiseater ~ daugiaviẽtis automobìlis
one-seater, single seater ~ vienviẽtis automobìlis 
open, open type ~ atviràsis automobìlis 
passenger ~ lengvàsis automobìlis 
postal / mail ~ pãšto automobìlis 
public-address ~ garsiakal bis automobìlis 
reconnaissance ~ žvalgybos automobìlis
semi-enclosed ~ pusiáu deñgtas automobìlis 
stock ~ serijìnis automobìlis; standártinis automobìlis 
storage battery ~ autokãras
tank ~ glžk. geležinkelìnė cistèrna 
test ~ eksperimeñtinis automobìlis 
three-seater ~ triviẽtis automobìlis
three-wheeler ~ trirãtis automobìlis 
tow ~ vilkìkas, buksyras 
trail ~ príekaba KEnc
trailer ~ (automobilio) príekabos platfòrma 
two-seater ~ dviviẽtis automobìlis 
unitary-construction ~ automobìlis su nešamúoju kėbulu 
utility armoured ~ bendrõsios paskirtiẽs šarvúotasis auto-
mobìlis 
wheeled ~ rãtinis automobìlis 

carapet n pýlimas KEnc 
caravan n 1 vìlkstinė 2 automobìlis furgònas
carbazine n chem. karbazìnas (SM) 
carbide n chem. karbìdas
carbine n karabìnas KEnc 

magazine ~ dėtuvìnis karabìnas 
self-loading ~ pusiáu automãtinis karabìnas 
service self-loading ~ pusiáu automãtinis kovìnis karabìnas 
submachine ~ automãtinis karabìnas

carbon n 1 chem. anglìs 2 kálkė, anglìnis põpierius 3 el. 
anglìnis elektròdas 
~ back / monoxide angliẽs víendeginis  
~ black pl súodžiai 
~ deposit pl núodegos
activated ~ pl aktỹvintosios añglys Aps

carbonite n chem. karbonìtas (brizantinė SM)  
carbonization n apanglėjimas, karbonizãvimas
carboy n apipìntas bùtelis (rūgštims) 

acid ~ baliònas rūgštìms
carburant n pl karbiuratorìniai degalai 
carburation n karbiurãcija; dujofikãcija 
carburetter, carburet(t)or n automob. karbiurãtorius; ~ is 

flooded karbiurãtorių užlíeja 
constant-level ~ nuolatìnio degalų lygio karbiurãtorius 
cross-draft ~ horizontãliojo srau to karbiurãtorius 
diaphragm ~ karbiurãtorius su diafragmà 
double-barrel ~ dviejų difùzorių, mai šymo kãmerų
karbiurãtorius 
double-jet ~ dviejų čiurkšlės ribotùvų karbiurãtorius 
down-flow ~ kriñtančiojo srau to karbiurãtorius; pérverstas 
karbiurãtorius
economy-type ~ ekonomiškàsis karbiurãtorius; karbiurãto-
rius su ekonomáizeriu 
evaporation ~ gãrinamasis karbiurãtorius
exhaust-jacketed ~ mai šymo kãmeros šìldymo (išmetamo-
siomis dujomis) karbiurãtorius 
feed / float ~ plūdìnis karbiurãtorius 
flooded ~ užlietàsis karbiurãtorius 
four-choke ~ keturių difùzorių karbiurãtorius 
inverted ~ atvirkštìnio srau to karbiurãtorius 
jet ~ įpurškiamàsis karbiurãtorius  
multistage ~ daugialai ptis karbiurãtorius 
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pulverization / spray-atomizing ~ įpurškiamàsis karbiurã-
torius 
self-feeding ~ saváime įsiurbiantis karbiurãtorius; vakuu-
mìnis karbiurãtorius 
shrouded-jet ~ óro stãbdomos           čiurkšlės karbiurãtorius 
starting ~ leidžiamàsis karbiurãtorius 
surface ~ gãrinamasis karbiurãtorius 
triplex ~ sutrẽjintasis karbiurãtorius 
up-drift / -draft ~ kylančiojo srau to karbiurãtorius  
vaporizing ~ gãrinamasis karbiurãtorius 
water-jacketed ~ karbiurãtorius su vandeñs gaubtuvù 
wick ~ degtuvìnis karbiurãtorius

carburization n karbiurãcija
carburize v dẽgalus maišyti su óru, karbiurúoti
carcass n 1 (laivo ir pan.) kòrpusas; karkãsas 2 (automobilio ir 

pan.) láužas 3 stat. armatūrà 
card n 1 įv. reikšm. (t. p. komp.) kortà, kortẽlė; perfokortà 2 

blánkas; lentẽlė 3 plõkštė, plokštẽlė 4 žemėlapis 5 ekrãnas 
ammunition registration ~ šaudmenų apskaito s kortelė
data ~ duomenų skaičiavimo blánkas 
data ~ formuliãras 
demolition ~ sprogdìnimo darbų apskaičiavimo lentelė
double-ended ~ plo kštė su iš̀vadais į dvì pusès 
fire ~ ugniẽs kortẽlė KEnc 
hit score ~ patáikymų į táikinį žymėjimo blánkas 
jump ~ bal. kartòninis išlėkìmo kampų nustãtymo ekrãnas 
logic ~ plõkštė su lògine schemà 
L-shaped coordinate ~ koordinãtinė L pavid̀alo liniuõtė
memory expansion ~ komp. atmintiẽs išplėtìmo plõkštė
perforated / punched ~ perforãcinė kortẽlė KEnc 
prearranged data ~ apskaičiúotų šáudymo duomenų kortẽlė
printed-circuit /-wiring ~ spáusdintoji plõkštė; plõkštė su 
spáusdintuoju montažù 
punch / punched ~ komp. perfokortà
radiation dose status ~ apšvitõs dòzių apskaitõs kortẽlė Aps, 
KEnc 
range ~ šaũlio kortẽlė; orientyrų schemà; šáudymo kortẽlė  
rectangular coordinate ~ koordinãčių matuõklis
rectangular coordinate ~ stačiakampė koordinãtinė liniuõtė
route ~ keliãlapis; maršrùtinis žemėlapis; maršrùto kortẽlė
row label ~ stelãžo eilės etikètė
safety ~ saugių šáudymo núotolių kortẽlė
single-ended ~ plõkštė su ìšvadu į víeną pùsę
smart ~ komp. (mikroprocesorinė) išmanióji  kortà
standard-size circuit ~ standártinė schèminė plõkštė
target file ~ táikinio kortẽlė
trip ~ maršrùtinis žemėlapis

cardan n kardãnas
cardan-joint n kardãno sujungim̀as, lañkstas 
cardan-shaft n kardãno pavarà  
cardboard n kartònas; kartòninis (užtaiso) dangtẽlis Art 

heavy ~ stiprùsis dangtẽlis KEnc
normal ~ normalùsis dangtẽlis KEnc 

cardinal a svarbiáusias; pagrindìnis
care n príežiūra 

~ handling téchninė priéžiūra 
v prižiūrėti 

careen v jūr. paver sti lai vą ant šóno (norint valyti ir pan.)   
career n 1 profèsinė veiklà; profèsija 2 grei tis KEnc, grei tas 

judėjimas; in full ~ visù greitumù, greičiù 
cargo n log. (pl ~(e)s) (laivo, lėktuvo) krovinỹs KEnc, NATO 

air ~ óro transpòrto krovinỹs NATO 
bulk ~ piltiǹis krovinỹs
controlled dangerous air ~ kontroliúojamasis pavojìngasis 
óro krovinỹs NATO 
dangerous ~ pavojìngasis krovinỹs NATO 
essential ~ būtinàsis krovinỹs NATO 
general air ~ paprastàsis óro krovinỹs NATO 

immediately vital ~ gyvýbiškai svarbùs krovinỹs NATO 
restricted dangerous air ~ ribótai pavojìngas óro transpòrto 
krovinỹs NATO 
return ~ atgalìnio rei so krovinỹs NATO 
unwanted ~ nepageidáujamasis krovinỹs NATO  
valuable ~ vertìngasis krovinỹs NATO pavojìngasis

 wanted ~ numatýtasis krovinỹs NATO pavojìngasis
carling n jūr. kárlingsas  
carload n pìlnas automobìlis (of – ko); vagòno krovinys; 

vagònas (krovinio kiekis) 
carpark n automobìlių stovėjimo aikštẽlė
carpet n apsaugìnis slúoksnis  
carpetbag n keliõnmaišis
car-phone n automobìlio rãdijo telefònas
carriage n 1 (keleivinis) vagònas 2 lafètas KEnc, NATO 3 

vežìmas KEnc; vežiójimas; transpòrtas KEnc; vežìmo iš̀laidos 
4 supòrtas 5 vežimėlis 
~ by land sausumìniai pérvežimai 
~ by rail geležinkelìniai pérvežimai  
armoured ~ šarvúotasis lafètas 
barbette ~ barbètinis lafètas  
bottom ~ apatìnis pabūklo stõvas Art, KEnc 
box trail ~ lafètas su ùždarojo rėmo ãtrama  
central pintle ~ lafètas su sukamúoju (sukučio tipo) 
mechanizmù 
crane ~ krãno vežimėlis
driver’s seat ~ vairúotojo, vairúotojo mechãniko sėdynės 
vežimėlis 
fore ~ art. príekinė ùžtaisų dėžės dalìs 
gun ~ art. pabūklo stõvas Art, KEnc; pabūklo lafètas NATO 
gun motor ~ savaei gis patránkinis artilèrijos įrenginys 
gun-recoil ~ pabūklo su atšlaužiamúoju vamzdžiù lafètas 
hydraulic gun ~ lafètas su hidráuliniu atóšliaužos stabdžiù 
lower / bottom ~ art. apatìnis lafèto stõvas 
mobile ~ judrùsis lafètas 
mortar ~ mortyros lafètas 
motor ~ savaei gis įrenginys
non-disappearing ~ neslepiamàsis lafètas 
range ~ nuotolìnis vežimėlis 
shell ~ stùmplis 
sledge ~ art. viršutìnis sistèmos su dvìguba atóšliauža stõvas 
slide ~ rėminis lafètas 
split-trail ~ lafètas su išskečiamąja ãtrama  
spring-spade ~ lafètas su lìnginiu ãtramsčiu 
stay ~ stabilùsis lafètas 
tank-tracked ~ transpòrteris ant tánko šasì
top / upper ~ viršutìnis pabūklo stõvas Art, KEnc 
track-laying ~ vikšrìnis lafètas 
truck ~ art. dvitrau kis lafètas 
turret ~ bókštinis lafètas 
wheeled ~ rãtinis lafètas

carriageway n (kelio) važiúojamoji dalìs  
 dual ~ (kelio) skiriamóji júosta  
carrier I n 1 nešìkas; vežìkas; vežėjas 2 laikìklis; atramìnė

gémbė; kronštei nas; atramà 3 komp. laikmenà; nešlys; tie-
kìklis 4 važiuõklė KEnc; pãvažos 5 jūr. lėktùvnešis KEnc 6 
(dviračio, motociklo) bagažìnė 7 (infekcijos ir pan.) ne-
šiótojas 
aerial troop ~ desántinė óro transpòrto príemonė
auto ~ príekaba automobìliams transportúoti
breech-block ~ art. spynõs rėmas 
breech-screw ~ art. stūmõklinės spynõs rėmas
carbine ~ karabìno dėklas 
cartridge ~ šovinìnė; šovinýnas (diržas  su makštelėmis šo-
viniams); šovinių krepšẽlis KEnc
charge ~ el. krūvininkas 
coupler ~ automãtinės sánkabos kòrpusas
cross-country cargo ~ transpòrtinis visurei gis 
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fore-sight ~ kryptùko pãgrindas
front-sight ~ laibgalìnis žiédas su kryptùko pãgrindu 
fuel ~ degalų transportãvimo príemonės 
gas mask ~ dujókaukės krepšys 
grenade / belt bag ~ granãtų krepšys 
heat ~ šilùmnešis
information ~ komp. informãcijos laikmenà 
luggage ~ bagažìnė
machine-gun ~ kulkósvaidžio stõvas 
magazine ~ dėtuvė
magazine ~ šaul. g. dėtuvės būgnas 
mine ~ transpòrtinė miǹų gabẽnimo priémonė
mortar ~ minósvaidžio važiuõklė
ordnance piece ~ pabūklo vilkik̀as Art, KEnc 
panoramic telescope ~ art. pabūklo kampãmačio krepšẽlio 
kronštei nas
personnel ~ personãlo vežim̀o automobìlis 
petrol ~ benzìnvežis 
petroleum ~ nãftos prodùktų transportãvimo priémonė
piece ~ pabūklo vilkik̀as 
tank ~ tánkvežis 
target ~ jùdriojo táikinio vežimėlis
tracked demolition ~ vikšriǹis sprogdiǹimo vežimėlis

carrier II n transpòrteris 
amphibious / amphibian ~ plaukiamàsis transpòrteris 
amphibious cargo ~ plaukiamàsis krovinių transpòrteris 
amphibious tracked ~ plaukiamàsis vikšriǹis transpòrteris 
armoured cargo ~ krovinìnis šarvuõtis 
armoured personnel ~ = armoured personnel carrier
full-track / tracked ~ vikšriǹis transpòrteris 
full-tracked mortar ~ vikšrìnis minósvaidžio transpòrteris 
half-track ~ vikšrarãtis transpòrteris 
heavy weapon ~ sunkiųjų giñklų vežim̀o transpòrteris 
light cargo ~ lengvàsis krovinių transpòrteris 
mortar ~ minósvaidžių transpòrteris; minósvaidžio šarvuõtis 
mortar half-track ~ vikšrarãtis minósvaidžio šarvuõtis 
personnel / troop ~ karių vežìmo   transpòrteris 
personnel half-track ~ karių vežim̀o vikšrarãtis transpòrteris 
tank ~ tánkų transpòrteris 
universal ~ universalùsis transpòrteris 
weapons ~ giñklų vežìmo transpòrteris 
weapons and ammunition ~ giñklų ir šaudmenų vežìmo 
transpòrteris

carrier III n nẽšlio dãžnis  
coherent ~ kohereñtinis nẽšlio dãžnis 
laser ~ lazerìnis nẽšlio dãžnis 
noise ~ triùkšmo nẽšlio dãžnis
non-coherent ~ nekohereñtinis nẽšlio dãžnis 
optical-frequency ~ òptinio diapazòno nẽšlio dãžnis 
radio-frequency ~ áukšto dãžnio nẽšlio dãžnis 
radio-frequency ~ rãdijo dãžnio nẽšlio dãžnis 
voice ~ garsìnis nẽšlio dãžnis

carrier-borne a lėktùvnešio 
carrier-plane n lėktùvnešio lėktùvas  
carry n 1 gabẽnimas; vilkim̀as 2 (sviedinio ir pan.) lėkìmo 

núotolis, atstùmas 3 spec., komp. pérnaša 
 v 1 nèšti, nešióti, pérnešti; pérvežti; gabénti 2 siékti; nulėkti 

(apie šūvį, sviedinį) 3 (iš)laikyti (svorį; apie kolonas, tiltą ir 
pan.)

carryall n amer. automobìlis su  dviẽm šóniniais suolai s  
carrying n vežìmas KEnc 
 information ~ komp. informãcijos laikmenà 
 transport means ~ keliamóji transpòrto priémonės galià 
cart n 1 pl rãtai 2 vežìmas KEnc; rañkinis vežimėlis 
 mortar wheeled ~ minósvaidžio važiuõklė Art, KEnc 

motorized ~ savaei gis įrenginys 
two-wheeled ~ dvirãtis vežim̀as

carter n log. vežėjas 

cartographer n kartogrãfas 
cartographic(al) a kartogrãfinis  
cartography n kartogrãfija KEnc 
carton n kartòninė pakuõtė
cartridge n 1 šovinỹs KEnc; patrònas; chamber a ~ įstùmti 

šóvinį į šóvinio lìzdą; extract a ~ ištráukti šóvinį; feed* a ~ 
padúoti šóvinį 2 art. (užtaiso) mai šas 3 komp. (spausdintuvo) 
kasètė; pakètas; rašyklė
~ carrier šovinių krepšelis 
bag ~ betūčio užtai symo ùžtaisas 
ballistite ~ (iššokančiosios minos)  išmetamàsis, balistìtinis 
ùžtaisas 
blank ~ tuščiàsis šovinỹs  
blast ~ sprogdìnimo ùžtaisas KEnc
blasting ~ sprogdiǹimo ùžtaisas KEnc; sprogdìnimo trinkẽlė
KEnc; sprogmuo 
caseless ~ betūtis šovinỹs KEnc 
demolition snake ~ il̀gojo sprogdìnamojo ùžtaiso „gyvãtė“ 
grandìs
disk ~ komp. pakètas 
electrically detonated ~ elektropiropatrònas 
hopcalite ~ hopkalìtinė dėžùtė Aps, KEnc 
ignition ~ uždegìklis; degìklio maišẽlis 
intermediate ~ tárpinis šovinỹs KEnc 
low-impulse ~ mãžo impùlso šovinỹs KEnc 
non-cap / non-primer blasting ~ bekãpsulė sprogdìnimo 
trinkẽlė KEnc 
photoflash ~ fotoblýksnio ùžtaisas NATO; šviečiamóji raketà
primary ~ pagrindìnis mìnos ùžtaisas 
quick-firing ~ tūtinio užtai symo šaudmuõ
regenerative ~ regenerãvimo dėžùtė Aps, KEnc 
rimless ~ šovinys su tūtà be briaunẽlės  
secondary ~ papìldomasis ùžtaisas
semirimless ~ šovinys su sumãžinta tūtos briaunelè  
small arms ~ šaulių giñklų šovinỹs KEnc
thick-rimmed ~ šovinys su plačià tūtos briaunelè  
toner ~ komp. dažų kasètė

cartridge-belt n 1 šovinìnė 2 šovinių júosta  
cartridge-case n šaul. g. tūtà, tūtẽlė; šóvinio tūtà 

brass ~ žalvarìnė tūtà 
combustible ~ sudegamóji tūtà 
dummy ~ mókomoji tūtà 
master ~ kontròlinė tūtà 
rim ~ tūtà su lankeliù 
rimless ~ belañkė tūtà 
ruptured ~ sprógusi tūtà  
self-sealing ~ sandãrinamoji tūtà 
semi-combustible ~ pusiáu sudegamà tūtà 
steel ~ plienìnė tūtà 
tightly cramped ~ tūtà su stipriai  apspáustu kakleliù 
tinned ~ alavúotoji tūtà

cartridge-clip n šovinių apkabà KEnc 
cartridge-loading n šovinìnis užtai symas 
cartridge-paper n stóras põpierius (tūtoms gaminti)  
cartridge-pouch n šovinìnė
cart-road, cart-track n šùnkelis, lau ko  keliùkas (vertinant 

maršruto važumą) 
cascade n 1 fiz. kaskãdas; pakópa; pakópinis sleñkstis 2 komp. 

kaskadà 
case I n 1 dėžė, dėžùtė 2 tūtà KEnc 3 makštìs KEnc; dėklas; 

futliãras 4 gaũbtas KEnc, gaubtùvas; karkãsas 5 stat. (lango, 
durų) staktà 6 (lęšio, didinamojo stiklo ir pan.) ãpsodas;  
(objektyvo) įtvaras 
~ for refilling pump įpylìmo siur blio dėžė
~ shot weapon kartèčinė KEnc 
ammunition ~ šovinìnė
ammunition ~ šovinių krepšẽlis KEnc; šovinìnė
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banjo ~ neišar domasis kárteris  
battered ~ sulankstýta tūtà  
bottleneck ~ bùtelio fòrmos tūtà
cartridge ~ = cartridge case
cartridge storage ~ šovinių dėžė
charge ~ (minos) ùžtaiso kãmera 
combustible ~ sudegamóji tūtà 
detonating primer ~ detonúojamųjų kãpsulių penãlas
empty / expended / fired / spent / used ~ iššautóji tūtà KEnc 
gear ~ pavarų dėžės kárteris 
head of ~ tūtos pãgrindas 
inside primer ~ tūtà su vidiǹe (pro žiotis įpresuota) kãpsule 
instrument ~ príetaiso dėklas 
magazine ~ dėtuvės dėžùtė
map ~ geod. planšètė
metal ~ metalìnė tūtà 
necked ~ tūtà su apspáustu kakleliù 
packing ~ pakãvimo dėžė
paper ~ popierìnė tūtà
perforated ~ perforúotoji tūtà 
plastic ~ plastikìnė tūtà 
poison water testing ~ vandeñs užteršìmo nustãtymo rinki-
nys
rim ~ tūtos užlenkìmas 
seat for cartridge ~ šaul. g. spynõs taurẽlė
semi-combustible ~ art. pusiáu sùdeganti tūtà 
semi-rimless ~ tūtà su mažesniù lankeliù 
shell ~ artilèrijos šaudmeñs tūtà Art 
shielding ~ ekranãvimo gau btas 
shrapnel ~ šrapnèlės movà
smelling ~ NM kvapų rinkinys
soft ~ minkštóji tūtà, plãstiškoji tūtà 
spare parts ~ atsargiǹių dalių dėžė
split ~ įtrūkusi (prie kaklelio) tūtà; išar domasis kárteris 
steel ~ plienìnė tūtà 
straight taper ~ cilìndrinė kūginė tūtà 
stretcher ~ nešiójamas sužeistàsis  
striker ~ sprogdìklio įvorė; sprogdik̀lio įvorė
thick-walled ~ storasiẽnė tūtà 
thin-walled ~ plonasiẽnė tūtà 
transfer ~ skìrstomoji dėžė KEnc 
transport ~ transportãvimo kontéineris
water propeller transfer ~ vandénsraigčio pavarõs išdavìmo 
dėžė

case II n kòrpusas (t. p. automob.); kẽvalas, ãpvalkalas 
block ~ (sprogdinimo, dūminės ir pan.) dėžės kẽvalas, 
ãpdangalas 
bomb ~ minósvaidžio miǹos kòrpusas 
fuel pump ~ degalų siur blio kòrpusas 
instrument ~ príetaiso kòrpusas 
light ~ plonasiẽnis kòrpusas; lengvàsis ãpvalkalas 
mine ~ mìnos kòrpusas 
oil pump ~ tepalų siur blio kòrpusas 
petrol pump ~ benziǹo siur blio kòrpusas 
pump ~ siur blio kòrpusas 

case-harden v grūdinti cementãvimu (plieną)
casemate n kazemãtas KEnc  

mine ~ mìnų kazemãtas 
observation ~ stebėjimo kazemãtas

case-shot n kartèčė
casing n 1 ãptaisas, ãpvalkalas; apkabà 2 automob. padangà 3 

kárteris (t. p. automob.); gaũbtas KEnc; futliãras 4 kòrpusas 5 
įrėminimas, įtvėrìmas 6 (durų, lango) staktà 7 (gręžinio) 
vamzdis
barrel ~ vamzdžio gau btas 
booster ~ (cheminio ar dūminio sviedinio) degtùvo movà 
brake cylinder ~ stabdžių ciliǹdro kòrpusas
breech ~ kulkósvaidžio ãpvalkalas

coil ~ rìtės gau btas 
crankshaft ~ alkūninio vẽleno gau btas 
door ~ dùrų rėmas
engine ~ varìklio apdangà 
fire-proof ~ ùgniai atsparì dangà 
inner ~ (iššokančios minos) vidìnis kẽvalas
pipe ~ vamzdyno ãpvalkalas 
radiator ~ kulkósvaidžio ãpvalkalas KEnc, kulkósvaidžio 
gau btas  
rear-axle ~ automob. užpakalìnio tìlto kárteris 
reduction gearbox ~ automob. redùktoriaus kárteris
sectionalized barrel ~ vamzdžio gau btas su ìšpjovomis 
transfer ~ automob. skìrstomosios dėžės kárteris 
tubular ~ vamzdìnis ãpvalkalas

casket n spec. kontéi neris (radioaktyviosioms medžiagoms)  
cassette n 1 kasètė KEnc 2 kasètinis grotùvas  

audio ~ gar so kasètė
video ~ vai zdo kasètė  

cast n metìmo núotolis  
casting n: tank turret ~ tánko bókšto atliejìmas 
castle n tvirtóvė
castor n ratùkas; ritinėlis
casualty n (pl ~ies) 1 aukà; sužeistàsis; žùvusysis; pl karių

núostoliai KEnc; nẽtektys NATO 2 (nelaimingo atsitikimo) 
aukà; nukentėjėlis  

 radiation ~ies radioaktyviõsios spinduliuõtės pažeidìmas 
cat n 1 vikšrìnis trãktorius 2 jūr. aparãtas paskeñdusiems 

daiktáms tráukti  
 laying ~ vamzdžių klotùvas 
cat’s-eye n kẽlio rodyklė su ãtšvaitu (rodant važiuojamosios 

dalies ribas tamsoje)
catadioptre n automob. ãtšvaitas KEnc 
catalog(ue) n katalògas (t. p. komp.) 
 coordinates ~ koordinãčių katalògas 
 geodetic points coordinates ~ geodèzinių pùnktų koordinã-
čių katalògas KEnc 
map ~ žemėlapių katalògas KEnc 
master ~ komp. pagrindìnis katalògas 

catalysis n chem. katãlizė
catalyst, catalyzer n chem. katalizãtorius
catamaran n jūr. katamarãnas (burinis plaustas ar dvi, 

sujungtos plaustu, valtys) KEnc 
catapult n 1 laidynė, laidyklė; tìmpa 2 av. katapùlta KEnc 
catastrophe n katastrofà KEnc 
catastrophic a katastròfinis 
catch n 1 velkė; sklendė; skląstis; sąsaga 2 lai komasis, 

griebiamàsis, pagaunamàsis įtaisas; laikìklis; fiksãtorius; 
griebtùvas; aretỹras; apply the safety ~ (pa)naudóti saugìklį 3 
užrakìnamasis įtaisas 4 pagavìmas, sugavìmas 
anti-craft ~ (kulkosvaidžio stovo) zenìtinės padėtiẽs laikìklis 
barrel ~ šaul. g. vamzdžio laikìklis 
barrel ~ vamzdžio fiksãtorius 
barrel nut ~ vamzdžio jungiamõsios movõs fiksãtorius 
bayonet ~ dùrtuvo fiksãtorius 
bolt ~ šaul. g. spynõs ribotùvas 
butt-plate ~ búožės pãdo laikìklis 
butt-stock ~ pridedamõsios búožės fiksãtorius 
floor-plate ~ dėtuvės dangtẽlio fiksãtorius 
hammer ~ griebtùvas KEnc; paleidìmo svìrtis 
hood ~ kapòto spynà; kapòto ùžšovas 
magazine ~ dėtuvės laikìklis 
operating rod ~ dùjų stūmõklio kóto laikìklis 
pistol ~ pistolèto laikìklis 
release ~ užkirtìklis; stabdìklis; strẽktė
retaining ~ spragtùkas 
safety ~ šaul. g. saugìklis KEnc; saugìklio fiksãtorius 
safety thumb ~ šaul. g. saugìklio judìklio mygtùkas 

catch



66

sight leaf slide ~ taikìklio plokštẽlės pavalkėlio fiksãtorius 
slide ~ taikìklio pavalkėlio fiksãtorius 
spring ~ spyruõklinis fiksãtorius 
trigger ~ šaul. g. paléidžiamojo mechanìzmo ùžkaba  

catcher n 1 gaudytùvas, gaudỹklė; ribotùvas 2 spąstai 
dust ~ dùlkių valytùvas, dùlkių siurblys; dulkėgaudis
oil ~ tepalų skyrìklis
spark ~ kibirkštiẽs gaudik̀lis

catching n 1 (už)kabìnimas; užkliùdymas 2 užsikirtìmas 
 a sulai kantis
catchment n spec. kaptãžas  
category n kategòrija (t. p. komp.); klãsė; skyrius 

~ of maintenance tèchninės príežiūros rūšis 
 precedence ~ skubotùmo kategòrija 
 weapon ~ ginkluõtės, giñklų kategòrija 
catenary n 1 el. kontãktinis tiñklas 2 lai komasis lýnas; 

kontãktinis lai das; kontãktinė pakabà 3 grandiǹinė liǹija
automatically tensioned traction ~ kontãktinio lai do 
kompensãvimas krūviù

cater-corner(ed) a įžambùs 
caterpillar n 1 vikšriǹis trãktorius 2 vik̀šras KEnc; vikšrìnė

važiuõklė KEnc 
cathead n jūr. iñkaro kéltuvas  
cathode n fiz. katòdas 
catwalk n inž. siauràsis tiltẽlis 
caulking n kirstùkas
causeway n 1 kẽlias pylimu; klojinỹs (per klampynę) 2 grindi-

nys 3 piltiǹis kẽlias 
tank ~ tankų kẽlias 

cautioning n įspėjìmas
cavalcade n kavalkadà; automobil̀ių vir̀tinė, vorà; vežìmų

vìrtinė, vorà
cavalry n kavalèrija; artilèrija; lengviéji šarvuõčiai 
cave-in n įspaudìmas 
cavitation n kavitãcija KEnc   
cavity n 1 įduba, ertmė; liz̀das; tuštumà (ko viduje) 2 (sviedi-

nio) kãmera
~ pocket kavitãcinė ertmė
explosive ~ slėgìmo sferà (sprogimo grunte metu)
fuse ~ sprogdìklio ertmė  NATO 
nose ~ (kulkos) įduba galvùtėje
oil ~ tepìmo ertmė

cease v nutráukti; ~ engagement / fire nutráukti ùgnį; ~ 
loading nutráukti užtai symą  

ceasefire n ugniẽs nutraukim̀as KEnc 
ceiling n 1 lùbos 2 av. aũkščio ribà 3 stat. pérdanga; 

pérdengimas 
cloud ~ debesų pãdo au kštis
flight ~ = flight ceiling

ceilometer n apatìnio debesų slúoksnio au kščio matuõklis 
laser ~ lazerìnis apatiǹio debesų slúoksnio au kščio matuõklis 
pulsed-light ~ impùlsinis šviesiǹis apatìnio debesų slúoksnio 
au kščio matuõklis 

celestial a dangau s
celiphone n kilnójamasis rãdijo telefònas
celiulose n chem. celiuliòzė
cell n 1 ląstà; ląstẽlė; kãmera 2 el., komp.  elemeñtas; el. 

narvẽlis 3 automob. akumuliãtorius
aneroid / barometric ~ baromètro dėžùtė; aneròidinė dėžùtė  
binary ~ dvejetai nė ląstẽlė  
Edison storage ~ nìkelio ir geležiẽs akumuliãtorius 
electrooptic ~ elektroòptinė ląstẽlė
fuel ~ degalų bãkas 
liquid electrooptic ~ skystóji elektroòptinė ląstẽlė
memory / storage ~ atmintiẽs, atmintiẽs įtaiso ląstẽlė
nickel-cadmium battery ~ kãdmio ir nik̀elio akumuliãtorius 

nickel-iron battery ~ geležiẽs ir nìkelio akumuliãtorius 
photoelectric ~ fotoelemeñtas 
strain gauge-type ~ tenzomètrinis davìklis
ultrasonic modulating ~ ultragarsìnė moduliúojančioji 
ląstẽlė

cellar n rūsys; pógrindis
Celsius n Cel sijus; about twenty degrees ~ apie dvìdešimt 

láipsnių Cel sijaus 
cement n 1 cemeñtas 2 rišamóji mẽdžiaga; glai stas 3 ryšys 

asphalt ~ asfáltbetonis 
rust ~ pastà nuo koròzijos  

cemetery n: bomb ~ nesprógusių bòmbų naikìnimo vietà 
center n amer. = centre
centigray n amer. = centigrey
centigrey n fiz. centigrėjus (cGy) (apšvitos dozės vienetas) 

Aps, KEnc, NATO
central a 1 centrìnis; vidurìnis 2 svarbiáusias 
centralist a centralizúotas; ceñtro
centralization n centralizãvimas KEnc; centralizãcija 
centralize v centralizúoti
centre n ceñtras KEnc; vidurỹs; židinỹs KEnc; mãzgas  

~ of anticyclone anticiklòno ceñtras 
~ of base geod. bãzinis ceñtras 
~ of beacon geodèzinio pùnkto ceñtras; geodèzinio žénklo 
ceñtras 
~ of buoyancy (laivo) vandéntalpos ceñtras 
~ of burst sprogìmo ceñtras KEnc, NATO 
~ of crystallization kristalizãcijos ceñtras 
~ of curvature kreivùmo ceñtras 
~ of dispersion sklaidõs ceñtras Art, KEnc 
~ of gravity / gravity limits centruõtė KEnc; suñkio ceñtras 
NATO 

 ~ of harmonic motion harmonìngojo judėjimo ceñtras
~ of inertia / mass / attraction inèrcijos ceñtras 
~ of inversion invèrsijos ceñtras 
~ of mass(es) mãsės ceñtras 
~ of motion judėjimo ceñtras 
~ of oscillation svyrãvimo ceñtras 
~ of perturbation trìkdymo ceñtras 
~ of pressure slėgio ceñtras 
~ of reticule top. siūlẽlių tinklẽlio ceñtras 
~ of rotation sukìmosi ceñtras 
~ of the earth Žẽmės ceñtras 
~ of twist standùmo sùsukant ceñtras 
acceptor ~ akceptorìnis ceñtras 
action ~ (atmosferos) veikim̀o ceñtras 
activation ~ aktyvãcijos ceñtras 
airhead air traffic coordination ~ óro desánto placdármo 
skrydžių val dymo ceñtras 
area damage control ~ branduolìnio puolìmo padarinių
likvidãvimo ceñtras 
attractive force ~ traukõs jėgų ceñtras 
auxiliary communications ~ pagálbinis ryšių ceñtras 
base ~ geod. bãzinis ceñtras 
basic communications ~ atramìnis ryšių ceñtras 
battery ~ batèrijos ceñtras Art, KEnc, NATO 
battery control ~ batèrijos val dymo ceñtras Art, KEnc, 
NATO 
battery firing position ~ batèrijos ugniẽs pozìcijos ceñtras 
Art 
bottom / lower dead ~ automob. apatìnis rimtiẽs tãškas
bursts ~ sprogìmų ceñtras 
clutch ~ sánkabos dìsko stebulė
combat operations ~ kovõs veiksmų val dymo ceñtras 
command / control ~ val dymo ceñtras 
command / control ~ vadãvietė
command post communications ~ vadãvietės ryšių ceñtras 
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communications / signals ~ ryšių ceñtras NATO; ryšių
mãzgas 
computation ~ skaičiãvimo ceñtras KEnc 
condensation ~ kondensãvimo ceñtras 
control and reporting ~ val dymo ir pranešim̀ų ceñtras 
data-processing /-reduction ~ duomenų apdorójimo ceñtras 
detection-and-control ~ aptikim̀o ir kreipim̀o ceñtras 
earth’s geographic ~ geogrãfinis Žẽmės ceñtras 
earth’s magnetic ~ magnètinis Žẽmės ceñtras 
emergency decontamination ~ pirmiǹio sanitãrinio švãrini-
mo pùnktas
face ~ briaunõs ceñtras 
fire control / direction ~ ugniẽs val dymo ceñtras KEnc, 
NATO 
fire support coordination ~ paramõs ugnimi ̀ koordinãvimo 
ceñtras KEnc, NATO 
flight information ~ skrỹdžių informãcijos ceñtras KEnc, 
NATO 
fortified ~ įtvìrtintasis mãzgas
galactic ~ visãtos ceñtras 
higway traffic control ~ ei smo automobìlių keliuosè val dy-
mo ceñtras 
hitting ~ patáikymo ceñtras KEnc 
informational signal ~ informãcinis ryšių ceñtras 
instantaneous ~ of rotation momentalùsis sukim̀osi ceñtras 
inversion ~ invèrsijos ceñtras 
logistic ~ log. logìstinis ceñtras
mean burst ~ vidurìnis sprogim̀ų tãškas Art, KEnc 
mobile communications ~ judrùsis ryšių ceñtras 
movement control ~ karìnio judėjimo val dymo ceñtras 
naval fire operations ~ laivýno ugniẽs operãcijų ceñtras 
KEnc,     NATO  

 non-radiation ~ nespinduliúojantysis ceñtras
nuclear, biological and chemical collection ~ branduolìnės, 
biològinės ir chèminės informãcijos rinkim̀o ceñtras Aps, 
KEnc, NATO 
nuclear, biological аnd chemical control ~ branduolìnės, 
biològinės ir   chèminės kontròlės ceñtras Aps, KEnc, NATO 
optical ~ òptinis ceñtras 
picture optical ~ pagrindìnis aerofotogrãfinės núotraukos 
tãškas
pintle ~ lafèto kai štis
radar course directing ~ radiolokãcinis taikinių nuródymo ir 
kreipìmo ceñtras 
radiation ~ spinduliãvimo, jonizúojančiojo spinduliãvimo 
ceñtras 
radio ~ rãdijo ceñtras KEnc 
radiological survey ~ radiãcinės žvalgybos ceñtras 
range-of-burst ~ art. sklaidõs pagal núotolį ceñtras 
scattering ~ sklaidõs ceñtras 
selection ~ atrankõs ceñtras 
shear / flexural / elastic ~ standùmo ceñtras; sijõs sulinkìmo 
ceñtras 
signals ~ ryšių ceñtras NATO 
spider (wheel) ~ rãto ceñtras 
spoke (wheel) ~ rãto su stipinai s ceñtras 
stationary communications ~ nejudrùsis ryšių ceñtras 
strain ~ deformãcijos ceñtras 
sub-collection ~ pagálbinis branduoliǹės, biològinės ir 
chèminės informãcijos ceñtras NATO; surinkim̀o ceñtro su-
dedamóji dalìs Aps 
supporting arms coordination ~ paramõs ugnimì koordinã-
vimo ceñtras KEnc, NATO 
tactical air control ~ tãktinių skrỹdžių val dymo ceñtras 
NATO
target ~ táikinio ceñtras
testing ~ ban domasis ceñtras 
top / upper dead ~ automob. viršutìnis rimtiẽs tãškas 
traffic ~ ei smo reguliãvimo pùnktas 

trapping ~ pagavìmo ceñtras 
true ~ of impact art. teòrinis sklaidõs èlipsės ceñtras 
tyre  contact  ~   automob.   padangõs sąlyčio su kẽlio dangà 
ceñtras

centrifugal a fiz. išcentrìnis
centrifuge n centrifugà KEnc  

bowl ~ nusėdìmo centrifugà 
vibrating /  oscillating ~ vibrãvimo centrifugà 

centring n centrãvimas KEnc 
 ~ of instrument instrumeñto centrãvimas
 inaccurate ~ netikslùsis táikymas
centripetal a įcentrìnis
certifiable a neabejótinas; nuclear ~ gãlintis naudóti branduo-

lìnį giñklą
certificate n 1 liùdijimas; pažymėjimas; sertifikãtas; ãktas 

(dokumentas) 2 (prietaisų, įrenginių) pãsas 
~ of fair wear and tear agregãto (mašìnos) nurãšymo ãktas 
~ of unserviceability netinkamùmo eksploatúoti ãktas 

certification n 1 pažymėjimas; liùdijimas; patvìrtinimas; 
atestãcija 2 log. sertifikãcija

 security ~ saugùmo liùdijimas KEnc, NATO 
certified a 1 patvìrtintas; nuclear ~ gãlintis naudóti branduo-

lìnį giñklą NATO 2 patìkrintas; garantúotas 3 atestúotas 
certify v patvìrtinti; paliùdyti; pažymėti 
cesium n amer. = caesium
cesspool n nusodintùvas
cetane n cetãnas
chaff n 1 antiradiolokãcinės juostẽlės NATO 2 pjaustinys 3 

dipòlinis ãtšvaitas 
chain n 1 grandìs 2 el., radiotech. grandìnė, grandinėlė; eilė 2 

matãvimo grandìnė 3 vìkšras   
~ drag stabdžių grandìnė
~ safety saugõs grandinėlė
~ track / caterpillar vìkšro júosta
buckle ~ sukùčio grandìnė
double brake ~ dvìguboji stabdžių grandìnė
firing ~ sprogdìnimo grandìnė
firing ~ sprogìmo procèsas
fission ~ dalijìmosi prodùktų grandinėlė  
functional ~ radiotech. fùnkcinė grandìnė
limiting ~ (dvikojo lafeto) ribójamoji grandìnė
logistic ~ log. logìstinė grandìnė
mine ~ mìnų ùžkardas KEnc 
non-skid / anti-skid ~ grandìnė nuo slydìmo 
non-skid / anti-skid ~ automob. rãto grandìnė
scoop ~ kaušìnė grandìnė
surveyor’s ~ top. matãvimo grandìnė
tension ~ įtempiamóji grandìnė
track ~ vìkšro grandìnė
vehicle ~ automobìlių ir šarvúotosios tèchnikos tiekìmo 
sistemà

chainsaw n grandìninis pjūklas  
chair n kėdė; krėslas; atramà  
chairlift n krėslìnis kéltuvas; lynų kẽlias (kalnuose)
chamber n 1 kãmera Art, KEnc 2 šóvinio lìzdas; revòlverio 

būgno lìzdas KEnc 3 spec. ertmė
air ~ automob. óro kãmera 

 altitude ~ barokãmera NATO 
annular combustion ~ automob. žiedìnė degìmo kãmera 
blasting / burster / mine ~ mìnų kãmera KEnc 
breech ~ ùžtaiso kãmera KEnc 
bullet ~ kul kos įstūmìmo lìzdas 
bullet-sizing ~ kalibrúojamoji kul kos mãtrica
can combustion ~ automob. cilìndrinė degìmo kãmera 
cap ~ kãpsulės įvorė
carburettor float ~ automob. karbiurãtoriaus plūdės kãmera 
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cartridge ~ šóvinio liz̀das KEnc 
charge ~ ùžtaiso kãmera KEnc 
combustion ~ degìmo kãmera KEnc 
common propellant ~ bal. bendróji kãmera 

 compression / altitude / decompression / diving / hypoba-
ric ~ barokãmera NATO 
demolition ~ griovim̀o patalpà NATO; sprogdiǹimo ùžtaiso 
kãmera 
disinfection ~ dezinfekãvimo kãmera 
distribution ~ skìrstomasis šulinys 
drip ~ núotekų kãmera 
drying ~ džiovìnimo kãmera 
float ~ automob. plūdės kãmera 
gas ~ dujókaukių tìkrinimo kãmera Aps, KEnc; dùjų kãmera 
heating ~ bal. šìldymo kãmera 
hyperbaric / recompression ~ rekomprèsijos kãmera NATO; 
barokãmera KEnc
ionization ~ jonizãcijos kãmera Aps, KEnc
magazine ~ dėtuvės dėžùtė; dėtuvės imtùvas
mainspring ~ grįžtamõsios koviǹės spyruõklės lìzdas 
mine / blasting / burster ~ miǹų kãmera 
mixing / mixture ~ mai šymo kãmera 
powder ~ ùžtaiso kãmera
precombustion ~ automob. priéškameris 
pressure / plenum ~ slėgio kãmera 
propellant ~ išmetamóji kãmera, išsviedim̀o kãmera  
pump ~ siurblìnė kãmera 
pumping ~ automob. įsiurbim̀o kãmera 
rocket combustion ~ rakètinio varik̀lio degim̀o kãmera 
sediment ~ automob. nusėsdintùvas 
settling ~ núosėdų kãmera 
shot ~ svíedinio kãmera 
smooth-bored ~ lygiavamzdė kãmera 
striker ~ skìltuvo kanãlas 
ventilating ~ ventiliãcijos kãmera 
water intake ~ vandeñs imtùvo kãmera

chambering n šóvinio įstūmim̀as 
chambrage n pranc. kãmeros ir pabūklo kalib̀ro sántykis
chamfer n 1 griovẽlis; latãkas; lovys 2 nuskliaustà briaunà; 

núožulna 
case ~ tūtos núožulna

change <n, v> n 1 fiz. n (pa)keitim̀as, konvèrsija; pókytis; 
virsmas 2 póslinkis 2 pérjungimas  
~ of gradient pròfilio lūžis 
ball gear ~ pavarų pérjungimas svir̀timi su rutulinè ãtrama 
clutchless gear ~ pavarų pérjungimas neįjùngiant sánkabos 
cumulative ~ paskutiǹės núostatos pataisà 
faultless gear ~ nesmūginis pavarų pérjungimas 
gate ~ kulìsinis pavarų pérjungimas  
gear ~ pavarų pérjungimas 
oil ~ automob. alyvos keitìmas 
periodical oil ~ periòdinis alyvos keitim̀as 
seasonal oil ~ sezòninis alyvos keitim̀as
speed ~ pavarų pérjungimas 
steering-column gear ~ pavarų pérjungimas svir̀timi ant 
vai ro kolonėlės 
v kei sti(s); mainyti(s)

changeable a kiñtamas; pérmainingas; nepastovùs 
changedown v automob. pérjungti į žemèsnę pãvarą
changeless a nekiñtamas, nesikei čiantis
changeover n 1 pakeitim̀as; apsikeitìmas 2 pérjungimas

~ from travelling position to fire position art. keitìmas iš 
žygio padėtiẽs į kovõs pãdėtį
v 1 pakei sti, apsikei sti 2 pérjungti

changer n keitìklis 
frequency ~ dãžnio keitìklis; radijo dãžnių maišytùvas

changing n (pa)keitìmas 

wheel ~ rãto keitìmas 
channel <n, v> n 1 (informacijos, ryšių; komp.; t. p. fiz.) 

kanãlas KEnc 2 griovẽlis; ìšdroža; įkirtìmas; įkarta 3 latãkas; 
lovys 4 (kanalo / upės) vagà, farvãteris; nutekėjimas
active ~ aktyvùsis kanãlas 
analog ~ inform. analòginis kanãlas 
auxiliary ~ komp. pagálbinis kanãlas 
band-limited (BL) ~ ribótosios júostos kanãlas 
barrel ~ šaul. g. ãpsodo lovẽlio latãkas
binary ~ dvejetai nis kanãlas 
bolt slide ~ spynõs judėjimo úokse kanãlas 
bulk ~ tūrinis kanãlas 
carrier ~ nẽšlio dãžnio kanãlas 
carrier-blocking ~ radijo blokãvimo kanãlas 
communications ~ ryšių kanãlas KEnc 
computer ~ kompiùterio kanãlas 
control / pilot ~ val dymo kanãlas 
covert ~ komp. neapsáugotasis kanãlas 
data-transmission ~ duomenų pérdavimo kanãlas 
direct-connected ~ tiesióginio ryšio kanãlas 
discrete ~ diskrètinis kanãlas 
drainage ~ nutekėjimo kanãlas, nusau sinimo kanãlas, 
drenãžo kanãlas 
duplex ~ duplèksinis kanãlas 
engineering ~ tarnybinis kanãlas; pagálbinis kanãlas 
fading ~ (ryšių) kanãlas su fèdingu 
feed ~ maitìnimo kanãlas 
feedback ~ grįžtamojo ryšio kanãlas  
frequency ~ dãžnio kanãlas 
gas-escape ~ išvedamàsis dùjų kanãlas 
guard ~ atsargìnis kanãlas 
high-frequency ~ au kštojo dãžnio kanãlas 
low-frequency ~ žẽmojo dãžnio kanãlas 
magazine-spring ~ padavìmo spyruõklės lìzdas 
multiplexed ~ sutánkintasis kanãlas 
multiplexor ~ multiplèksinis kanãlas 
oil distributing ~ tẽpalo skìrstymo griovẽlis 
one-way ~ simplèksinis kanãlas 
one-way communication ~ vienpùsis ryšio kanãlas 
optical communication ~ òptinis ryšio kanãlas 
primary ~ komp. pagrindìnis kanãlas 
propagating ~ atmosfèrinis bangų sklidìmo kanãlas 
radio ~ rãdijo kanãlas
radio relay telegraph ~ radiorèlinis telegrãfo kanãlas 
radio telegraph ~ rãdijo telegrãfo kanãlas 
relay ~ radiorèlinis kanãlas 
reverse ~ komp. atgalìnio ryšio kanãlas 
salvage ~s tèchnikos surinkìmo ir evakãvimo sistemà
selector ~ selektorìnis kanãlas 
service ~ tarnybinis kanãlas 
shared ~ sutánkintasis kanãlas 
signalling ~ signalizãcijos kanãlas 
simplex ~ komp. vienkryptis kanãlas; ryš. simplèksinis 
kanãlas 
supervisory control ~ nuotolìnio val dymo kanãlas 
telegraph ~ telegrãfo kanãlas 
telemeter ~ telemètrinis kanãlas 
telephone / sound / voice ~ telefòno, telefòno ryšio kanãlas 
telephone group ~ grùpinis telefòno kanãlas 
time-varying communication ~ kiñtamų laikè parãmetrų
ryšio kanãlas 
transmission ~ pérdavimo kanãlas 
two-wire ~ komp. dvilai dis kanãlas 
underwater sound ~ povandenìnio gar so kanãlas KEnc 
unidirectional ~ komp. vienkryptis kanãlas
waste ~ núotekų kanãlas
wind ~ aerodinãminis vamzdis 
v nukrei pti
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channeling n 1 kanãlų sudãrymas; kanãlų tánkinimas 2 stat., 
techn. griovẽlis; ìšdroža 
asynchronous ~ asinchròninis kanãlų tánkinimas 
frequency ~ dažnìnis kanãlų tánkinimas
time dividing ~ kanãlų tánkinimas pagal lai ką

channelize v nukrei pti
character n 1 póbūdis; póžymis; simbolis 2 charakterìstika 3 

žénklas LST
handling ~ valdomùmas 
numeric ~ skaitmuõ LST
one-side ~ of bulge (vamzdžio) vienpùsis išsipūtìmas 
relief ~ of the terrain vietóvės reljèfo póbūdis 

characteristic n džn. pl 1 būdiǹgas brúožas; savýbė; ypatybė
2 spec. charakterìstika KEnc 
~s of powder charge pãrako ùžtaiso charakteris̀tikos 
amphibious ~ (mašinos) plūdrùmo charakteris̀tika 
amplitude ~ amplitùdinė charakteris̀tika KEnc 
amplitude-frequency ~ amplitùdinė dãžnio charakteris̀tika 
amplitude-time ~ amplitùdinė lai ko charakterìstika 
anode-to-cathode ~ anòdinė charakteris̀tika 
ballistic ~s balìstinės charakteris̀tikos 
breathing ~ varìklio pripil̀dymo charakteris̀tika 
charge ~ ùžtaiso charakterìstika 
combat ~s tãktinės tèchninės charakteris̀tikos 
control ~ val dymo charakteris̀tika 
drive ~ moduliãcinė charakterìstika  
dynamic ~ dinãminė charakterìstika  
engine ~s varìklio charakteris̀tikos 
engineering terrain ~s inžinèrinės vietóvės savýbės KEnc 
explosive ~s sprõgstamosios charakteris̀tikos 
flight ~s tãktinės skrỹdžio charakterìstikos KEnc 
frequency / dynamic-response ~ dažnìnė charakteris̀tika 
fuse lot ballistic ~s balis̀tinės sprogdik̀lių pártijos charakte-
rìstikos 
hydrologic ~s hidrològinės charakteris̀tikos KEnc 
impulse ~ impùlsų charakterìstika 
linear ~ linijìnė charakteris̀tika 
load ~ apkrovõs charakteris̀tika 
masking terrain ~s maskúojamosios vietóvės savýbės KEnc 
mechanical ~ mechãninė charakterìstika 
modulation ~ moduliãvimo charakteris̀tika 
motor starting ~ varik̀lio paleidim̀o savybių charakteris̀tika 
noise ~ triùkšmo charakteris̀tika 
open-circuit / no-load ~ tuščiõsios eigõs charakterìstika 
operating / performance ~ darbìnė charakteris̀tika 
operating ~ eksploatãcinė charakterìstika 
operational ~s eksploatãcinės charakterìstikos; (ginklo) ko-
vìnio naudójimo tãktinės tèchninės charakterìstikos 
phase ~ fãzinė charakteris̀tika 
physical and operation ~s tãktiniai tèchniniai dúomenys 
powder burning ~ pãrako degim̀o póbūdis 
pulse ~ impùlsinė charakteris̀tika 
radiation ~ spinduliãvimo charakteris̀tika 
resonance ~ rezonánso charakteris̀tika 
response / frequency ~ dažnìnė charakteris̀tika 
ride ~ of a tank tánko važùmo charakteris̀tika 
ride ~s of a tank tánko eigõs charakterìstikos 
riding ~s eigõs charakteris̀tikos 
selecting ~ atrankùmo charakteris̀tika 
ship navigable ~s laivýbinės lai vo savýbės KEnc 
ship navigation ~s jūrinės lai vo savýbės KEnc 
short-circuit ~ trumpojo jungim̀o charakterìstika 
spectral ~ spèktrinė charakteris̀tika 
stability ~ of a tank tánko stabilùmo charakteris̀tika 
stability ~s stabilùmo charakteris̀tikos
tactical ~s and specifications tãktiniai tèchniniai dúomenys  
tactical terrain ~s tãktinės vietóvės savybės 

tactical-technical ~s tãktinės tèchninės charakterìstikos Art, 
KEnc
target radar ~s radiolokãcinės táikinio charakterìstikos 
KEnc
technical ~s tèchniniai dúomenys 
trafficability ~ važùmo charakterìstika

characterization n charakterìstika; apibūdinimas 
charcoal n: activated ~ aktyvintosios añglys 
charge n 1 ùžtaisas KEnc, NATO; fugãsas 2 pakrovìmas; 

krovà; krovinys 3 el., komp. krūvis; įkrova; įkrovìmas   
~ of a blast hole įkaso ùžtaisas 
additional ~ papìldomasis ùžtaisas 
adjustable ~ atskirtàsis ùžtaisas  
adjusted ~ pàrinktas bandomai siais sprogìmais sprogsta-
màsis ùžtaisas  
adjusted variable ~ kintamàsis pàrinktas ùžtaisas 
aliquot-part ~ kintamàsis lygiasvõrių maišẽlių ùžtaisas 
anti-flash ~ beliẽpsnis ùžtaisas; liepsnõs gesìnimo ùžtaisas 
arched demolition ~ ilgàsis lañko sker spjūvio ùžtaisas 
atomic ~ atòminis ùžtaisas KEnc 
augerhole ~ sprogstamàsis įkaso ùžtaisas 
ballistite ~ (iššokančiosios minos) balistit̀inis, išmetamàsis
ùžtaisas 
base ~ pagrindìnis ùžtaisas 
base and increment ~ pagrindìnis ùžtaisas su papìldomais 
maišẽliais 
beehive-shaped ~ kumuliãcinis sprogstamàsis ùžtaisas ant 
kojẽlių
black-powder ~ júodojo pãrako ùžtaisas 
blank ~ tuščiàsis ùžtaisas KEnc 
blast / blasting ~ sprogdiǹimo ùžtaisas KEnc; ar domasis 
ùžtaisas KEnc 
booster ~ papìldomasis uždegìklis 
boosting ~ papìldomasis ùžtaisas 
borehole ~ sprogstamàsis įkaso ùžtaisas
bottom ~ (minos) dugniǹio patròno ùžtaisas 
bound ~ surištàsis ùžtaisas 
breaching ~ pramušamàsis sprogstamàsis ùžtaisas
burst short ~ nepilnàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
bursting ~ sprogstamàsis ùžtaisas (t. p. priešpėstinės skevel-
drinės minos) KEnc 
capacitor ~ kondensãtoriaus įkrova 
case / cartrigde / casing ~ tūtinis šaunamàsis ùžtaisas Art, 
KEnc
cast ~ lietìnis ùžtaisas 
chambering ~ ùžtaisas kamuflètinei tùštumai įkase daryti
chemical ~ chèminis ùžtaisas KEnc 
circular ~ žiedìnis ùžtaisas KEnc  
combustible-mixture ~ dẽgiojo mìšinio ùžtaisas 
component ~ papìldomasis ùžtaisas 
composite ~ sudėtìnis ùžtaisas 
concentrated ~ sutelktàsis ùžtaisas KEnc 
configured ~ figūrinis ùžtaisas KEnc 
contact ~ kontãktinis ùžtaisas KEnc 
counterforce ~ pórinis pasitiktìnio veikìmo sprogstamàsis 
ùžtaisas 
crater ~ sprogstamàsis ùžtaisas duobėms daryti; kovìnis 
išorìnio póveikio ùžtaisas; mìnų kãmera 
cratering ~ gilumìnis ùžtaisas KEnc, NATO
cubic ~ kùbinis ùžtaisas 
cutting ~ pérkertantysis ùžtaisas KEnc 
cylindrical ~ cilìndrinis ùžtaisas 
demolition ~ ar domasis ùžtaisas; sprogdìnimo ùžtaisas KEnc
destruct ~ susinaikìnimo įtaiso ùžtaisas 
detonating ~ detonãtorius; detonúojamasis ùžtaisas; tárpinis 
ùžtaisas 
direct ~ kryptìnis ùžtaisas KEnc 
distributed ~ pailgàsis ùžtaisas KEnc 
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dummy propelling ~ mókomasis ùžtaisas KEnc 
ejection ~ išmetamàsis ùžtaisas KEnc 
electrically primed ~ pàrengtas sprogdìnti elektriǹis ùžtaisas 
elongated ~ ilgàsis ùžtaisas 
encased ~ of explosive SM ùžtaisas apvalkalè 
equal section ~ kintamàsis nelygiasvõrių maišẽlių ùžtaisas
equivalent ~ ekvivaleñtinis ùžtaisas 
expelling ~ išmetamàsis ùžtaisas
explosive ~ inžinèrinis ùžtaisas KEnc; sprogdiǹimo ùžtaisas 
KEnc 
extended ~ pailgàsis ùžtaisas KEnc 
external ~ išorìnis ùžtaisas 
extruded ~ štampúotasis ùžtaisas 
extruded propellant ~ presúotoji pãrako trinkẽlė
fast-burning ~ grei tai dẽgantis ùžtaisas 
field ~ lau ko fugãsas 
figure ~ figūrinis ùžtaisas KEnc 
first-fire ~ padegamàsis mišinys 
fixed ~ nuolatìnis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
flame satchel ~ mažõs talpõs ugniẽs fugãsas 
flash igniter ~ degìklio, elektriǹio degik̀lio ùžtaisas 
flash ~ padegamàsis ùžtaisas 
flash reducing ~ liẽpsną gesìnanti mẽdžiaga
flat-cone ~ plokščiàsis ùžtaisas KEnc 
fractional ~ mažàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
fragmentation ~ skevéldrinės mìnos sprogstamàsis ùžtaisas 
free ~ laisvàsis ùžtaisas 
fuel ~ degalų, kùro ùžtaisas 
full ~ pilnàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
full service ~ pilnàsis koviǹis ùžtaisas 
gas ~ dùjų pripìldymas
hand-placed ~ rañkomis dẽdamas sprogstamàsis ùžtaisas 
heavy ~ stiprùsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc; dìdelis 
ùžtaisas; galìngas ùžtaisas 
highest ~ didžiáusiasis ùžtaisas 
hollow ~ kumuliãcinis ùžtaisas KEnc, NATO
hollow ~ tuščiavidùrė trinkẽlė
hollow demolition ~ kumuliãcinis sprogstamàsis ùžtaisas
hollow-cone ~ kumuliãcinis ùžtaisas; kūginis kumuliãcinis 
sprogstamàsis ùžtaisas 
howitzer ~ háubicos ùžtaisas 
hydrogen ~ vandenil̀inis ùžtaisas 
igniting ~ padegamàsis mišinys
igniting ~ tárpinis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc; 
detonãtorius; uždegamàsis ùžtaisas; ištráukiamojo vamzdẽlio 
pãrako ùžtaisas 
ignition ~ pãrako stiprintùvas
illuminating ~ šviečiamàsis ùžtaisas 
impulse ~ išstumiamàsis ùžtaisas 
incendiary ~ padegamàsis ùžtaisas; padegamàsis šovinys 
initial ~ aktyvùsis ùžtaisas 
initiating ~ sužãdinamasis ùžtaisas 
internal burning ~ iš vidau s dẽganti trinkẽlė
ionic ~ jòninis ùžtaisas 
lead ~ pérdavimo ùžtaisas; tárpinis ùžtaisas 
leptonic ~ leptòninis ùžtaisas 
line ~ ilgàsis užtaisas 
linear ~ pailgàsis ùžtaisas KEnc 
long-range ~ toliašaũdis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
lower ~ of detonator antriǹis detonúojamosios kãpsulės 
ùžtaisas 
lowest ~ mažiáusiasis ùžtaisas 
magnetic ~ magnètinis ùžtaisas 
main ~ pagrindìnis ùžtaisas; (priešpėstinės skeveldrinės mi-
nos) sprogstamàsis ùžtaisas 
mine ~ mìnos ùžtaisas 
mine-sweeping ~ išminãvimo ùžtaisas KEnc 
missile solid-propellant ~ rakètinis kiétojo kùro ùžtaisas 
KEnc 

mixed burster ~ mišrùsis sprogstamàsis ùžtaisas; 
sprógstamojo mìšinio ùžtaisas 
mortar bomb propelling ~ pagrindìnis minósvaidžio mìnos 
sváidomasis ùžtaisas 
mortar mine ~ minósvaidžio šaudmeñs ùžtaisas Art, KEnc 
mortar mine propelling ~ pagrindìnis minósvaidžio 
šaudmeñs ùžtaisas Art, KEnc 
mortar mine supplementary ~ papìldomasis minósvaidžio 
šaudmeñs ùžtaisas Art, KEnc 
multidisk ~ daugiadìskis ùžtaisas 
multigrain ~ dau gelio trinkẽlių ùžtaisas 
multisection ~ kintamàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
napalm ~ napálmo ùžtaisas 
necklace ~ žiedìnis figūrinis sprogstamàsis ùžtaisas; júostinis 
ùžtaisas  
neutral-burning ~ neutralau s degìmo pãrako ùžtaisas 
neutron ~ neutròninis ùžtaisas KEnc 
non-contact ~ nekontãktinis ùžtaisas KEnc 
normal ~ pilnàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
nuclear ~ branduolìnis ùžtaisas KEnc 
nuclear blasting ~ branduolìnis   sprogstamàsis ùžtaisas 
opening ~ išmetamàsis šrapnèlio ùžtaisas; sprogstamàsis 
chèminio svíedinio ùžtaisas 
packaged demolition ~ sprogstamàsis ùžtaisas gamyklinėje 
pakuõtėje 
percussion ~ kãpsulės ùžtaisas 
percussion ~ smūginis mišinys 
plastic ~ plãstinės SM sprogstamàsis ùžtaisas 
pole ~ kártinis ùžtaisas 
powder ~ koviǹis ùžtaisas KEnc; pãrako ùžtaisas 
practice ~ mókomasis ùžtaisas 
practice reduced ~ mažàsis mókomojo šáudymo ùžtaisas 
prepared ~ standártinis sprogstamàsis ùžtaisas 
pressed ~ presúotasis ùžtaisas 
pressure ~ uždedamàsis ùžtaisas (dedamas ant sprogdinamo-
jo konstrukcijos elemento) 
primacord ~ pentrìto sprogstamàsis ùžtaisas 
primed ~ parengtàsis sprogstamàsis ùžtaisas KEnc; 
parengtàsis ùžtaisas KEnc 
primer ~ uždegamàsis ùžtaisas 
priming ~ detonúojamasis ùžtaisas KEnc, NATO; degtùvas 
progressive-burning ~ greitėjančiai dẽgantis ùžtaisas 
propellant ~ sváidomasis ùžtaisas; pãrako ùžtaisas; pãrako 
trinkẽlė
propelling ~ šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
propulsion ~ kùro, degalų ùžtaisas 
propulsive ~ sváidomasis ùžtaisas; kùro, degalų ùžtaisas
pyrotechnic ~ pirotèchninis ùžtaisas 
quadruple hollow ~ keturių tuščių cilìndrinių trinkẽlių
ùžtaisas 
reduced ~ mažàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
reducible ~ kintamàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
regressive-burning ~ lėtėjančiai dẽgantis ùžtaisas 
relay ~ tárpinis ùžtaisas 
residual ~ liekamàsis ùžtaisas 
restricted ~ rak. šarvúotasis ùžtaisas 
restricted propellant ~ šarvúotasis pãrako ùžtaisas 
retard-projected explosive ~ skrai dančioji minà
ring ~ (minosvaidžio minos) žiedìnis ùžtaisas
rod ~ strypinis ùžtaisas 
saddle ~ pórinis sprogstamàsis ùžtaisas su jungiamąja virvutè 
(užmesti ant tanko pabūklo vamzdžio) 
saluting ~ saliùtinis ùžtaisas 
satchel ~ nešiójamasis sprogstamàsis ùžtaisas; sprog-
dìnamasis pakètas (prieš tankus)
scuttling ~ pramušamàsis sprogstamàsis ùžtaisas
segmented ~ segmeñtinis ùžtaisas 
service ~ pilnàsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc
serviceable ~ tinkamàsis ùžtaisas 
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shaped ~ kumuliãcinis ùžtaisas KEnc, NATO; kryptìnis 
ùžtaisas KEnc 
shaped demolition ~ kumuliãcinis sprogstamàsis ùžtaisas
single-grain ~ rak. vienõs trinkẽlės ùžtaisas 
single-section ~ nuolatiǹis víeno mai šo ùžtaisas; víeno 
mai šo, kartūzo ùžtaisas 
ski / sled ~ ùžtaisas vilktìs; sprogstamàsis ùžtaisas ant (rogių) 
pavažų
slab ~ sprogstamųjų trinkẽlių ùžtaisas; sprogmuo 
slow-burning ~ lėtai  dẽgantis pãrako ùžtaisas 
smallest ~ mažiáusiasis ùžtaisas 
smoke-puff ~ sprogstamàsis pakètas KEnc 
snake ~ ilgàsis sprogstamàsis ùžtaisas „gyvãtė“ (perėjoms 
spogstamosiose minų užtvarose daryti)  
snow flurry ~ sniẽgo ùžtaisas 
solid-propellant ~ rak. kiétojo kùro ùžtaisas 
space ~ erdvìnis, tūrinis ùžtaisas 
space ~ of explosives išsklaidytasis ùžtaisas 
space-bound ~ pavir šinis ùžtaisas 
special ~ specialùsis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
spherical ~ sfèrinis ùžtaisas 
spotting ~ įšáudomasis sprogstamàsis ùžtaisas 
springing ~ įkaso dùgno plãtinimo ùžtaisas 
stacked ~ betūtis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc 
standard ~ normalùsis ùžtaisas 
star-type ~ žvaigždìnis ùžtaisas; žvaigždìnė pãrako trinkẽlė
steel cutting ~ sprogstamàsis plienìnių konstrùkcijų elemeñtų
pérkirtimo ùžtaisas
stick ~ kartìnis ùžtaisas (tanko pabūklo vamzdžiui sprogdinti) 
sticky ~ limpamàsis sprogstamàsis ùžtaisas 
submegaton nuclear explosive ~ submegatòninis (mažesnio 
nei 1 mln. t trinitrotolueno ekvivalento) branduoliǹis ùžtaisas 
surplus ~ perteklìnis ùžtaisas 
tamped ~ gruntù ùžkimštas ùžtaisas 
tank-mounted linear ~ ilgàsis sprogstamàsis ùžtaisas (tanku 
stumiamas ant minų lauko)  
test ~ bañdomasis ùžtaisas 
thermonuclear ~ termobranduolìnis ùžtaisas KEnc 
three-phase nuclear ~ mišrùsis branduolìnis ùžtaisas KEnc
timber cutting ~ mẽdžio sprogdìnimo ùžtaisas 
total net ~ bendràsis ùžtaisas 
tubular ~ kumuliãcinis ùžtaisas; vamzdẽlinis ùžtaisas 
tubular demolition ~ kumuliãcinis sprogstamàsis ùžtaisas
unburnt ~ nesudẽgęs ùžtaisas 
unequal section ~ kintamàsis nelygiasvõrių maišẽlių
ùžtaisas; ùžtaisas su papil̀domaisiais maišẽliais 
unit ~ vienetìnis ùžtaisas
unrestricted burning ~ visù pavir šiumi dẽgantis ùžtaisas 
untamped ~ (laisvai įdėtas) neįkáltas sprogstamàsis ùžtaisas 
upper ~ of detonator pirmiǹis detonúojamosios kãpsulės 
ùžtaisas 
uranium ~ urãno ùžtaisas 
zero ~ nùlinis ùžtaisas 
zone ~ dalìnis ùžtaisas; papil̀domasis ùžtaisas 

charged a užtaisytas; multiply ~ daugiaùžtaisis (užtaisomas 
daugeliu užtaisų) 

chargeman n (pl –men) užtaisýtojas KEnc 
charger n 1 užtaisýtojas KEnc 2 el. įkrovos agregãtas; įkro-

vìklis 
 battery ~ batèrijos įkrovik̀lis; įkrovim̀o lygintùvas;   
 dosimeter ~ dozimètrų įkrovik̀lis Aps, KEnc

gun ~ kulkósvaidžio pértaisymo, pakartótinio užtai symo 
mechanìzmas 

charging n 1 užtai symas 2 el. įkrovim̀as 3 (smėlio ir pan.) 
(už)pylìmas 4 slėgìmas; pūtim̀as
group ~ grùpinis ùžtaisas 
pressure ~ pripūtìmas

charred a suanglėjęs; apdẽgęs

charring n apanglėjimas
chart I n įv. reikšm. (t. p. komp.) diagramà; schemà; lentẽlė; 

brėžinys; grãfikas; tinklẽlis
adjustment ~ art. pataisų grãfikas 
atmospheric stability ~ óro vertikãliojo stabilùmo láipsnis Aps, 
KEnc 
azimuth difference ~ paralãksų grãfikas 
barrage ~ ugniẽs bangõs grãfikas 
bracketing adjustment ~ pataisų, įsišáudant sieksniãvimo 
metodù, grãfikas  
calendar process ~ kalendõrinis darbų plãnas 
calibration ~ pataisų dėl pabūklų pradìnio grei čio núokrypio 
lentẽlė
communication ~ el. sujungìmo schèma 
computed elevation ~ apskaičiúotų taikìklio núostatų
grãfikas 
conversion ~ kampìnių pataisų grãfikas 
counterbattery ~ príešo batèrijų slopìnimo grãfikas 
dead space ~ nenaikìnamosios erdvės schemà 
difference ~ duomenų transformãvimo (šaudant ir nurodant 
taikinius) grãfikas 
elevation ~ taikìklio núostatų grãfikas 
fire capabilities ~ ugniẽs schemà NATO 
firing ~ ugniẽs planšètė
flow ~ blokãvimo schemà
graphical firing ~ grãfinė šáudymo lentẽlė; taikìklio 
núostatų grãfikas
grid ~ koordinãčių tinklẽlis  
grid-sheet firing ~ ugniẽs planšètė su koordinãčių tinkleliù
illuminated ~ šviesõs schemà 
lead ~ táikymo į taikinių pasitikìmo tãšką lentẽlė
lubrication ~ automob. tepìmo schemà 
observation ~ stebėjimo schemà 
observed fire ~ pataisų įrãšymas pagal stebėjimo dúomenis  
over-short adjustment ~ ugniẽs koregãvimo, stẽbint spro-
gìmų žénklus, grãfikas 
process operation ~ technològinė diagramà 
radiation dosage, dose status ~ radioaktyviõsios apšvitõs 
dòzių apskaitõs kortẽlė
range ~ grãfinė šáudymo lentẽlė
ranging ~ trajektòrijų grãfikas 
set-forward ~ pasitikìmo grãfikas; póslinkio grãfikas  
signals ~ signãlų lentẽlė KEnc 
trajectory ~ trajektòrijų grãfikas 
visibility ~ matomu mo schemà
wind and drift ~ šóninio vėjo ir derivãcijos pataisų grãfikas 

chart II n jūrlapis KEnc; žemėlapis KEnc; specialùsis že-
mėlapis KEnc, NATO  
~ of fire ugniẽs rúožų žemėlapis 
aeronautical ~ óro navigãcijos žemėlapis NATO 
aeronautical plotting ~ óro navigãcijos kùrso žymėjimo 
žemėlapis NATO 
aeronautical topographic ~ óro navigãcijos topogrãfinis 
žemėlapis NATO 
amphibious ~ jūrų desánto jūrlapis NATO 
bathymetric ~ batimètrinis jūrlapis KEnc 
battle / combat ~ kovõs žemėlapis KEnc, NATO
general ~ bendrasis jūrlapis (jūrlapis, skirtas pakrančių lai-
vybai)
hydrographic ~ jūrlapis KEnc; hidrogrãfinis jūrlapis KEnc, 
NATO 
Mercator ~ Merkãtoriaus žemėlapis 
mine warfare ~ mìnų operãcijos jūrlapis KEnc, NATO 
nautical ~ navigãcinis jūrlapis NATO 
nautical plotting ~ kontūrìnis navigãcinis jūrlapis KEnc, 
NATO 
non-submarine contact ~ povandenìnių kliūčių jūrlapis 
NATO 
visibility ~ matomu mo žemėlapis
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working ~ situãcijos žemėlapis 
charting n 1 diagrãmos (nu)bráižymas 2 žymėjimas jūrlapyje; 

jūrlapio bráižymas 
minefield ~ mìnų lau ko formuliãro sudãrymas 

chartroom n skaičiãvimo pùnktas
chase n 1 ùžlankas, fálcas; griovẽlis 2 (pabūklo) vamzdinė

dalìs 
chaser I n av. naikintùvas; savaei gis artilèrijos įrenginys 
 tank ~ prieštánkinis savaei gis artilèrijos įrenginys
chaser II n sriẽgpjovė
chasm n gilùs plyšys
chassis n važiuõklė KEnc, šasì

~ with four independent wheels važiuõklė su keturių rãtų
nepriklau soma pãkaba 
cross-country ~ visurei gio automobìlio važiuõklė
front-drive ~ važiuõklė su priékiniu vẽdančiuoju til̀tu 
full-tracked ~ vikšriǹė važiuõklė
goods ~ krovinìnio automobìlio važiuõklė  
motor vehicle ~ automobìlio važiuõklė
self-propelled / powered ~ savaei gė važiuõklė
tank ~ tánko važiuõklė
trailer ~ príekabos važiuõklė
wheeled ~ rãtinė važiuõklė

chatter n virpėjimas, vibrãcija
check <n, v> n 1 autom., komp. (pa)tik̀rinimas; sutìkrinimas; 

apžiūrà; kontròlė KEnc 2 stãbdymas; kliūtis KEnc 3 spec. 
plyšỹs; kumštẽlis  
~ piece eigõs ribotùvas 
automatic ~ automãtinė kontròlė
certification ~ priėmìmo kontròlė
compression ~ komprèsijos tìkrinimas 
current ~ einamóji kontròlė
diagnostic ~ diagnòstinė kontròlė
dynamic ~ dinãminė kontròlė
echo ~ pakartótinė kontròlė
error ~ klaidų kontròlė
function ~ fùnkcinė kontròlė
gas ~ (spynos) obtiurãtorius, sandarik̀lis
in-line ~ komp. operatyvióji kontròlė
point ~ tam tikrų mašìnos taškų, nuródytų tèchninės 
príežiūros instrùkcijoje, tìkrinimas  
pressure ~ tìkrinimas suslėgus 
program ~ progrãminė kontròlė
serviceability ~ tèchninės būklės tìkrinimas 
spot ~ atrankìnis bañdymas 
v 1 (pa)tìkrinti; apžiūrėti; kontroliúoti; ~ weapons patìkrinti 
ginklùs 2 nutráukti; ~ firing nutráukti ùgnį

checker n tìkrintojas, kontroliẽrius
check-in n 1 kontròlės pòstas 2 registrãvimas
checking n 1 komp. kontròlė; patik̀rinimas; patikrà 2 

stãbdymas; trùkdymas; amortizãcija; smūgio slopiǹimas 
~ for binding užsikirtìmo tìkrinimas 
~ for leak pratekėjimo tìkrinimas 
~ for tightness sandarùmo tik̀rinimas 
~ of range núotolio kontròlė
~ the fuel level degalų pripylim̀o au kščio nustãtymas
~ track tension vìkšro įtempìmo tik̀rinimas 
performance ~ (automobilio) imlùmo tik̀rinimas 
recoil ~ atãtrankos amortizãcija; atóšliaužos stãbdymas

check-nut n kontrveržlė
check out n komp. atsisiuntìmas
checkpoint n patáikymo tãškas NATO; kontròlės pùnktas, 

kontròlės pòstas (ypač pasienyje)
check-up n 1 revìzija; kontròlė 2 ypač automob. tèchninė

apžiūrà 
cheek n (džn. pl) techn. šónas, šóninė plokštumà, žiáuna
cheesecloth n márlė

cheeseparing n pl ãtliekos
chemical a chèminis, chèmiškas, chèmijos
chemistry n 1 chèmija 2 chèminės savybės 

~ of explosives SM chèmija 
nuclear ~ branduolìnė chèmija 

chest n dėžė
ammunition ~ šovinių dėžė; šovinių júostos dėžė
demolition ~ sprogdìnimo įtaisų dėžė
field laboratory ~ lau ko laboratòrijos įrangos komplèktas
hind ~ užpakalìnis ùžtaisų dėžės skyrius 
limber ~ ùžtaisų dėžės kòrpusas; (pabūklo) pìrmagalio 
kòrpusas
middle ~ priešakìnis ùžtaisų dėžės skyrius 
pump ~ siurblìnė kãmera

chevron n stat. suremtų gẽgnių porà; kar. ševrònas  
~ gear techn. ševròninė pavarà 

chief n vadõvas, vir šininkas 
~ of operations / movement judėjimo, ei smo tarnybos 
viršininkas
crew ~ įgulos, ekipãžo vãdas 
a 1 vyriáusiasis 2 pagrindìnis, svarbiáusias

chiling n grūdinimas 
chill n 1 vėsà; šal tis 2 grūdinimas
chilled a péršalęs
chimney-pot n stat. deflèktorius
chinagraph n vaškúotasis pieštùkas (rašyti ant plastikinių ar 

stiklinių paviršių)
chinstrap n (kepurės, šalmo) pasmakrės diržẽlis
chip n 1 fiz. puslaidininkìnis kristãlas su intègrine schemà; 

komp. lùstas (mikroschema) 2 núolauža; atplaišà; (šarvo) 
atplaišà

chisel n káltas (įrankis); kirstùkas 
chloracetophenon (CN) n chem. chloracetofenònas (CN) 

(dirginamoji NM) Aps, KEnc 
chlorate n chem. chlorãtas  

potassium ~ Bertolèto druskà
chloride n chem. chlorìdas 

phenarsazine ~ adamsìtas (dirginamoji NM)
chlorinate v chlorúoti; dezinfekúoti chlorù
chlorine n chem. chlòras (dusinamoji PChM) Aps, KEnc 
chlorpicrin (PS) n chem. chlorpikrìnas (PS) (dirginamoji NM) 

Aps, KEnc 
chock n 1 plei štas; (stabdymo, atraminis) kai štis 2 atramà; 

ramstis 3 stãbdžio trinkẽlė
chocking n pleištãvimas 
choice n parinkìmas; išrinkìmas
choke n 1 (droselinė) skleñdė; kai štis; plei štas 2 el. rìtė; 

dròselis 3 dusulys, dùsinimas; (už)dusìmas  
 antenna ~ antènos rìtė

hollow-charge ~ kumuliãcinis dròselis 
choking n: pipe ~ vamzdyno užkimšìmas, vamzdžio užkim-

šìmas
cholera n med. chòlera (užkratas biol. ginkle) Aps, KEnc 
chop n kir tis; kapójimas
chopper n 1 skeltùvas, skáldymo kirvis 2 el. pértraukiklis 3

sraigtãsparnis KEnc  
 direct ~ (d. c.) nuolatìnės srovės pértraukiklis 
chopping-block n trìnka, trinkẽlė
chord n geom. stygà
chromatic a chromãtinis, spalvótas; spalvìnis
chrome n chròmo lydinys; chromãvimo mẽdžiaga
chromic a chem. chròmo, chròminis
chrominance n spal vis 
chromium n chem. chròmas
chromizing n chromãvimas
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chronograph n chronogrãfas 
drum ~ bal. būgnìnis chronogrãfas 
counter ~ bal. atskaitiǹis chronogrãfas 

chronometer chronomètras KEnc 
chronoscope n chronoskòpas
chuck n 1 metìmas, mėtymas 2 kumštẽlinis griebtùvas; lai-

kìklis 3 gnybtas 
v svíesti; mèsti

chuffing n (raketų) pukšėjimas NATO
chug v pupsėti, pukšėti (apie variklį, garvežį) 
chump n (ko) drūtgalys
chunk v trinksėti; dunksėti; bur gzti (apie automobilį)
churn-staff n maišìklis
chute I n nuleistùvas; nuleidžiamàsis vamzdis; latãkas; lovys, 

lovẽlis 
dump ~ avãrinis nuleidžiamàsis vamzdis
laying ~ (minų klotuvo) nuleidžiamàsis latãkas
link ejection ~ šaul. g. grandiẽs atšakà

chute II n (parashute sutr.) šnek. parašiùtas 
chutist n (parachutist sutr.) šnek. parašiùtininkas
cinder-box n pelenų dėžė; peleniǹė
cinecamera n kìno kãmera; filmãvimo kãmera
cinefilm n kìno júosta (filmavimui)
cinematics n fiz. kinemãtika 
cipher n šìfras KEnc; in ~ užšifrúotas 
ciphering n šifrãvimas KEnc  
circle n 1 rãtas; apskritim̀as; dis̀kas; mãtlankis; skritulys; 

žíedas 2 cìklas 3 astr. orbità 
aiming ~ kampãmatis KEnc; busòlė  
artillery aiming ~ artilèrinė busòlė Art, KEnc 
azimuth ~ busòlė KEnc; azimutiǹis, busòlinis kampãmatis  
deflection ~ kampãmatis žíedas 
divided ~ lìmbas 
great ~ didỹsis apskritìmas  
gun ~ kampãmatis pabūklo lafèto rãtas 
minimum turning ~ mažiáusiasis pósūkio skersmuõ 
periscopic aiming ~ artilèrinė periskòpinė busòlė
range ~ núotolio mãtlankis 
training ~ sukamàsis pabūklinio įrenginio rãtas 
traverse ~ art. riedėjimo žiédas 

circlip n: piston pin ~ žiedìnė stūmõklio pir što spynà 
circuit I n 1 el., radiotech., komp. grandiǹė; kòntūras 2 įvaži-

nėjimas; apėjìmas; apvažiãvimas  
 acoustic ~ akùstinė grandiǹė NATO 

active ~ aktyvióji grandiǹė
altering-current ~ kintamõsios srovės grandìnė
antenna ~ antènos grandìnė
anti-resonant / stopper ~ užtveriamàsis fìltras 
bridge ~ tiltẽlio grandiǹė
buffer ~ buferìnė grandìnė  
charging ~ įkrovìmo grandìnė  
closed ~ uždaróji grandìnė
code track ~ kòdinė bėgių grandiǹė
combination ~ kombinúotoji grandìnė NATO 
combination firing ~ kombinúotoji sprogdìklio grandìnė
NATO 
communications ~ ryšių grandìnė KEnc 
control ~ val dymo grandìnė
current ~ srovės grandiǹė
dead / deenergized ~ besrõvė grandiǹė
demolition ~ sprogstamųjų ùžtaisų su pritvir̀tintu prie jų
sprogdìnimo tinklù sistemà   
detecting ~ detèktorius NATO 
detonator ~ (radijo sprogdiklio) detonãtoriaus grandìnė
digital ~ skaitmenìnė grandiǹė
dip needle ~ magnètinio laũko jutik̀lis NATO 

direct-current ~ nuolatìnės srovės grandìnė
discharging ~ iškrovim̀o grandìnė
discriminating ~ elektròninė analizãvimo sistemà NATO 
driver ~ žãdinimo kòntūras 
dual firing ~ dvìguboji sprogdìnimo grandìnė KEnc, NATO 
electric ~ elèktros grandìnė
feed ~ maitìnimo grandìnė
feedback ~ grįžtamojo ryšio grandìnė
field / exciting ~ žãdinimo grandìnė
filling ~ of tubing / pipes įpilamųjų vamzdynų sistemà
firing ~ sprogdìnimo grandìnė KEnc, NATO; (detonatoriaus) 
elektrìnė grandìnė
flip-flop ~ trìgerio ląstẽlė
gradient ~ nuosẽkliojo kitim̀o grandìnė NATO 
half-wave track ~ impùlsinė bėgių grandìnė
induction ~ indùkcinė grandìnė   NATO 
integrating ~ integrãtorius
intensity mine ~ intensyvióji mìnos grandìnė NATO 
intercom ~ tiesióginio ryšio grandìnė
intercommunication ~ vidìnio ryšio grandìnė
iron ~ magnetólaidis
line freeing ~ deblokãvimo grandìnė
locking / interlocking ~ blokãvimo grandìnė
long-distance ~ tólimojo ryšio grandìnė
low-voltage ~ žemõsios įtampos grandìnė
magnetic ~ magnètinė grandìnė   NATO; magnetólaidis 
main ~ pagrindìnė grandìnė
measuring ~ matãvimo grandìnė
microminiature ~ mikroschemà
multilayer ~ daugiasluõksnė grandìnė
multistage ~ daugiapakõpė grandìnė  
one-look ~ víeno póveikio grandìnė NATO 
open ~ atviróji grandìnė
optoelectronic ~ optoelektròninė schemà 
oscillatory ~ virpesių grandìnė
parallel ~ lygiagrečióji grandìnė  
pilot ~ kontròlinė grandìnė
power ~ gãlios grandìnė
primary ~ pirmìnė grandìnė
protective ~ apsaugìnė grandìnė
quarter-phase ~ dvifãzė grandìnė  
relay ~ rèlinė grandìnė
resonance ~ rezonánsinė grandìnė
reversing ~ reversìnė grandìnė
road ~ apvažiãvimas
rotor ~ ròtoriaus grandìnė
safety ~ apsaugõs grandìnė
sequence / series ~ nuoseklióji grandìnė NATO 
series-parallel ~ nuoseklióji lygiagrečióji grandìnė
short ~ el., automob. trumpàsis jungìmas 
short-distance ~ ãrtimojo ryšio grandìnė
shunt ~ šuntãvimo grandìnė
signal ~ signãlinė grandìnė
single-phase ~ vienfãzė grandìnė
smoothing ~ lyginamasis fìltras 
stabilizing ~ stabilizãvimo grandìnė
stator ~ stãtoriaus grandìnė
telecommunication ~ ryšių grandìnė
telephone ~ telefòno grandìnė
three-phase ~ trifãzė grandìnė
track ~ bėgių grandìnė
transistor ~ tranzistorìnė grandìnė
triggering ~ paléidžiamojo mechanìzmo jungìmo grandìnė
trip ~ atjungìmo grandìnė
voltage ~ įtampos grandìnė  

circuit II n el., komp. schemà 
analogue ~ analòginė schemà 

circuit II
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anti-coincidence ~ nesutapim̀o schemà 
azimuth-sweep ~ azimutiǹio skleidim̀o schemà 
balanced ~ balánsinė schemà 
bistable / two-state ~ dviejų padėčių schemà 
blanking ~ blankãvimo schemà 
cascade ~ kaskãdinė schemà 
ceramic printed ~ kerãminė spáusdintinė schemà 
coincidence / lock-on / gate ~ atitikim̀ų schemà 
common substrate solid ~ kietóji beñdro pãgrindo schemà 
comparison ~ palyginimo schemà 
computing ~ kompiuteriǹė schemà 
connection ~ sujungìmo schemà 
cryotron switching ~ kriotròninė pérjungiamoji schemà 
decoding ~ dešifrãvimo schemà 
delay ~ sutrikìmo schemà 
deposited integrated ~ nusodìntoji integriǹė schemà 
diode ~ diòdinė schemà 
electric ~ elektrìnė schemà 
electronic ~ elektròninė schemà 
equivalent / analog / dual ~ ekvivaleñtinė schemà, lygia-
vertė schemà 
flexible printed ~ lanksčióji spáusdintinė schemà 
full-wave ~ dviejų pùsperiodžių schemà 
fully integrated ~ visà integriǹė schemà 
functional ~ fùnkcinė schemà 
horizontal / line scanning / horizontal-deflection ~ eilùčių
skleidìmo schemà 
horizontal sync ~ eilùčių sinchronizãvimo schemà 
hybrid ~ hibrìdinė schemà 
hybrid integrated ~ hibrid̀inė integrãlinė schemà 
integrating ~ integrìnė schemà 
isolated substrate solid ~ kietóji izoliúoto pãgrindo schemà 
ladder ~ daugiagran dė schemà 
large-scale integration ~ did̀elio integrãcijos lygio schemà 
linear ~ linijìnė schemà 
locking ~ sinchronizúojančioji schemà 
logical ~ lòginė schemà 
matrix ~ matricìnė schemà 
memory / storage ~ atmintiẽs schemà 
metering ~ matãvimo schemà 
microelectronic ~ mikroelektròninė schemà 
micrologic ~ miniatiūrinė lòginė schemà 
microminiature ~ miniatiūrinė schemà 
micropower / microwatt ~ mikrovãtinė schemà 
modularized ~ moduliǹė schemà 
molecular ~ molekuliǹė schemà 
monolithic ~ monolìtinė schemà 
monolithic integrated ~ monolit̀inė integriǹė schemà 
multichip / multiple substrate solid ~ kelių kristãlų schemà 
multifunction ~ daugiafuñkcė schemà 
multilayer / multiplanar ~ daugiasluõksnė schemà 
multiport ~ dau gelio porų põlių schemà 
multistage ~ daugiapakõpė schemà 
nanowatt ~ nanovãtinė schemà 
non-linear ~ nelinijìnė schemà 
optically coupled ~ schemà su òptiniu ryšiù 
optoelectronic ~ òptinė elektròninė, optoelektròninė schemà 
partially integrated ~ integrìnė schemà su diskrètiniais 
elemeñtais; iš daliẽs integrúota schemà 
pellet ~ unifikúotų tablètės pavìdalo elemeñtų schemà 
planar ~ plokštumìnė schemà 
plastic-embedded ~ įpresúota į plãstiką schemà 
potted ~ hermetizúotoji schemà 
potted integrated ~ hermetizúotoji integrãlinė schemà 
printed ~ spáusdintinė schemà 
printed-wiring ~ spáusdinto montãvimo schemà 
pulse ~ impùlsinė schemà 
pumping ~ siurbìmo schemà 
push-pull ~ dviejų tãktų schemà  

range ~ toliãmatė schemà 
range correction ~ núotolio koregãvimo schemà 
ranging ~ núotolio matãvimo schemà 
redundant ~ rezèrvinė schemà 
right-angle / three-dimensional printed ~ tūrinė spáusdin-
tinė schemà, trimãtė spáusdintinė schemà 
single-ship / single substrate solid ~ víeno kristãlo schemà 
smoothing ~ sulyginamoji schemà 
solid ~ kietóji schemà  
solid integrated ~ kietóji integrìnė schemà 
start-up ~ (pa)leidìmo schemà 
storage ~ kaupiamóji schemà 
superheterodyne ~ superheterodìnė schemà 
synchronizing / sync ~ sinchronizãvimo schemà 
thick-film ~ storaplėvė schemà 
thin-film / evaporated ~ plonaplėvė schemà 
three-dimensional ~ tūrinė schemà, trimãtė schemà 
threshold detecting ~ ribìnio aptikìmo schemà 
traffic ~ eismo schemà 
transistor ~ pùslaidininkių príetaisų schemà 
transistorized ~ tranzistorìnė schemà 
trigger ~ paleidìmo schemà; trigerìnė schemà 
tunnel-diode ~ tunelìnių diòdų schemà 
vertical deflection / scanning ~ kãdrų skleidìmo schemà 
vertical sync ~ kãdrų sinchronizãvimo schemà

circuit III n spr. tiñklas 
demolition ~ sprogdìnimo tiñklas 
electric firing ~ elektrìnis sprogdìnimo tiñklas 
firing ~ sprogdìnimo tiñklas; padegamàsis tiñklas 
parallel electric firing ~ lygiagretùsis elektrìnis sprogdìnimo 
tiñklas 
parallel firing ~ lygiagretùsis sprogdìnimo tiñklas 
series electric firing ~ nuoseklùsis elektrìnis sprogdiǹimo 
tiñklas 
series firing ~ nuoseklùsis sprogdìnimo tiñklas 
series-parallel electric firing ~ mišrùsis elektrìnis sprog-
dìnimo tiñklas
series-parallel firing ~ mišrùsis sprogdìnimo tiñklas

circuit-breaker n automãtinis pértraukiklis 
air ~ orìnis automãtinis pértraukiklis 
high-speed ~ greitàsis automãtinis pértraukiklis 

circuiter n trumpìklis 
short ~ trumpìklis 

circuitous a apliñkinis (apie kelią ir pan.) 
circuitry n el. schemà; elektrìnė schemà 

electronic ~ elektròninė schemà
fuse ~ sprogdìklio grandìnė

circular a apvalùs; žiedìnis; cirkuliãrinis 
circulate v cirkuliúoti
circulation n apytaka, cirkuliãcija 

~ integral (of a vector) vèktoriaus cirkuliãcija 
continuous oil ~ nenutrūkstamoji alyvos cirkuliãcija 
hot-feed ~ karštóji cirkuliãcija 
oil ~ alyvos cirkuliãcija 
syphon ~ sifòninė cirkuliãcija 
thermal ~ šilumìnė cirkuliãcija 
water ~ vandeñs cirkuliãcija 

circulator n rdl. cirkuliãtorius
circumference n geom. perìmetras
circumjacent a apliñk ẽsantis, išsidėstęs
circumstance n pl aplinkybės; sąlygos; padėtìs
circumvolution n 1 sukìmasis; apsisukìmas 2 išlinkìmas 
cistern n 1 bãkas 2 cistèrna KEnc; rezervuãras KEnc 
citadel n tvirtóvė KEnc; citadèlė KEnc 
clack-valve n atlošiamàsis vožtùvas
cladding n plakirãvimas; ãpdaras

circuit III
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claim n 1 preteñzija; preteñzijų reiškìmas; reikalãvimas 2 
paraiškà 
ammunition ~ šaudmenų  paraiškà  
damage ~ reklamãcinis ãktas 

clamour n triùkšmas
clamp <n, v> n 1 el. gnybtas; pl gnybtai 2 apkabà 3 

griebtùvas; spaustùvas; veržtùvas, veržìklis; pėdà
adjustable ~ reguliúojamasis veržìklis 
azimuth ~ pabūklo kampãmačio svir̀tis 
barrel ~ vamzdžio lai kymo apkabà 
bumper ~ bùferio tvìrtinimas 
carrying sling ~ šaul. g. kobinys
contact ~ kontãkto añtgnybtis 
cradle pintle ~ sukùčio veržìklis 
elevating ~ (kulkosvaidžio stovo) kẽliamojo mechanìzmo 
veržìklis 
elevating arc ~ art. kẽliamojo mechanìzmo sèktoriaus ver-
žìklis 
feeder ~ fìderio gnybtas 
gun ~ vamzdžio tvìrtinimo apkabà 
lever-type ~ svìrtinis veržik̀lis 
pneumatic ~ pneumãtinis veržtùvas 
rear-sight ~ taikìklio fiksãtorius
safety ~ kontrãvimo veržik̀lis; saugik̀linis (sprogdiklio) ver-
žìklis 
screw ~ velenìnis veržìklis 
sight ~ šaul. g. taikik̀lio fiksãtorius
spring ~ spyruõklinis veržìklis 
strain ~ tempiamàsis veržìklis 
traversing ~ (bokšto) sùkamojo mechaniz̀mo veržìklis 
traversing-bar ~ art. horizontãliojo kreipìmo velenėlio ver-
žìklis 
traversing-dial ~ (kulkosvaidžio stovo) pabūklo kampãmačio 
rãtas 
wedge ~ plei štinis veržtùvas 
v suspáusti; suver žti; fiksúoti

clamping n suspaudìmas; suveržìmas; fiksãvimas
clandestine a slãptas
clank n žvangėjimas, džerškėjimas
clap n automob. dangtẽlis 

tyre valve ~ ventìlio gaubtẽlis 
clapped-out a apdaužytas (apie automobilį ir pan.)
clarion n 1 rãgas, trimìtas 2 rãgo, trimìto gar sas 
clash n 1 susidūrìmas; konflìktas 2 žvangėjimas; tarškėjimas; 

džerškėjimas; (varpų ir pan.) skambėjimas, gaudim̀as
clasp-knife n lenktìnis peilis
class n 1 klãsė; skỹrius KEnc; grùpė KEnc; kategòrija 2 rūšis 3 

jūr. (laivo) tìpas 
~es of fire šaul. g. ugniẽs rūšys 

 ~es of military aviation kãro aviãcijos rūšys KEnc 
~es of supply tiekìmo klãsės KEnc 
adjusted load ~ (tilto) santykiǹė keliamóji galià 
automobile ~ automobìlio klãsė KEnc
ship ~ lai vo klãsė KEnc
tracked load ~ vikšrų apkrovõs klãsė
vehicle ~ transpòrto mašiǹos klãsė (pagal vedančiųjų ašių
skaičių, krovumą, bendrą masę)

classification n 1 klasifikãcija (t. p. komp.) KEnc; klasifikã-
vimas; rūšiãvimas 2 įslãptinimas 
~s of bridges and vehicles tìltų ir transpòrto priémonių
klasifikãcija NATO
field ~ lau ko klasifikacija (lauko objektų apžiūrėjimas ir 
nustatymas)
information ~ informãcijos įslãptinimas 
map ~ žemėlapių klasifikãcija 
military load ~ kariǹė apkrovõs klasifikãcija KEnc, NATO 
official ~ (ginkluotės) oficialióji klasifikãcija 

oil ~ tepalų klasifikãcija 
parallel ~ lygiagrečióji króvinio klasifikãcija NATO 
route ~ kelių klasifikãcija KEnc
security ~ saugùmo klasifikãcija KEnc, NATO
ship ~ laivų klasifikãcija KEnc

classified a 1 klasifikúotas; sistèminis 2 slãptas; įslãptintas  
classifier n klasifikãtorius; rūšiuotùvas
classify v 1 klasifikúoti; priskìrti tám tìkrai klãsei, kategòrijai 2 
įslãptinti (informaciją)  

classroom n klãsė; auditòrija 
parachute ~ parašiùtinė klãsė

claw n techn. 1 viniãtraukis (plaktuko dalis) 2 kumštẽlis; 
lẽtena; kojẽlė; pėdà, pėdẽlė; krumplys; rẽplės 3 dantìs 4 
jungiamàsis kabliùkas

clayey a molìngas; molėtas
clean <n, a, v> n vãlymas; švãrinimas 

a 1 grynas, be príemaišų; nevartótas 2 tèchniškai švarùs 3 
neradioaktyvùs; neùžterštas (RM)
v valýti; ~ the weapon valýti giñklą

cleaner n 1 valýtojas, -a 2 vãlymo príemonė 3 valytùvas; 
valìklis; grandìklis; dùlkių siurblỹs 4 automob. fìltras; siur-
blys
air ~ óro fìltras KEnc; óro siurblys 
glass ~ automob. (priekinio stiklo) valytùvas 
oil-bath air ~ óro fìltras su alyvos vonià 
rifle bore ~ vamzdžio kanãlo vãlymo skiedinys 
track ~ kẽlio valytùvas 

cleaning n vãlymas; švãrinimas 
 ~ of the weapon giñklo vãlymas KEnc
 air ~ óro vãlymas KEnc 
 pipeline ~ by internal scraper (išorinis) vamzdyno vãlymas 

gremžtukù 
cleanser n valìklis; vãlymo príemonė
cleansing n vãlymas; švãrinimas 
clear <n, a, v> n 1 vãlymas; tvar kymas 2 šovinių išėmìmas 3 

iššifrãvimas 
gas ~ chèminio pavõjaus atšaukìmo signãlas 

 a 1 áiškus; ryškùs; šviesùs 2 švarùs (t. p. komp.); grynas, 
tyras (apie orą, vandenį) 3 lai svas; saugùs; neužtaisýtas (gin-
klas); all ~ (po pavojaus signalo) pavõjaus atšaukìmas; pa-
baigõs signãlas 4  neįkráutas 
v 1 išvalýti; pašãlinti (kliūtį); ~ an obstacle įvei kti kliūtį; ~ 
mines išminúoti (minas); ~ minefields išminúoti (minų lau-
kus) 2 išimti šóvinius 3 iššifrúoti 

clearance n 1 (kliūčių) (pa)šãlinimas 2 gabarìtas KEnc; ribótas 
au kštis (tarp kelio ir virš esančio statinio) 3 automob. 
próšvaisa KEnc, klìrensas 4 tárpas KEnc, tarpẽlis; laisvùmas; 
take* up the ~ palìkti tarpẽlį 5 (lėktuvo, laivo) dokumeñtų
(su)tvar kymas (įskrendant, išskrendant, įplaukiant, išplau-
kiant) 6 teritòrijos vãlymas KEnc  

 ~ diving išminãvimas nárdant NATO
~ for extractor šaul. g. išmetìklio ìšpjova 
~ for feed piece šaul. g. padavìklio ìšėma 
~ limit apkrovõs gabarìtas 
adjustable ~ reguliúojamasis tárpas 
area mine ~ vìsiškasis vietóvės išminãvimas
bolt-sleeve ~ spynõs sánkabos ìšėma 
cylinder ~ tárpas tarp cilìndro ir stūmõklio; (revolverio) tár-
pas tarp būgno ir vamzdžio drūtgalio núopjovos 
debris ~ vãlymas nuo griuvėsių
deliberate area mine ~ vìsiškasis vietóvės išminãvimas pa-
gal iš añksto pàrengtą plãną
deliberate mine ~ pàrengtas pagal plãną išminãvimas 
expansion ~ šilumìnis tárpas 
ground / overhead ~ próšvaisa KEnc, NATO
horizontal / lateral ~ horizontalùsis gabarìtas 
insufficient ~ per mãžas tárpas 

clearance
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jet / nozzle ~ tūtos ertmės plõtis 
loading ~ apkrovõs gabarit̀as 
mask ~ mažiáusiasis taikìklis 
mine ~ išminãvimas KEnc, NATO
minefield ~ mìnų lau ko išminãvimas; vietóvės rúožo 
išminãvimas 
minimum ~ mažiáusiasis trajektòrijos pérviršis virš 
príedangos kẽteros
overhead ~ vertikalùsis gabarìtas; kontãktinio tiñklo gaba-
rìtas 
pedal ~ laisvóji pedãlo eigà  
piston ~ stūmõklio tárpas (tarp stūmoklio ir cilindro dangte-
lio)
required ~ pùsė vertikaliõsios sklaidõs (nustatant mažiausią-
jį taikiklį)
road mine ~ kẽlio išminãvimas 
route mine ~ maršrùto išminãvimas 
running ~ darbìnis tárpas 
runway mine ~ kilim̀o ir tūpìmo tãko išminãvimas 
safe ~ saugùmo núotolis; leistinàsis gabarit̀as, leistinàsis 
tárpas; mažiáusiasis taikik̀lis šáudant virš savųjų pajėgų
top secret ~ leidìmas vis̀iškai slaptám dárbui
track mine ~ geležìnkelio išminãvimas
underbridge ~ pótilčio gabarìtas 
valve ~ vožtùvo tárpas 
valve tappet ~ tárpas tarp vožtùvo kóto ir stūmìklio 
vertical ~ vertikalùsis gabarit̀as

clearing n 1 (iš)vãlymas; nugriovim̀as 2 ryš. atjungìmas, 
išjungìmas 3 radiotech. skáidrinimas 4 kirtim̀as; išvalytasis 
miš̀ko plótas; próskyna   
~ diving išminãvimas nárdant KEnc
~ fields of fire and view vietóvės vãlymas šáudymui ir ste-
bėjimui gẽrinti 
mine ~ išminãvimas
obstacle ~ kliūčių išardymas, kliūčių pašãlinimas; kliūčių
įveikim̀as
terrain ~ vietóvės vãlymas
wreck ~ vãlymas nuo núolaužų

clearstory n žibiñtas
cleat n 1 plei štas; spraustẽlis; gnybtas 2 lentẽlė, leñtjuostė; 

plõkštė 3 vamzdžių tvìrtinimo tašẽlis 4 traukim̀o lentà (vielai) 
5 jūr. antẽlė (virvėms tvirtinti) 

cleavage n skilìmas
clerk n: cipher ~ šifrúotojas 
clevis n prikabìnamoji ąsà; apkabà (su varžtu)
click n 1 (mechanizmo) spràgtelėjimas; tràkštelėjimas 2 strẽktė; 

spragtùkas; įsprauda 
~s of windage horizontalùsis taikìklio reguliãvimas sùkant 
spragtùką

cliffhanging n šnek. pavojiǹgoji situãcija
climb n 1 av. (pa)kilìmas; aukštėjimas KEnc; kilìmo vietà 2 

kopìmas; lipìmas 
 ~ of barrel vamzdžio pakilìmas (šūvio metu)
climbing n įkalnės įveikim̀as 

obstacle ~ vertikaliųjų kliūčių įveikim̀as; vertikaliųjų ùžtvarų
įveikim̀as 

climbout n av. staigùsis pakilim̀as  
clinch n: rim ~ uždedamàsis rãtlankio krãšto žíedas 
clincher n kniedė; var žtas; sánkaba
clinker n šlãkas
clinometer n 1 klinomètras; pabūklinis kvadrántas 2 guls-
čiùkas 
director ~ busòlės gulsčiùkas 
gun ~ pabūklinis kvadrántas 
machine-gun ~ kulkósvaidžio kvadrántas 
sight ~ šóninis gulsčiùkas 

clip n 1 šaul. g. (šovinių) apkabà; kulkósvaidžio júostos grandìs 
2  el. gnybtas; pl gnybtai 3 sąvarža, sąvaržėlė; veržtùkas; 
spaustùkas; techn., t. p. automob. apkabà 
alignment ~ nustãtomoji apkabà 
battery ~ batèrijos gnybtas 
block ~ blòkinė apkabà 
bolt-type ~ varžtù suveržiamà apkabà 
cartridge ~ šovinių apkabà KEnc 
catenary ~ kontãktinio tiñklo gnybtas 
combat-ready cartridge ~ užtaisytoji apkabà 
demolition / detonating cord ~ detonúojamosios virvùtės 
tvìrtinimo gnybtas 
detonating wire ~ detonúojamosios virvùtės sąvarža
fuse safety ~ saugìklinis sprogdìklio žíedas 
holding-down ~ art. apatìnė lai komoji atramà
hose ~ rankóvinis spaustùkas 
leaf spring ~ lìngės apkabà 
loading / strip ~ šovinių apkabà 
pipe ~ stabdžių žarnẽlės apkabà 
reversible ~ simètrinė apkabà 
spring ~ spyruõklinė apkabà

clip-loaded a apkabìnio užtai symo  
clip-loader n su ãpkaba užtai somas giñklas
clip-loading n apkabìnis užtai symas 
clip-on a prìsegamas, pritvìrtinamas sąvarža, sánkaba ir pan.
clipper n 1 ribotùvas 2 jūr. klìperis KEnc 3 pl žnyplės 4 

greitàsis transvandenýninis lėktùvas
clipping n 1 ribójimas 2 suveržìmas; suspaudìmas
cloak n 1 apsiau stas 2 dangà 3 prk. príedanga; under the ~ (of; 

ko) príedangoje; serve smb as a ~ tarnáuti kám príedanga 
v slėpti; maskúoti; (pri)deñgti

clock n 1 lai krodis; kontròlinis lai krodis (darbo laikui žymėti); 
sinchronizãtorius; sekùndmatis (nuotoliui pagal laiką nusta-
tyti) 2 automob. kilometrãžo skaitìklis; spidomètras; 
taksomètras 3 chronomètras 4 rãtas; dìskas; mãtlankis
atomic ~ atòminis lai krodis 
crystal ~ kvárcinis lai krodis 
electric ~ elektrìnis lai krodis 
master ~ etalòninis lai krodis
range ~ sekùndmatis Art, KEnc 

 relocation ~ skaičiãvimo mãtlankis (šaudymui į judančius 
taikinius koreguoti)
time ~ elektròninis lai krodis

clock-face n ciferblãtas
clockwise a jùdantis pagal lai krodžio rodyklę
clockwork n lai krodžio mechanìzmas
clog v užkimšti; užkìšti
clogging n 1 už(si)kimšìmas (t. p. automob.); užkišìmas; 

užteršìmas 2 (į)kãlimas
close n 1 aptvertóji vietà 2 aklãgatvis; (uždara, siaura) gãtvė 3 

ar timas; artì ẽsantis ar stóvintis 4 glaudùs 5 nuodugnùs 6 
tánkus (apie audinį, mišką) 7 slãptas, ùždaras 

closed a uždarytas, ùždaras
closedown n sustojìmas
closer n uždarìklis 
closing <n, a> n 1 uždãrymas 2 (su)jungìmas 3 automob. 

(įleidimo, išleidimo) pabaigà 
~ down of pumping point siurblìnės suskleidìmas 
~ of bridge tìlto sujungìmas
~ of the valve ventìlio uždãrymas 
~ the pipeline vamzdyno nuėmìmas
inlet ~ automob. įleidìmo pabaigà 
mortar base ~ minósvaidžio úoksas
outlet ~ automob. išleidìmo pabaigà 
a attr (už)baigiamàsis

clearing
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closure n 1 uždãrymas; susiejim̀as; pridẽrinimas 2 dañgtis; 
sklendė
blast ~ automãtinis uždãrymas vei kiant smūgio bañgai
protective ~ (slėptuvės) vožtùvas nuo sprogim̀o
safety ~ apsaugìnė sklendė (slėptuvės ortiekyje)

clot n 1 gumulėlis, gniužuliùkas 2 med. (kraujo) krešulys, 
tròmbas

cloth n audinys 
emery ~ švìtrinis põpierius 
filter ~ filtrãvimo audinys 

clothes n 1 drabùžiai; aprangà 2 (lovos) baltiniai 
clothing n 1 drabùžiai, ãpdaras, aprangà KEnc 2 apkalìmas, 

apmušà 
anti-gas ~ apsaugõs nuo NM aprangà 
camouflage ~ maskúojamoji aprangà 
field protective ~ karìnis apsaugiǹis komplèktas Aps, KEnc
filtrating protective ~ filtrúojamoji apsaugìnė aprangà Aps, 
KEnc
fire / flameproof ~ atspari ̀ùgniai aprangà Aps, KEnc
gas protection ~ izoliúojamoji apsaugiǹė aprangà 
impregnated ~ impregnúotoji aprangà Aps, KEnc 
impregnated combat ~ impregnúotoji lau ko aprangà 
permeable ~ pralaidiéji drabùžiai 
protective ~ apsaugiǹė aprangà Aps, KEnc, NATO

 special ~ specialióji aprangà Aps, KEnc
cloud n 1 debesìs KEnc 2 príedanga KEnc

~ of radiological  accident radiãcinės avãrijos debesis̀ KEnc
bursting ~ sprogìmo debesis̀ KEnc
chemical ~ NM debesìs KEnc
gas ~ dùjų debesìs Aps
irritant smoke ~ nuodiǹgųjų dūmų debesis̀ 

 nuclear ~ branduolìnio sprogim̀o debesìs KEnc, NATO 
nuclear mushroom ~ grybo pavid̀alo debesis̀
primary gas ~ pirmìnis dùjų debesis̀ Aps
radioactive ~ radioaktyvùsis debesis̀ Aps, KEnc 
secondary gas ~ antriǹis dùjų debesìs Aps
smoke ~ dūmų debesìs Aps, KEnc 
thermal attenuating ~ apsaugõs nuo šilumiǹės spinduliuõtės 
dūmų ùždanga 

cloudy a debesúotas
clow n šliùzo var tai
cluster n 1 kẽkė KEnc, NATO; fiz. klãsteris 2 grùpė; telkinys 3 

komp. blokinys; sánkaupa 4 kasètė 5 (daugiavamzdžio įren-
ginio) vamzdžių blòkas 
~ of tubes kreipìklių pakètas 
~ of vehicles mašìnų grùpė   
antipersonnel ~ priešpėstinių miǹų grùpė
anti-tank ~ prieštánkinių miǹų grùpė
bomb ~ bòmbų kasètė, kẽkė KEnc
incendiary bomb ~ padegamųjų bòmbų kasètė
mine ~ mìnų grùpė
munitions ~ šaudmenų kẽkė
toxic ~ chèminių bòmbų kasètė

clutch n 1 sánkaba (t. p. automob.) KEnc, movà; (su)veržia-
màsis įtaisas; frìkcinė movà; engage the ~ įjùngti sánkabą; 
disengage the ~ išjùngti sánkabą 2 kumštẽlis
automatic ~ automãtinė sánkaba 
centre multi-plate ~ tárpinė daugiadis̀kė sánkaba 
centrifugal automatic ~ išcentriǹė automãtinė sánkaba 
direct-drive ~ pirmõsios pavarõs jungim̀o sánkaba; tiesiógi-
nės pavarõs jungìmo sánkaba 
disk / plate ~ dìskinė sánkaba, lėkštinė sánkaba  
dog ~ kumštẽlinė movà 
double ~ dvìguboji frik̀cinė movà 
double-cone-/-tapered ~ dvikūgė sánkaba 
driving ~ val domoji sánkaba
dry ~ sausóji sánkaba

dry disk ~ sausóji dìskinė sánkaba 
electromagnetic friction ~ elektromagnètinė frìkcinė movà 
engine / main / master ~ pagrindìnė sánkaba;  pagrindìnė
frìkcinė movà 
feed ~ art. padavìmo mechanìzmo sánkaba 
fluid ~ hidráulinė movà
friction / main-drive ~ frìkcinė sánkaba; frìkcinė movà 
front multi-plate ~ príekinė daugiadìskė sánkaba 
hydraulic ~ hidráulinė movà 
magnetic ~ magnètinė movà 
multi-cone ~ daugiakūgė sánkaba
multi-disk / -plate ~ daugiadìskė sánkaba 
multiplate steering ~ daugiadìskė frìkcinė bòrto movà
multiple-disk / multiplate ~ daugiadìskė sánkaba 
plate ~ lėkštinė sánkaba, dìskinė sánkaba
power-transfer ~ skìrstomosios dėžės jungìmo sánkaba  
push type ~ nuspaudžiamóji sánkaba 
rear multi-plate ~ užpakalìnė daugiadìskė sánkaba 
release ~ išjungìmo sánkaba
self-acting ~ automãtinė sánkaba
semiautomatic ~ pusiáu automãtinė sánkaba
single-disk ~ viendìskė sánkaba
slipping ~ saugìklinė frìkcinė movà
steering ~ frìkcinė bòrto movà; frìkcinė pósūkio mechanìzmo 
movà 
steering ~ pósūkio mechanìzmas KEnc; šóninė sánkaba
KEnc
synchronizing ~ sinchronizúojamoji movà
three-plate ~ tridìskė sánkaba 
twin- / double- / disk ~ dvidìskė sánkaba

clutching n automob. sukabìnimas
clutter n trukdžiai  KEnc, NATO; atspindỹs nuo viẽtinių daiktų; 

indikãtoriaus apšvietìmas (trukdžiais)  
decoy ~ trukdžiai  nuo klaidìnamųjų taikinių
radar ~ radiolokãtoriaus trukdžiai  NATO; radiolokãtorių
signãlų atspindỹs nuo viẽtinių daiktų; radiolokãtorių indi-
kãtorių apšvietìmas trukdžiai s  
rain ~ radijo trukdžiai  nuo lietau s

coach n kelei vinis vagònas
coagulant n chem. koaguliántas
coagulate v krekėti, krešėti, koaguliúoti; tirštėti; tir štinti
coagulation n krekėjimas, krešėjimas, koaguliãcija
coal n an glys
coarse a neapdorótas, neapdìrbtas
coarse-grained a stambiagrūdis (apie paraką) 
coast n (jūros) pakrántė, pajūris; kran tas
coastal a kran to; pakrántės
coasting n 1 judėjimas pagal inèrciją (su išjungtais varikliais);

judėjimas be srovės 2 kabotãžinis pláukiojimas, kabotãžas
coastline n (jūros) kran to lìnija
coat n 1 dangà; (išorinis) slúoksnis 2 ãpmušalas; ãpdaras 3  

apsiau stas 4 švar kas
~ of camouflage paint maskúojamųjų dažų slúoksnis  
first / ground ~ gruntãvimas 
lacquer / varnish ~ lãko dangà 
prime ~ pirmìnis padengìmas 
rust preventative ~ antikoròzinis slúoksnis

coatchwork n automobìlio kėbulas
coat-hanger n pãkabas
coating n 1 (dažų ir pan.) slúoksnis; gruñtas 2 (pa)dengìmas; 

aptai symas; apmušìmas; apkalìmas; aptepìmas 3 dangà; 
ãpmušalas; apsiuvà; ãptepas 4 ãpnašos; dengìmas
anodic ~ anòdinė apsaugà 
anti-corrosive,  corrosion-resisting ~ antikoròzinė dangà
anti-reflection ~ dangà nuo ãtspindžio 
bituminous ~ bitùmo dangà 
black ~ súodžių slúoksnis

coating
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decorative ~ dekoratyvinė dangà 
lens ~ lęšio dangà NATO 
mirror ~ veidrodìnė dangà 
protective ~ apsaugiǹė dangà   
protective ~ of case tūtos sutepìmas

coaxial a bendraãšis, koaksialùs
cobalt n chem. kòbaltas
cock n 1 čiáupas 2 (šautuvo) gaidùkas KEnc 3 vėjarodis 4 av. 

lakūno sėdynė
air distributing ~ skir̀stomasis óro čiáupas 
angle ~ galìnis čiáupas 
automatic dispensing ~ automãtinis skir̀stomasis čiáupas 
crankcase ~ nuleidžiamàsis kárterio čiáupas 
delivery ~ (degalų, tepalų) padavìmo čiáupas 
discharging ~ išleidìmo ventil̀is 
dispensing ~ išdavìmo čiáupas 
drain ~ (stabdžių) išleidžiamàsis vožtùvas 
draining ~ nuleidìmo čiáupas 
four-way ~ keturei gis čiáupas  
fuel ~ degalų čiáupas 
fuel distributing ~ skìrstomasis degalų čiáupas 
fuel shut-off ~ kùro atjungìmo čiáupas 
gland ~ kamštinis vožtùvas 
injection ~ įpurškìmo ventil̀is 
lubricating ~ tepìmo čiáupas 
mud ~ purvo nuleidìmo čiáupas, dumblo nuleidìmo čiáupas 
oil ~ alyvos čiáupas 
oil drain / bib / discharge ~ alyvos nuleidim̀o čiáupas 
petrol ~ benzìno čiáupas 
plug ~ with packed gland čiáupas su riebókšliu 
rebounding ~ saváime atsiláužiantis gaidùkas 
reducing ~ čiáupas redùktorius 
reducing ~ of starting system óro leidìmo čiáupas 
redùktorius
release ~ pérleidimo čiáupas 
sampling / gauge / test / try ~ ban domasis čiáupas 
shut-off /cut-out ~ uždãromasis čiáupas 
stuffing box ~ čiáupas su riebókšliu 
tank ~ bãko čiáupas 
taper plug ~ kamštinis vožtùvas 
three-way ~ triei gis čiáupas 
two-way ~ dviei gis čiáupas 
valve ~ vožtùvas čiáupas 
water gauge ~ vandéntiekio čiáupas

cocked a atláužtas (gaidukas) 
cocking n gaidùko atlaužim̀as KEnc
 ~ piece gaidùkas KEnc 
 hand ~ ran kinis gaidùko atlaužim̀as 
cockpit n 1 av. lakūno kabinà 2 jūr. kòkpitas; kùbrikas 
cocooning n kokòninimas NATO  
code n komp., radiotech. ir kt. kòdas KEnc; šìfras KEnc; 

simbolių sistemà; signãlų sistemà 
~ of practice taisyklės ir nòrmos 
abbreviated ~ sutrumpintasis kòdas 
address ~ ãdreso kòdas 
alpha numeric ~ rai dinis skaitmeniǹis kòdas 
alphabetic ~ abėcėlės kòdas 
ammunition identification ~ šaudmenų žymėjimo kòdas 
bar ~ brūkšnìnis kòdas 
Baudot ~ Bodò (tarptautinis penkių elementų) kòdas 
binary ~ dvejetai nis kòdas 
biquinary ~ dvejetai nis penkiatai nis kòdas 
bombardment ~ artilèrijos ugniẽs val dymo kòdas 
brevity ~ trumpàsis kòdas NATO
card / punchedcard ~ perfokòrtinis kòdas 
cipher ~ šifrãvimo kòdas 
classification ~ (slaptumo) kòdas 
control ~ val dantysis kòdas 

coordinate ~ koordinãčių kòdas 
correcting ~ koregãvimo kòdas KEnc
decimal ~ dešimtai nis kòdas  
digital ~ skaitmenìnis kòdas 
direct ~ tiesióginis kòdas 
dot-and-dash ~ Mòrzės abėcėlė
dress ~ aprangõs dėvėjimo kòdas 
error correcting ~ klaidų tai symo kòdas 
error-detection ~ klaidų aptiktiẽs kòdas 
fire control ~ ugniẽs val dymo, ugniẽs val dymo signãlų kòdas 
group ~ grùpinis kòdas 
horizontal clock ~ taikinių nuródymo būdas pagal sutartìnį
(horizontãlųjį) valandìnį ciferblãtą  
identification ~ atpažinìmo kòdas KEnc
international identification ~ tarptautìnis nustãtymo kòdas
NATO
inverse / inverted ~ atvirkštìnis kòdas 
letter / literal ~ rai dinis kòdas 
machine ~ kompiuterìnis kòdas
map ~ žemėlapio ko das 
map reference ~ žemėlapio núorodos kòdas NATO
map-coordinate ~ koordinãtinis kòdas 
master ~ pagrindìnis kòdas 
meteorological ~ meteorològinis kòdas KEnc
minimum-redundance ~ mažiáusiojo pértekliaus kòdas 

 Morse ~ Mòrzės abėcėlė KEnc 
multiple-error-correcting ~ ištai santis daugkartinès klaidàs 
kòdas 
native ~ savàsis kòdas 
numeric / numerical ~ skai tinis kòdas
object ~ galutìnė programà 
panel ~ rẽgimojo rỹšio kòdas KEnc; júostinis kòdas
post ~ pãšto kòdas
pseudorandom ~ pseudoatsitiktiǹis kòdas 
pulse ~ impùlsinis kòdas 
quibinary ~ penketai nis dvejetai nis kòdas 
security ~ saugùsis kòdas 
self-checking ~ savikontròlės kòdas 
self-correcting ~ automãtiškai ištai santis klaidàs kòdas; 
saváime koregúojamas kòdas 
semaphore ~ semafòro abėcėlė KEnc
signal ~ signãlinis kòdas 
single-error-correcting ~ vienkartinès klaidàs ištai santis 
kòdas 
strip / bar ~ brūkšnìnis kòdas 
surface ~ rẽgimojo rỹšio kòdas KEnc, NATO; paviršinis 
kòdas  
target ~ taikinių nuródymo kòdas 
telegraph ~ telegrãfo kòdas KEnc
time ~ lai ko kòdas 
variable-length ~ kin tamojo il gio kòdas 
zone ~ zònos kòdas

code-breaker n dešifrúotojas
codec n komp. kodãvimo ir dekodãvimo įtaisas, kòdekas
coded a kodúotas 
codegram n kodogramà KEnc
coder n koduotùvas KEnc; kodãvimo įrenginys; šifrãtorius; 

šifrúotojas 
incremental ~ diferen cinis šifrãtorius 
position ~ padėtiẽs šifrãtorius 
pulse ~ impùlsinis kòdinis įtaisas 

codify v 1 kodifikúoti 2 sudaryti sistèmą, sistèminti 3 šifrúoti 
coding n komp. ir kt. kodãvimas KEnc; programãvimas 
coefficient n koeficieñtas KEnc 

~ of absorption absòrbcijos (spinduliuotės sugėrimo)
koeficieñtas 
~ of brightness ryškùmo koeficieñtas; šviesùmo koeficieñtas 
~ of expansion of gases dùjų plėtìmosi koeficieñtas 

coaxial
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~ of fluidity tekamùmo koeficieñtas 
~ of form / ignorance bal. (sviedinio) fòrmos koeficieñtas 
~ of friction trintiẽs koeficieñtas 
~ of kinematic viscosity kinemãtinio klampùmo koeficieñtas 
~ of mass-transfer mãsės pérdavimo koeficieñtas 
~ of safety patikimùmo koeficieñtas 
~ of stability stabilùmo koeficieñtas 
~ of thermal efficiency šilumõs naudingùmo koeficieñtas 
~ of thermal expansion šilumõs plėtìmosi koeficieñtas; ši-
lumõs laidùmo koeficieñtas 
~ of transmissibility filtrãvimo koeficieñtas 
~ of viscosity klampùmo koeficieñtas 
accommodation ~ akomodãcijos koeficieñtas 
adhesion ~ sánkabos koeficieñtas 
aerodynamic ~ aerodinãminis koeficieñtas 
aerodynamic force ~ aerodinãminės jėgõs koeficieñtas 
attenuation ~ sil pninimo koeficieñtas 
ballistic ~ balìstinis koeficieñtas (C) Art, KEnc 
conversion ~ konvèrsijos koeficieñtas 
correlation ~ koreliãcijos koeficieñtas 
coupling ~ ryšio koeficieñtas 
cross-coupling ~ kryžmiǹio ryšio koeficieñtas 
damping / decay / extinction ~ slopiǹimo koeficieñtas 
detector ~ detektãvimo koeficieñtas 
diffusion ~ difùzijos koeficieñtas 
discharge ~ bal. ištekėjimo koeficieñtas 
dispersion ~ sklaidõs koeficieñtas 
drag ~ príekinio pasipriéšinimo koeficieñtas 
drift dispersion ~ derivãcijos sklaidõs koeficieñtas 
energy transfer ~ (spinduliavimo) enèrgijos pérdavimo 
koeficieñtas 
flow / discharge ~ sąnaudų, sunaudójimo koeficieñtas 
friction ~ trintiẽs koeficieñtas 
gain ~ stìprinimo koeficieñtas 
heat-transfer ~ šilumõs laidùmo koeficieñtas 
ionizing radiation reduction ~ jonizúojančiosios spindu-
liuõtės slopìnimo koeficieñtas Aps 
light scattering ~ šviesõs sklaidõs koeficieñtas 
linear attenuation ~ linijìnis slopiǹimo koeficieñtas 
modulation ~ moduliãvimo koeficieñtas 
non-linear harmonic distortion ~ nelinijìnių iškrai pymų
koeficieñtas 
pipe resistance ~ vamzdyno pasipríešinimo koeficieñtas 
power ~ galingùmo koeficieñtas 
reaction ~ grįžtamojo ryšio koeficieñtas 
readiness ~ parengtiẽs koeficieñtas 
safety ~ saugõs koeficieñtas KEnc
scatter ~ dispèrsijos koeficieñtas 
switching ~ komutãcijos koeficieñtas 
temperature ~ temperatūrinis koeficieñtas
thermal ~ of expansion šilumõs laidùmo koeficieñtas 
viscosity ~ klampis
viscosity-temperature ~ temperatūrinis klampùmo koefi-
cieñtas

coffer-dam n 1 hidr. kesònas (įrenginys darbui po vandeniu) 
2 jūr. (nepralaidi vandeniui) ùžtūra, koferdãmas  

cog n techn. kumštẽlis; (rato) krumplys; dantis̀
cognition n pažinìmas; žinójimas; gebėjimas pažìnti
cogwheel n krumpliãratis
coherence n 1 ryšys, sąsaja 2 koherentiškùmas 
coherent a 1 susìjęs; sujùngtas 2 fiz. koheren tinis 
cohesion n 1 ryšỹs KEnc; sąsajos jėgà 2 sánkiba, kohèzija 
coil n 1 el., radiotech., komp., automob. rit̀ė; apvijà 2 gyva-

tùkas 
alternating-current ~ kintamõsios srovės rìtė
choke / retardation ~ dròselio rit̀ė
compensating ~ kompensãvimo rit̀ė  
cooling ~ áušinimo gyvatùkas 

coupling ~ ryšio rìtė
current ~ srovės rìtė
damping ~ slopìnimo rìtė
degaussing ~ išmagnètinimo rìtė
detecting / detector / search ~ (minų ieškiklio) íeškomasis 
rėmẽlis
detecting / detector ~ (minų ieškiklio) priimamóji rìtė, 
detektãvimo rìtė
electromagnet ~ elektromagnèto rìtė
exploring / search / test ~ bañdymo rìtė
field / exciting ~ žãdinimo rìtė
filter ~ fìltro rìtė
ignition / induction / jump-spark ~ automob. uždegìmo rìtė
inductance ~ induktyvùmo rìtė
loading ~ apkrovõs rìtė
low-voltage ~ žemõsios įtampos rìtė
measuring ~ matãvimo rìtė
moving ~ judamóji rìtė
opening/ release / trip ~ atjungìmo rit̀ė
pole / field ~ põliaus rìtė
reactance ~ reaktyvinė rìtė  
relay ~ relės rìtė
series ~ nuoseklióji rìtė
shielded ~ ekranúotoji rìtė  
spark ~ rìtė
thermal ~ tèrminė rìtė
trip / opening ~ išjungìmo rìtė
tuned-circuit ~ virpesių kòntūro rìtė
tuning ~ dẽrinimo rìtė
voice ~ garsìnė rìtė
voltage ~ įtampos rìtė

coin n štampas; įspaudìklis 
coinciding n sutãpdinimas
cold a 1 šáltas 2 nevei kiantis  
cold-short a metal. trapùs šal tyje
collapse n 1 (su)griuvìmas 2 suirìmas 
 tyre ~ padangõs subliuškìmas 
collapsible a 1 sudedamàsis; sulan kstomasis; sustumiamàsis; 

išar domasis 2 atlenkiamàsis; atlošiamàsis 
collar n 1 žíedas; lan kas; riebókšlis; pavalkėlis; sandarìklis 2 

jungė, flánšas; kraštẽlis; an tbriaunis 
~ of striker šaul. g. daužìklio vainikėlis 
~ to receive coupling jungiamõsios movõs manžètas 
armoured ~ armúotasis manžètas 
barrel ~ vamzdžio įdėklas 
clutch ~ spaudžiamàsis sánkabos išjungìmo movõs žíedas 
extractor ~ art. išmetìklio apkabà 
extractor ~ ekstrãktoriaus apkabà; art. išmetìklio apkabà; 
pérpjautasis ekstrãktoriaus tvìrtinimo žíedas  
feed-through ~ praeinamo ji įvorė
focusing ~ (okuliaro) fokusúojamasis diòptrinis žíedas 
handwheel connecting ~ art. jungiamo ji smãgračio movà 
horse ~ gélbėjimo dir žas NATO
rubber ~ gumìnis manžètas 
spider ~ veržìklis 
split ~ pérpjautasis žíedas 
telescope ~ teleskòpinio taikìklio flánšas 

 windage screw ~ šaul. g. taikìklio horizontãliojo reguliãvimo 
sráigto galvùtė

collateral a 1 šóninis; šalutiǹis 2 lygiagretùsis 3 papìldomasis; 
antrìnis 

collection n rinkinys, komplèktas; surinkìmas  
dust ~ dùlkių surinkìmas

collector n kolèktorius, rinktùvas  
air ~ óro rinkìklis 
case ~ tūtų surinkìklis, surinktùvas 
current ~ srovės imtùvas

collector
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dust ~ dùlkių valytùvas, dùlkių siurblys; dulkėgaudis
fallout ~ radioaktyviųjų núosėdų rinktùvas 
link ~ grandžių surinkìklis 
mud ~ purvo rinktùvė
suction ~ įsiurbìmo kolèktorius

collet n įvorė; pavalkėlis; žiédas; žiedìnė briaunà
cluck ~ spaudžiamo ji griebtùvo įvorė
mainspring ~ kovìnės, grįžtamõsios koviǹės spyruõklės 
petys 

collimate v 1 geod. vizúoti 2 sustatyti lygiagrečiai 
collimating a kolimãcijos, kolimãcinis 
collimation n 1 spec. kolimãcija 2 nùlinės táikymo lìnijos 

sutìkrinimas 
tubular ~ fiz., astr. autokolimãcija 

collimator n kolimãtorius KEnc
boresighting ~ táikymo per vamzdžio kanãlą vizyras 
gun ~ pabūklo kolimãtorius KEnc
mortar sight ~ minósvaidžio taikik̀lio kolimãtorius 
tubular ~ autokolimãtorius KEnc

collision n (automobilių, traukinių, laivų ir pan.) susidūrìmas
head-on / butting ~ priešpriešìnių traukinių susidūrim̀as 
head-on / central ~ priékinis susidūrim̀as
rear-end ~ smūgis iš ùžpakalio; susidūrim̀as jùdant atbulinè 
eigà 
skidding ~ susidūrìmas slystant (automobiliui)

colloid n chem. kolòidas 
protective ~ apsaugiǹis kolòidas (sferiniuose parakuose)

colophony n kanifòlija 
coloration n 1 nudãžymas 2 spalvà, spal vos 
colorific a 1 (nu)dãžantis 2 spalvótas, spalviǹgas 
colorimeter n kolorimètras 
colorimetry n kolorimètrija 
colour n 1 spalvà (t. p. komp.); ãtspalvis, tònas 2 dažai 
colour(ing) n 1 (nu)dãžymas 2 ãtspalvis; spalvà 

disguising ~ maskúojamasis dãžymas 
protective ~ apsaugiǹis dãžymas 

colour-code n (laidų ir pan.) sutartìnis nudãžymas; sutartìnis 
nuspal vinimas; rūšiãvimas, skìrstymas pagal sutartinès 
spalvàs

coloured a nudažytas
colouring n 1 dãžymas; spal vinimas 2 spal vos; dažai 
 hypsometric ~ hipsomètrinis reljèfo vaizdãvimas 
 mask ~ maskúojamasis dãžymas KEnc
Colt n kòltas (revolveris) KEnc 
column n 1 stul pas, stulpẽlis (t. p. komp.) 2 techn., stat.

kolonà; (vairo, variklio ir pan.) kolonėlė 3 vorà  
~ of dirt dùlkių stul pas 
~ of smoke dūmų stul pas
~ of wreckage sugadiǹtųjų mašiǹų vorà 
armoured ~ šarvúotoji vorà; šarvuõčių ir tánkų vorà 
clotted ~ susigrūdusi vorà 
diesel fuel filling ~ dyzeliǹo pìlstymo kolonėlė
motor transport / vehicle ~ automobìlių vorà 
nuclear ~ branduolìnio sprogim̀o stul pas KEnc, NATO 
range correction ~ núotolio pataisų stulpẽlis 
steering ~ automob. vai ro kolonėlė
tank ~ tánkų vorà 
tracer ~ trasãvimo stul pas 

comb n búožės briaunà 
combat day of supply (CDOS) n koviǹės dienõs tiekìmo 

nòrma (KDTN)
combat-capable a koviǹgas; gẽbantis káutis
combat-ready a pasiren gęs ko vai; koviǹgas 

combination n 1 kombinãcija; derinỹs 2 su(si)jungìmas; 
su(si)dẽrinimas 3 motocìklas su príekaba  

 gun-charge-projectile ~ sistemà „pabūklas–sviedinys–
ùžtaisas“ 

combine v 1 jùngti(s) 2 (su)dẽrinti   
combined a chem., fiz. sujungtàsis 
combined-arms a bendrųjų pajėgų
comburent n degalai 
combustibility n degùmas; užsiliepsnojamùmas
combustible n pl degalai   
 a degùs; lengvai  užsìdegantis; lengvai  užsiliepsnójantis  
combustion n 1 degìmas; sudẽginimas; sudegìmas 2 chem. 

oksidãvimas(is) 
~ incomplete nevìsiškasis (su)degìmas 
chemical ~ chèminis degìmas 
complete / perfect / normal ~ vìsiškasis sudegìmas 
detonation ~ detonãcinis degìmas 
final ~ išdegìmas, degìmo baigtìs 
fuel-rich ~ degìmas su degalų pértekliumi
non-uniform ~ netolygùsis degìmas 
slow ~ lėtàsis degìmas 
smokeless ~ bedūmis degìmas 
spontaneous ~ saváiminis užsidegìmas, įsiliepsnójimas 
uniform ~ tolygùsis degìmas

combustor n degìklis KEnc, NATO
comforter n: cap ~ póšalmis
command n 1 kománda; įsãkymas; kontroliãvimas; val dymas; 

kontròlė KEnc 2 top. pérviršis 3 komp. trumpóji programà; 
kománda 
abort ~ skrỹdžio nutraukìmo kománda
call ~ komp. ìškvietos kománda 
cancel ~ komp. atšauktiẽs kománda 
counter ~ stãbdomoji kománda  
execution ~ výkdomoji kománda
fire ~ kománda šáudyti Art 
illegal ~ komp. neleistinóji kománda 
jump ~ kománda šókti (su parašiutu) 
radio ~ rãdijo kománda
steering ~ val dymo kománda 
system ~ komp. sistèminė kománda 
voice ~ komp. balsìnė kománda 

command post n vadãvietė KEnc, NATO; val dymo pùnktas   
advanced / forward ~ priešakìnė vadãvietė KEnc 
air ~ óro vadãvietė KEnc 
airborne / flying ~ skrai dančioji vadãvietė NATO 
alternate / reserve ~ atsargìnė vadãvietė KEnc 
alternative / rear ~ ùžnugario vadãvietė KEnc
auxiliary ~ pagálbinė vadãvietė KEnc
consolidated ~ jungtìnė vadãvietė
dummy ~ klaidìnamoji vadãvietė
fixed ~ nuolatìnė vadãvietė  
ground ~ antžemìnė vadãvietė
main ~ pagrindìnė vadãvietė
manoeuvre / mobile ~ judrióji vadãvietė KEnc

commander n vãdas KEnc, NATO; vir šininkas KEnc
aircraft ~ órlaivio vãdas KEnc,   NATO
artillery ~ artilèrijos vãdas; artilèrijos vir šininkas
battery ~ batèrijos vãdas
column ~ vorõs vãdas
crew ~ (kovos mašinos) įgulos vãdas
depot ~ sándėlio vir šininkas
engineer ~ inžinèrijos vãdas NATO
executing ~ výkdomasis vãdas KEnc, NATO
flight ~ (orlaivių) spar no vãdas
gun ~ pabūklo skỹriaus vãdas Art
releasing ~ leidžiamàsis vãdas KEnc 
tank ~ tánko vãdas 
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vehicle ~ kovõs mašiǹos vãdas; mašìnos vyresnỹsis (voroje)  
wing ~ aviãcijos spar no vãdas

commissary n intendántas  
commission n jūr. (laivo) tinkamùmas pláukioti; out of ~ 

išėjęs iš rikiuõtės; sugẽdęs 
v jūr. atidúoti (laivą)   eksploatúoti; sukomplektúoti komándą

commission-agent n log. komisioniẽrius 
commissioned a jūr. tiñkamas pláukioti; sukomplektúotas 

(apie laivą) 
commit v vei ksminti; vei kdinti; pradėti vei ksmą
commitment n įsipareigójimas 
 nuclear ~ branduoliǹis įsipareigójimas KEnc, NATO
commodity n log. 1 prẽkė; reikmuõ 2 krovinys
common a 1 dažnai  pasitáikantis; paplìtęs; įprastas 2 pàprastas 

3 mat. ben dras  
commonality n unifikãcija (pvz., ginkluotės pavyzdžių) 
communication n 1 komunikãcija; susisiekim̀as; ryšỹs KEnc 

(t. p. komp.); pl komunikãcijos KEnc; establish ~ užmègzti 
rỹšį 2 bendrãvimas 3 pranešim̀as; pérdavimas; informãcija 
~ by sight regimàsis ryšys
~ by sound garsìnis, akùstinis ryšys 
air-ground ~ óro ir žẽmės ryšys 
audio ~ garso ryšỹs KEnc
classified ~ įslãptintasis ryšỹs KEnc
command ~ vadovybės ryšys 
computer-to-computer ~ kompiùterių ryšys 
digital ~ skaitmenìnis ryšys 
digital telephone ~ skaitmenìnis telefòno ryšys 
duplex ~ duplèksinis ryšỹs KEnc
electrical ~ elektrìnis ryšỹs KEnc
emergency ~ avãrinis ryšys
external ~ išorìnis ryšys 
facsimile ~ faksimìlinis ryšỹs KEnc
far-ranging ~ tolimàsis ryšỹs KEnc 
fibre-optic digital ~ šviesolaidiǹis skaitmeniǹis ryšys 
fibre optics / optical fibre ~ šviesolaidiǹis ryšỹs KEnc
fire control ~ ugniẽs val dymo ryšys 
ground ~ antžemìnis ryšys
high frequency ~ áukštojo dãžnio ryšỹs KEnc
high-capacity ~ didelės pralaidõs ryšys 
hydroacoustic ~ hidroakùstinis ryšỹs KEnc
infantry-tank ~ pėstininkų ir tánkų ryšys 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis ryšys 
interactive ~ dialòginis ryšys 
interior / local ~ vidìnis ryšys 
intersatellite ~ tarppalydõvinis ryšys 
intertank ~ tánko pasikalbėjimo įtaisas 
intratank ~ vidìnis tánko ryšys 
intravehicle ~ vidìnis mašìnos ryšys  
laser ~ lazerìnis ryšys 
line / wire ~ laidìnis ryšỹs KEnc
long-distance / long-haul ~ tolimàsis ryšỹs KEnc
loudspeaker ~ garsiakal bis ryšỹs KEnc
mail ~ pãšto ryšỹs KEnc
man-machine ~ žmogau s ir mašiǹos ryšys 
mobile ~ ryšỹs judriomìs priémonėmis KEnc
multichannel ~ daugiakanãlis ryšys 
one-way ~ vienpùsis ryšỹs KEnc
operational control ~ operatyvùsis val dymo ryšỹs KEnc
optical ~ òptinis ryšỹs KEnc
optical laser ~ òptinis lazerìnis ryšỹs KEnc
over-the-horizon ~ užhorizòntinis ryšys 
packet ~ pakètinis ryšys 
party-line ~ dialòginis daugiaabonen tis ryšys
phototelegraph ~ fototelegrãfo ryšỹs
picturephone ~ vaizdiǹis telefòno ryšỹs KEnc
postal ~ pãšto ryšỹs KEnc
radio ~ = radio communication

radio relay ~ radiorèlinis ryšỹs KEnc
radiotelephone ~ radiotelefòninis ryšys 
satellite ~ palydõvinis ryšỹs KEnc
security ~ įslãptintasis ryšỹs KEnc
seismic ~ seismìnis ryšỹs KEnc
signal ~ signãlinis ryšỹs KEnc
simplex ~ simplèksinis ryšỹs KEnc
space ~ kòsminis ryšys 
speech ~ kalbamàsis ryšys 
super-high frequency ~ labai  áukšto dãžnio ryšỹs KEnc
talk back ~ dvipùsis ryšỹs KEnc
tank-infantry ~ tánkų ir pėstininkų ryšys 
telecode ~ telekòdinis ryšỹs KEnc
telegraph ~ telegrãfo ryšỹs KEnc
telephone ~ telefòno ryšỹs KEnc
television / video ~ televìzinis ryšys 
track-to-train ~ ryšys su tráukiniu kelyjè 
two-way ~ dvipùsis, abipùsis ryšỹs KEnc
underwater sound ~ povandenìnio gar so ryšỹs KEnc
vehicular / mobile ~ ryšys judriomìs príemonėmis, mobilùsis 
ryšys 
videotelephone ~ vaizdìnis telefòno ryšỹs KEnc
visual ~ regimàsis ryšỹs KEnc
voice ~ garsìnis ryšys; kalbìnis ryšys 

communicator n pérdavimo aparãtas,  komunikãtorius
commutate v pérjungti
commutation n el. komp.  komutãcija KEnc, pérjungimas; 

komutãvimas 
 arcless ~ bekibir kštė komutãcija 
commutator n 1 el. komutãtorius; pérjungiklis; srovės kei-

tìklis 2 rinktùvas, kolèktorius 
rotating waveguide ~ sukamàsis bangólaidžio komutãtorius 
starter ~ stárterio kolèktorius 

compact a kompãktinis 
compactness n 1 tankùmas 2 fiz. tan kis 3 (šaudymo) 

glaustùmas
compander n radiotech. plėstùvas-spaustùvas 
company n 1 kúopa KEnc 2 (lai vo) įgula 
 ~ of ship lai vo įgula

airborne ~ parašiùtinio desánto kúopa 
airborne medical ~ medicìninė óro desánto kúopa 
amphibious ~ amfìbinė kúopa; plaukiamųjų mašìnų kúopa 
bulk petrol ~ pripilamųjų degalų gabẽnimo kúopa 
communications ~ ryšių kúopa  
engineer ~ inžinèrijos kúopa; pioniẽrių kúopa  
fire support ~ ugniẽs paramõs kúopa  
heavy weapons ~ sunkiųjų giñklų kúopa  
helicopter ~ sraigtãsparnių kúopa  
lifting ~ automobìlių kúopa  
machine-gun ~ kulkósvaidžių kúopa  
maintenance ~ remònto kúopa  
mechanized flame ~ mechanizúotoji liepsnósvaidžių kúopa 
medical ~ medicìnos kúopa 
mortar ~ minósvaidžių kúopa 
motor transport ~ automobìlių kúopa 
NBC defence ~ ABC  kúopa; apsaugõs nuo naikìnimo 
príemonių kúopa 
ordnance ~ tèchninė artilèrijos kúopa 
petrol / petroleum supply ~ degalų tiekìmo kúopa 
petroleum distributing ~ degalų paskìrstymo kúopa 
pipeline ~ vamzdynų kúopa 
pontoon bridge ~ pontònų kúopa 
service ~ príežiūros ir remònto kúopa  
sterilization ~ dezinfekãvimo kúopa
supply ~ tiekìmo kúopa  
supply and service ~ tiekìmo ir aptarnãvimo kúopa  
transportation ~ transpòrto kúopa  
weapons ~ giñklų kúopa
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comparator n automob. komparãtorius
electronic ~ elektròninis komparãtorius 

comparison n (pa)lyginimas; (su)grẽtinimas 
engineering and economical ~ tèchninis ir ekonòminis pa-
lyginimas 

compartment n 1 skỹrius (t. p. patalpa) KEnc; sèkcija KEnc; 
kãmera KEnc 2 (vagono) kupė
ammunition storage ~ šaudmenų patalpà  
ammunition stowage ~ šaudmenų sáugojimo skyrius 
driver’s / driving ~ vairúotojo mechãniko skyrius, kabinà 
engine ~ varìklio skyrius 
fighting ~ (tanko) kovõs skyrius
glove ~ automobìlio príetaisų skydẽlio dėžė
gunner’s ~ táikytojo skyrius 
instrument ~ rak. instrumeñtų sèkcija 
ship ~ lai vo patalpà KEnc
tank crew ~ tánko įgulos skỹrius  
transmission ~ transmìsijos skyrius 
used-link ~ grandžių surinkìklis 
warhead ~ koviǹės daliẽs sèkcija 
watertight ~ vandeñs nepraléidžianti kãmera 

compass n 1 kòmpasas KEnc; move by the ~ judėti pagal 
kòmpasą 2 busòlė KEnc 3 pl skriestùvas 4 apskritìmas; rãtas 
5 apimtìs; ribà 
~ of base point pagrindiǹio taško ko mpasas  
aperiodic ~ stabilu sis kòmpasas 
astro(nomic) ~ astronòminis kòmpasas KEnc, NATO
bisecting / proportional ~es propòrcinis skriestùvas 
gyromagnetic ~ giromagnètinis kòmpasas KEnc, NATO
induction ~ indùkcinis kòmpasas 
lensatic ~ dìdinamojo lęšio kòmpasas
liquid prismatic ~ skystàsis kòmpasas su atspin dinčia 
prizmè 
magnetic ~ magnètinis kòmpasas KEnc, NATO
prismatic ~ prìzminis kòmpasas; busòlė su prizmè 
radio ~ radiokòmpasas KEnc
remote-reading ~ nuotoliǹis kòmpasas 
sight ~ busòlė su diòptrais 
surveyor’s ~ artilèrinė periskòpinė busòlė
turret ~ bókšto kòmpasas 
watch ~ ran kinis apvalùs kòmpasas

compass-saw n siaurãpjūklis
compatibility n suderinamùmas KEnc, NATO
 electromagnetic ~ radiotech. elektromagnètinis suderinamù-

mas KEnc, NATO
compensate v 1 kompensúoti; atlyginti (nuostolius); ~ for 

wind daryti pãtaisą dėl vėjo 2 balansúoti; (iš)laikyti pu-
siáusvyrą; išlyginti 

compensation n 1 kompensãcija;  (žalos) atlyginimas 2 
balansãvimas; pusiáusvyros išlai kymas; išlyginimas 
~ of compass deviation kòmpaso deviãcijos naikìnimas 
speed ~ pataisà dėl grei čio 

compensator n kompensãtorius 
 recoil ~ láibgalio stabdỹs Art, KEnc; art. ato šliaužos, ato -

šliaužos įtaisų kompensãtorius 
compilation n 1 kompiliãcija 2 (medžiagos) rinkim̀as (iš 
įvairių šaltinių) 

compile v 1 kompiliúoti 2 sudaryti (katalogą ir pan.) 3 rin kti, 
kau pti (faktus, medžiagą) 

compiler n 1 kompiliãtorius; sudarytojas 2 komp. kompiliã-
torius (programa) 

complement n komplektiškùmas; komplèktas; papildinys 
complete n komplèktas

weapons and materiel decontamination ~ giñklų ir kovõs 
tèchnikos speciãliojo švãrinimo komplèktas KEnc
a 1 vìsiškas 2 vìsas; pilnutìnis; pìlnas (t. p. komp.); ~ with 
signals signalizúotas 3 bai gtas; ùžbaigtas  (t. p. komp.)

completeness n visumà; užbaigtùmas; komplektiškùmas 
~ of equipment įrangos komplektiškùmas 

completing n komplektãvimas 
 ~ the staff komplektãvimas 
complex <n, a> n komplèksas KEnc

~ of armament / weapons ginkluõtės komplèksas KEnc 
~ of equipment įrangos komplèksas 
air missile ~ aviãcijos rakètų komplèksas Aps 
control and test ~ rak. kontròlinis ban domasis komplèksas 
launching ~ (pa)leidìmo komplèksas Art, KEnc
military industrial ~ kãro prãmonės komplèksas KEnc
missile ~ rakètų komplèksas 

 port ~ úostų komplèksas KEnc, NATO
target ~ taikinių komplèksas KEnc, NATO 
a komp. komplèksinis

complexity n sudėtingùmas
complexor n vèktorius
component n įv. reikšm. ( t. p. komp.) 1 komponeñtas NATO; 

sudedamóji dalìs 2 fiz. dedamóji, sándas, komponeñtė 3 
blòkas; mãzgas 4 (džn. pl) detãlės; dar ↑ element 
ammunition ~ artilèrijos šaudmeñs elemeñtas 
azimuthal ~ azimutìnė dedamóji 
base ~ pagrindìnis komponeñtas 
combustible ~ degùsis komponeñtas 
cross ~ šóninė dedamóji 
cross-wind ~ šóninė vėjo dedamóji
explosive ~ (sviedinio) sprogstamàsis komponeñtas 
fuel system ~ degalų sistèmos komponeñtas
horizontal ~ horizontalióji dedamóji 
normal ~ normãlinė dedamóji 
oxidizing ~ oksidãvimo komponeñtas 
powder ~ pãrako komponeñtas 
propellant ~ rakètinio kùro komponeñtas 
radial ~ radiãlinė dedamóji 
range ~ išilgìnė dedamóji 
range ~ of trail bal. atsilikìmo pagal núotolį dedamóji 
range-wind ~ išilgìnė balìstinio vėjo dedamóji 
tank ~ tánko agregãtas 
tar ~s of the oil dervìniai tepalų komponeñtai
vertical ~ stačióji dedamóji 
wind ~ vėjo dedamóji

composite n mišinys 
composition n sudėtìs; sùdedamosios dãlys; struktūrà  

antirust ~ antikoròzinis mišinys 
cap / detonating / priming ~ kapsulìnis mišinys 
chemical ~ chèminis mišinys 
cluster ~ mìnų grùpės sudėtìs 
detonating ~ detonúojamasis mišinys 
fire-proof ~ ùgniai atsparùs mišinys 
flashing ~ sužãdinamasis uždegìklio mišinys 
fractional ~ of fuel frãkcinė degalų sudėtìs 
fuel ~ degalų sudėtìs 
fuel-rich ~ riebùsis degùsis mišinys 
fuse ~ art. sprogdìklio (užpildo) mišinys 
igniter ~ uždegìklio mišinys 
illuminating / star ~ šviečiamàsis mišinys
incendiary ~ padegamàsis mišinys 
lean fuel ~ liesàsis degùsis mišinys 
mixture ~ mìšinio sudėtìs 
percentage of ~ procentìnė sudėtìs 
percussion ~ skeliamàsis mišinys, smūginis mišinys 
powder ~ pãrako sudėtìs 
primer / priming ~ padegamàsis mišinys 
pyrotechnic ~ pirotèchninis mišinys 
quick-burning ~ grei tai dẽgantis mišinys 
representative cluster ~ tìpinė mìnų grùpės sudėtìs 
slow-burning ~ lėtai  dẽgantis mišinys 
smoke ~ dūmijamasis mišinys 
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solid powder ~ kietàsis pãrako mišinys 
subigniter ~ papìldomasis uždegamàsis ùžtaisas  
time fuse ~ (padegamosios virvutės šerdies) pãrako mišinys 
time-fuse ~ nuotolìnis mišinys 
tracer ~ trasúojamasis mišinỹs KEnc 
tracer priming ~ padegamàsis trãserio mišinys

compound n 1 mišinỹs; junginys 2 glai stas 3 lau ko stovyklà, 
aikštẽlė
ammunition ~ šaudmenų lai kymo vietà
antifreeze ~ neužšąlantysis mišinys
antirust ~ antikoròzinis mišinys 
bituminous insulating ~ hidroizoliãcinis bitùmas
cable ~ kãbelių tẽpalas, lynų tẽpalas 
chemical ~ chèminis junginys 
contact ~ kontãktinis junginys 
explosive ~ sprogstamàsis mišinys; sprogstamóji mẽdžiaga 
flaring / flashing ~ signãlinis mišinys  (naktinio ir dieninio 
veikimo signalams gaminti) 
flash ~ užsiliepsnójantysis mišinys; trinamàsis mišinys (tri-
namajame degiklyje)
heavy rust-preventive ~ giñklų tepìmo mišinys (ilgai sau-
gant; konservuojant) 
ignition / fuse ~ užsiliepsnójantysis mišinys 
inflammable ~ lengvai  užsiliepsnójantis mišinys 
initiating ~ sužãdinamasis mišinys 
jointing ~ sándūrų sutánkinimo glai stas 
potting ~ sandãrinimo glai stas 
radiation-protective ~ antiradiãcinis mišinys, antiradiãcinis 
tẽpalas 
rust-preventive / rust-resisting / slushing ~ antikoròzinė
príemonė

compounded a sudėtiǹis; suvestiǹis
compress v 1 su(si)spáusti 2 su(si)slėgti 
compressibility n spūdùmas
compressible a susispáudžiantis; suspáudžiamas
compression n 1 suspaudim̀as; spūdà; komprèsija; suslė-

gìmas; gniùždymas; tánkinimas 2 tarpik̀lis; kamšalas 
crankcase ~ kárterio komprèsija  
high ~ dìdelė komprèsija 
spring ~ spyruõklės plùnžeris; spyruõklės stūmõklis

compressor n komprèsorius Art, KEnc 
air ~ óro komprèsorius 
axial-flow ~ ašìnis komprèsorius 
brake ~ stabdžių komprèsorius 
centrifugal / rotary ~ išcentrìnis komprèsorius 
clutch ~ įtaisas sánkabos spyruõklei tolygiai suspáusti 
sùrenkant 
cooling-circuit ~ aušìnimo sistèmos komprèsorius 
gun ~ pabūklinis komprèsorius 
lubricating ~ tepìmo komprèsorius 
piston / reciprocating ~ stūmõklio komprèsorius 
refrigerant / refrigeration ~ šáldymo komprèsorius 
rotary ~ rotãcinis komprèsorius 
single-stage ~ vienpakõpis komprèsorius 
starting ~ (pa)leidìmo komprèsorius 

comptometer n aritmomètras
computation n (ap)skaičiãvimas (t. p. komp.); nustãtymas
compute v apdoróti (duomenis) kompiùteriu
computer n 1 kompiùteris KEnc, LST 2 skaičiúotojas 3 

skaičiuõklis, skaičiuotùvas 
analog ~ analòginis kompiùteris LST; analòginis skaičiuo-
tùvas
angular travel ~ kampiǹio táikinio judėjimo skaičiuotùvas 
automatic ~ automãtinė skaičiãvimo mašinà 
ballistic ~ balìstinis skaičiuõklis Art, KEnc
ballistic data ~ balìstinių duomenų skaičiuõklis 
combat ~ koviǹė skaičiãvimo mašinà 
communication ~ ryšių kompiùteris 

control ~ val dymo mašinà KEnc
deflection / lead ~ art. (taikinio) pasitikìmo tãško skaičiuo-
tùvas 
desktop ~ stalìnis kompiùteris 
deviation / deflection ~ núokrypių skaičiuõklis 
digital ~ skaitmenìnis kompiùteris LST; skaitmenìnė
skaičiãvimo mašinà
fire control ~ ugniẽs val dymo príetaisas Art, KEnc
fixed-program ~ pastoviõsios progrãmos kompiùteris 
fuse-time ~ sprogìmo lai ko nustãtymo kompiùteris 
general-purpose ~ bendrõsios paskirtiẽs kompiùteris
giant ~ superkompiùteris 
guidance ~ kreipìmo sistèmos kompiùteris; táikymo sistèmos 
kompiùteris 
gun data ~ artilèrijos ugniẽs val dymo príetaisas 
gunfire-control ~ artilèrijos ugniẽs val dymo sistèmos 
kompiùteris; centrìnis šáudymo automãtas 
gunsight ~ táikymo skaičiãvimo blòkas 
home ~ namų kompiùteris 
host / central / master ~ pagrindìnis, mazgìnis  tiñklo 
kompiùteris 
hybrid ~ mišrùsis kompiùteris LST   
keyboard ~ klaviš̀inis kompiùteris 
large-size ~ didysis kompiùteris 
lead ~ (taikinių) pasitikìmo tikrintùvas 
local ~ viẽtinis kompiùteris
master ~ pagrindìnis kompiùteris; pirmáujantysis kompiù-
teris (daugiakompiuterinėje sistemoje) 
medium-size ~ vidutìnis kompiùteris 
missile ~ (borto) rakètos kompiùteris 
missile course ~ rakètos kùrso kompiùteris 
multiprocessor ~ daugiaprocèsoris kompiùteris 
multipurpose ~ universalùsis kompiùteris 
navigational ~ navigãcinis kompiùteris 
net node ~ mazgìnis kompiùteris 
object / target ~ tikslìnis kompiùteris  
optical ~ òptinis kompiùteris 
personal ~ asmenìnis kompiùteris KEnc, LST
portable / laptop ~ nešiójamasis kompiùteris LST 
process ~ val dymo kompiùteris 
process control ~ procèsų val dymo kompiùteris 
reduced instruction set ~ (RISK) sutrumpinto komándų
rin kinio kompiùteris
second hand ~ naudótas kompiùteris 
service ~ paslaugų kompiùteris 
slave ~ pavaldùsis kompiùteris 
stand-by ~ atsargìnis kompiùteris 
steering ~ rak. val dymo sistèmos kompiùteris 
super large ~ superkompiùteris 
support ~ pagálbinis kompiùteris 
target course ~ táikinio kùrso skaičiuotùvas 
terminal ~ galìnis kompiùteris 
tracking ~ sekìmo sistèmos kompiùteris  
training ~ mókomasis kompiùteris 
ultrafast / very-high-speed ~ superspartùsis kompiùteris 
wind and parallax ~ art. vėjo ir paralãkso skaičiuotùvas

computer-aided / computer-assisted a kompiuterizúotas 
(veiksmai ar procesai, kuriuose dalis darbo atliekama kom-
piuterio) LST

computerese n komp. kompiùterių specialìstų žargònas  
computerization n kompiuterizãcija LST 
computerize v 1 kompiuterizúoti; apskaičiúoti, apdoróti 

kompiùteriu 2 įvèsti informãciją į kompiùterį
computernik n šnek. kompiùterininkas; programúotojas 
computing n komp. skaičiãvimas; naudójimasis kompiùteriu
comsat n (communications satellite sutr.) ryšių palydõvas
concave n įdubìmas; įgaubtas pavir šius
concavity n įgaubtùmas; įgaubìmas, įgaubtas pavir šius

concavity



84

concavo-concave a abip̀us įgaubtas, išgaubtai  įgaubtas (apie 
lęšį) 

concavo-convex a įgaubtai  iš̀kilas (apie lęšį) 
conceal v 1 slėpti (nuo stebėjimo); maskúoti 2 laikyti 

paslaptyjè; nuslėpti 
concealed a užmaskúotas; pàslėptas; den gtas 
concealment n 1 slėpim̀as NATO; maskãvimas KEnc 2 

príedanga; slaptãvietė
 collective ~ grùpinė maskuõtė
 camouflage ~ maskúojamasis įrenginys
concentrate v 1 sutel kti, sukoncentrúoti 2 spec. sódrinti
concentrated a sùtelktas, (su)koncentrúotas
concentration n 1 spec. koncentrãcija KEnc; centralizãvimas; 

(su)telkìmas 2 sódrinimas 
~ of a solution skiẽdinio koncentrãcija 
~ of alcohol alkohòlio koncentrãcija
~ of fire ugniẽs sutelkim̀as 
chemical agents ~ nuodìngųjų mẽdžiagų koncentrãcija Aps 
combat ~ koviǹė koncentrãcija Aps, KEnc
counterbattery ~ mãsinė priešbatèrinė ugnìs
dangerous ~ of fumes pavojiǹgoji garų koncentrãcija 
dangerously explosive ~ of fuel fumes sprogióji degalų garų
koncentrãcija 
effective ~ garantúojantis táikinio sunaikìnimą ugniẽs sutel-
kìmas 
equilibrium ~ lygiasvõrė koncentrãcija 
fire ~ ugniẽs sutelkim̀as 
instantaneous value of gas ~ staigióji NM koncentrãcija 
lethal ~ mirtinóji NM koncentrãcija 
limiting ~ ribójamoji koncentrãcija 
maximum permissible ~ didžiáusioji leidžiamóji 
koncentrãcija Aps, KEnc, NATO
mean threshold ~ vidutiǹė ribìnė koncentrãcija Aps, KEnc
nuclear ~ branduoliǹių smūgių sutelkim̀as
nuclear ~ sutelktàsis branduolìnis smūgis
numbered ~ of fire planiǹis ugniẽs sutelkim̀as 
permissible ~ leidžiamóji koncentrãcija Aps, KEnc 
pinpoint ~ ugniẽs sutelkìmas į víeną tãšką
progressive fire ~ nuoseklùsis ugniẽs sutelkìmas 
safe ~ nepavojìngoji NM koncentrãcija
successive ~ nuoseklùsis ugniẽs sutelkim̀as

concentrator n koncentrãtorius KEnc 
 telegraph ~ ryš. telegrãfo koncentrãtorius
concentric a geom. koncen trinis
concept n sąvoka; ben dras supratim̀as; koncèpcija 

all-tank ~ prioritètinio tánkų naudójimo doktrinà 
conception n sámprata; koncèpcija  
concertina <n, v> n inž. spygliúotosios vielõs rìtė (kilnojamo-

ji vielos užtvara)
double-belt ~ dviejų vielų spirãlių eilių ùžtvara 

 expedient ~ nestandártinė vielų spirãlė
 multiple ~ kelių eilių vielų spirãlė

pyramided ~ dviau kštė vielų spirãlių ùžtvara  
 single ~ vienaei lė vielų spiralių ùžtvara 
 triple ~ triei lė vielų spiralių ùžtvara 
 wire ~ vielų spirãlė KEnc 
 v susiplóti (ypač apie automobilį per avariją)
concise a glau stas; trumpas; kompãktinis, kompãktiškas
conciseness n glaustùmas
concrete n betònas 

armoured ~ gélžbetonis 
asphaltic ~ asfáltbetonis
cast-in-place ~ monolit̀inis betònas 
cement ~ cemeñtbetonis 
crushed stone ~ skal dbetonis 
gypsum / plaster ~ gip̀sbetonis 
impervious / waterproof ~ atsparùs vándeniui betònas 

low-slump ~ standùsis betònas 
plain ~ nearmúotasis betònas  
pumice ~ pemzbetonis 
reinforced ~ armúotasis betònas; gélžbetonis 
sandwich ~ sluoksniúotasis betònas 
slag ~ šlãkbetonis
subaqueous ~ povandeniǹis betònas

concrete-mixer n stat. betònmaišė
concreting n betonãvimas 
concussed a kontùzytas 
concussion n smūgis; kontùzija
condemn v rūšiúoti (pagal kokybę); brokúoti
condensable a suspáudžiamas; sutir štinamas; suskystinamas, 

kondensúojamas (apie dujas, garus) 
condensate n kondensãtas 
condensation n kondensãcija, kondensãvimas(is); (su)tir štini-

mas; (su)tirštėjimas 
spontaneous ~ saváiminis tirštėjimas 

condense v kondensúoti(s); (su)tir štinti; (su)tirštėti 
condenser n el., techn. kondensãtorius KEnc
condition n 1 būsena; padėtìs; situãcija 2 pl sąlygos; 

aplinkýbės; režìmas  
 ~s of firing šáudymo sąlygos KEnc

~s of observation stebėjimo sąlygos 
~s of service / usage eksploatãvimo sąlygos 
actual ~s tìkrosios sąlygos
adverse ~s nepalan kiosios sąlygos
adverse weather ~s nepalañkiosios óro sąlygos
alert ~ avãrinė būsena, situãcija 
arduous operating ~s sun kiosios eksploatãvimo sąlygos 
atmospheric ~s atmosfèrinės sąlygos 
ballistic ~s balìstinės sąlygos 
ballistic ~s of firing balìstinės šáudymo sąlygos Art, KEnc
camp ~s stovyklos sąlygos 
chemical agents combat ~ NM kovìnė būsena Aps, KEnc
combat ~s kovõs sąlygos 
emergency ~s avãrinės sąlygos 
favourable ~s palan kiosios sąlygos field ~s lau ko sąlygos 
firing ~s šáudymo sąlygos 
geophysical ~s of firing geofìzinės šáudymo sąlygos Art, 
KEnc
ground firing ~s šáudymo sąlygos vietóvėje KEnc
loading ~s užtai symo sąlygos
low-duty operating ~s len gvosios eksploatãvimo sąlygos 
materiel ~s kovìnės tèchnikos būklė
meteorological ~s meteorològinės sąlygos Art, KEnc
meteorological ~s of firing meteorològinės šáudymo sąlygos
Art, KEnc
natural ~s of firing reãliosios šáudymo sąlygos KEnc
night ~s naktiẽs sąlygos 
normal ~s normãliosios sąlygos 
nuclear ~s branduolìnės sąlygos 
obscured ~s blõgo matomùmo sąlygos 
observation ~s stebėjimo sąlygos 
off ~ išjungtóji būsena 
on ~ įjungtóji būsena 
operating ~s eksploatãvimo sąlygos; dárbo būsena, režìmas 
ordinary atmospheric ~s normãliosios atmosfèrinės sąlygos 
orientation ~s orientãvimosi sąlygos 
pass ~s (pa)leidìmo režìmas 
peak load ~s didžiáusiosios apkrovõs dárbo sąlygos 
rated ~s apskaitìnės sąlygos 
ready ~ parengtiẽs būsena  
regular service ~s įprastìnės eksploatãvimo sąlygos 
running-in ~s pravažinėjimo sąlygos 
serviceable ~ darbìngoji padėtìs 
standard / tabular ~s standártinės sąlygos, sąlygos pagal 
lentelès 
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standard ~s of firing standártinės šáudymo sąlygos Art, 
KEnc
standard ballistic ~s normãliosios balis̀tinės sąlygos 
standard firing ~s normãliosios šáudymo sąlygos 
storage ~s sáugojimo sąlygos 
strict blackout ~s vis̀iškojo užtémdymo sąlygos 
supersevere ~s ypač sun kios sąlygos 
topogeodetic ~s of firing topogeodèzinės šáudymo sąlygos
Art, KEnc
topographical ~s topogrãfinės sąlygos 
visibility ~s matomùmo sąlygos 
wait ~ laukìmo būsena 
working ~ dárbo būsena 
working ~s dárbo paramètrai

conditioner n kondicioniẽrius 
air ~ óro kondicioniẽrius 

conditioning n (oro) kondicionãvimas 
air ~ óro kondicionãvimas 
physical ~ fìzinis rengim̀as 

conduct n vadovãvimas; tvar kymas 
v fiz. praléisti 

conductance n fiz., el. laidùmas; lai dis 
conduction n fiz., el. laidùmas 

thermal ~ šilumõs laidùmas
conductive a fiz., el. laidùs
conductivity n fiz., el. laidùmas; savitàsis, specif̀inis laidùmas 

thermal ~ šilumõs laidùmas 
conductor n 1 (autobuso, amer. ir traukinio) kondùktorius; 

palydõvas 2 el. lai dininkas KEnc; lai das; kondùktorius; lai-
džióji mẽdžiaga; radiotech. gysla
aerial ~ óro lìnijos lai das 
bare ~ neizoliúotasis, plikàsis lai das  
cable ~ kãbelio gysla 
coaxial ~ bendraãšis lai das 
flexible ~ lankstùsis lai das 
ground ~ įžẽminimo lai das 
hollow ~ tuščiavidùris lai das 
light ~ šviesólaidis 
lightning ~ žaibólaidis 
mains ~ gãlios lai das 
neutral ~ nùlinis lai das 
return ~ atgalìnis, grįžtamàsis lai das  
triple ~ trigyslis lai das 
twin ~ dvigyslis lai das

conduit n 1 (vandentiekio, dujų) vamzdis; vamzdynas 2 el. 
izoliãcinis vamzdis 3 (ginklų ir pan.) pérdavimo, pér-
siuntimo kanãlas 
discharge ~ išmetamàsis vamzdynas 
open ~ atviràsis vamzdynas 
sewage ~ kolèktorius, rinktùvas
water ~ vandéntiekis 

cone n 1 geom. kūgis 2 kūgio pavid̀alo dáiktas 3 fiz. spindulių
plúoštas  
~ of burst skevéldrų lėkìmo kūgis 
~ of dispersion trajektòrijų plúoštas Art, KEnc; sklaidõs 
kūgis 
~ of fire trajektòrijų kūgis 
~ of silence tylõs zonà NATO 
~ of trajectories / dispersion trajektòrijų plúoštas Art, KEnc; 
trajektòrijų kūgis 
atomizer ~ purškiamàsis kūgis 
ballistic ~ balìstinis kūgis 
bullet ~ kul kų lėkìmo kūgis 
bursting ~ skevéldrų lėkim̀o kūgis 
chamber ~ kūginė šóvinio liz̀do nuožulnumà 
forcing ~ svíedinio kãmeros kūgis 
gear ~ pakópinis krumpliãračių komplèktas 
large ~ (šovinio lizdo) did̀elis kūgis 

metal ~ (kumuliacinės duobutės) metalìnis apkalìmas 
mixing ~ maišyklinė tūtà  
nose ~ rak. príekinis kūgis 
shrapnel ~ šrapnèlio išsklai dymo kūgis 
slope ~ núolydžio kūgis 
spray ~ čiurkšlės kūgis 

 time fuse ballistic ~ balìstinis nuotolìnio sprogdìklio gau btas 
transition / forcing ~ šaul. g. jungiamàsis šóvinio lìzdo 
kūgis

cone-shaped a tùrintis kūgio fòrmą, kūgio fòrmos, kūgiškas, 
kūginis

configuration n komp. fòrma; konfigūrãcija; sándara; sudėtìs
nozzle ~ (raketos, orlaivio variklio tūtos) fòrma

 spray ~ čiurkšlės fòrma
confinement n art., bal. užtai symo tan kis; pãrako tan kis; 

ãpvalkalas 
 strong ~ dìdelis užtai symo tan kis 
confirmation n komp. patvìrtinimas; chem. konformãcija
conformity n: ~ to plan planingùmas; plãno atitikìmas
congeal v (su)šálti; šáldyti
congealed a sušáldytas
congealing n (su)šalìmas; (su)šáldymas 
congelation n šalìmas; šáldymas; apledėjimas 
congestion n 1 komp. pérkrova 2 (eismo) spūstìs 3 sutelkìmas

road ~ kẽlio pérkrova 
traffic ~ transpòrto spūstìs

conic a geom. kūgio, kūginis
conical a kūgiškas, kūginis, kūgio fòrmos arba pavìdalo 
conicality, conicity n kūgiškùmas
conjugation n fiz. jungtinùmas; sąsaja; susiejìmas 

~ of sight with gun mount taikìklio sujungìmas su artilèrijos 
pabūklù 

conjunction n susiejìmas; pridẽrinimas
conk n (variklio) trūkčiojimas

engine ~ varìklio dárbo sutrikìmas
conk-out n užgẽsęs varìklis 
connect v 1 jùngti(s); pri(si)jùngti (to – prie); ~s to el. sujùngia 

tuõ ãdresu 2 sujùngti (t. p. telefonu) 
connecting-link n 1 jungiamóji grandìs 2 jungė
connecting-rod n švaistìklis

jointed ~ sudėtìnis švaistìklis 
main / master ~ vẽdantysis švaistìklis 
straight ~ tiesùsis švaistìklis 
tubular ~ vamzdìnis švaistìklis 
yoked ~ dvišãkis švaistìklis 

connection I n 1 ryšỹs KEnc; sąryšis; sąsaja 2 prijungìmas 
(to); el. sujungìmas; pridẽrinimas 
~ of fire ugniẽs ryšỹs KEnc 
~ of sections in a line sèkcijų sujungìmas į vamzdyno lìniją
bridge ~ plūdriojo tìlto grandžių sujungìmas
cascade ~ kaskãdinė schemà 
crank ~ skriejìkinis sujungìmas 
direct ~ tiesióginis susisiekìmas
electric ~ elèktros magistrãlė
hose / rubber tube / flexible tube ~ žarnų sujungìmas 
leaky ~ nesandarùsis sujungìmas 
limber ~ art. (pabūklo) sukabìnimas su vilkikù; vilkìmo 
įtaisas 
logic ~ lòginis ryšys 
motor ~ varìklinis sujungìmas 
parallel ~ lygiagretùsis prijungìmas 
parallel ~ of traction motors lygiagretùsis traukõs varìklių
sujungìmas 
pipe ~ vamzdžio sujungìmas 
pneumatic ~ pneumãtinė magistrãlė
power ~ gãlios pérdavimo sujungìmas 
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rheostatic ~ reostãtinis sujungim̀as 
rigid ~ standùsis sujungim̀as 
routed ~ baigtàsis sujungìmas 
short ~ trumpàsis jungìmas 
temporary ~ laikinàsis sujungim̀as 
tight ~ sandarùsis sujungim̀as
translation ~ transliãcijos schemà 

connection II n ãtvamzdis, štùceris 
air pipe ~ óro magistrãlės ãtvamzdis 
discharge / delivery / outlet ~ išleidžiamàsis ãtvamzdis 
inlet / inlet-pipe ~ įleidžiamàsis, įeinamàsis ãtvamzdis 
oil pressure gauge ~ alyvos monomètro ãtvamzdis 
pipe ~ ãtvamzdis, štùceris 
water drain ~ vandeñs nuleidìmo ãtvamzdis 

connection-on n el. prijungìmas
connector n 1 jungtis̀, jungiamàsis elemeñtas 2 žibin tas 3 

automob. trumpìklis 
cell ~ akumuliãtorių trumpik̀lis 
defuelling ~ priverstiǹio degalų išpylim̀o ãtvamzdis 
plug ~ kištùkinė jungtis̀
sear ~ šaul. g. paléidžiamojo mechanìzmo jungtìs 
trigger-lever ~ art. paleidžiamõsios svir̀ties jungtìs 
valve ~ vožtùvo ãtvamzdis

conrod n švaistìklis  
conservation n 1 (karo technikos) konservãcija KEnc; 

konservãvimas; (karo technikos) sáugojimas; išlai kymas 2
fiz. tvermė
~ of fire ugniẽs (pa)leidim̀o draudìmas

conserve v konservúoti; sáugoti; išlaikyti
consignment n krovinys; išsiuntim̀as (krovinių)
consist n spec. sudėtìs
consistence n spec. konsisten cija; tankùmas; tirštùmas 
consistency n 1 komp. neprieštaringùmas 2 = consistence
 plastic ~ plãstinė konsisten cija
consistent a spec. konsisten cinis; tir štas
consistometer n spec. konsistencimètras, konsisten cijos 

ban dymo príetaisas
console n 1 (mašinos, aparato) val dymo įrenginỹs KEnc, 

NATO; pùltas; komp. val dymo pùltas  2 dėžė; spintẽlė (radijo 
aparatui, televizoriui, kompiuteriui) 3 kronštei nas 4 stat. 
konsòlė; gémbė
central ~ centrìnis pùltas 
desk ~ stalìnis pùltas 
entrance-exit ~ maršrùtinės centralizãcijos pùltas 
fire command ~ ugniẽs val dymo pùltas 
launch ~ rak. (pa)leidìmo val dymo pùltas 
local ~ viẽtinis pùltas 
operator’s ~ operãtoriaus pùltas 

 primary ~ pagrindìnis val dymo pùltas 
 remote ~ nuotolìnis pùltas 
consolidated a 1 konsolidúotas 2 ben dras; jungtiǹis 
consolidation n 1 (su)tvir̀tinimas, (su)stip̀rinimas; (su)tvirtė-

jimas 2 jungìmas(is), su(si)jungim̀as 3 kietėjimas; (grunto) 
tánkinimas 4 log. konsolidãcija
~ of a beach-head pajūrio placdármo įtvìrtinimas 
~ of track kẽlio sutvir̀tinimas 
ballast ~ balãsto tánkinimas 
dielectric ~ dielèktrinis skvarbùmas

constant n fiz., mat. konstánta; pastovióji 
attenuation ~ rad. slopim̀o koeficien tas 
declination ~ individualióji busòlės pataisà dėl magnètinio 
núokrypio 
deflection ~ pataisà dėl táikymo lìnijos ir vamzdžio kanãlo 
ašiẽs nelygiagretùmo  
dielectric ~ dielèktrinė pastovióji 
gravitational ~ gravitãcinė pastovióji 
Planck’s ~ Plánko pastovióji 

radioactive decay ~ radioaktyviųjų mẽdžiagų skilìmo 
konstánta Aps, KEnc
transfer ~ pérdavimo koeficieñtas 

constituent n 1 komponen tas 2 dedamóji, sudėtìnė; sudeda-
móji dalìs  
combustible ~ degùsis komponen tas 
oxidizing ~ oksidãvimo komponen tas 

constraint n ribójimas
construct v 1 statyti (namą ir pan.); konstrúoti (automobilį ir 

pan.) 
construction n 1 statinỹs; pãstatas 2 konstrùkcija 3 

konstrãvimas 4 statýba 
~ by conversion (pontoninio tilto) tiesìmas pàsukant 
~ by parts (pontoninio tilto) tiesìmas grandimìs 
~ by rafts (pontoninio tilto) tiesìmas atskirai s kéltais 
~ by successive pontoons (pontoninio tilto) tiesìmas atskirai s 
pontònais
block / unit / panelized ~ blòkinė konstrùkcija 
camouflage ~ maskúojamasis įrenginys 
capital ~ kapitãlinė statyba 
composite ~ sudėtìnė konstrùkcija 
defence / defensive ~ gynybinis įrenginys 
engineer ~ inžinèrinis įrenginys 
engineering ~ statyba; statybos tèchnika 
fortification ~s fortifikãcinės konstrùkcijos KEnc 
fortified ~ fortifikãcinė ùžtvara 
hardened ~ apsáugotas nuo branduolìnio giñklo póveikio 
įrenginys 
headspan ~ (kontaktinio tinklo) lankstùsis skersìnis 
honeycomb ~ korìnė konstrùkcija 
inclined-catenary ~ įstrižóji grandìninė pakabà 
integral chassis and body ~ važiuõklės su nẽšančiuoju 
kėbulu konstrùkcija
long-life ~ ilgalai kė konstrùkcija 
masonry ~ akmenìnė konstrùkcija 
modular ~ modulìnė konstrùkcija 
one-piece ~ vientisóji konstrùkcija 
portal ~ (kontaktinio tinklo) standùsis skersìnis
precast ~ surenkamàsis gélžbetonio įrenginys 
pressurized ~ sandarióji konstrùkcija 
protective ~s apsaugìnės konstrùkcijos Aps
road and bridge ~s kelių ir tìltų konstrùkcijos KEnc; kelių
tiesìmas ir tìltų stãtymas (plukdomųjų, pontoninių  ir kt. tie-
simas) 
rugged ~ tvirtóji konstrùkcija 
skeleton ~ karkãsinė konstrùkcija 
tactical ~ tãktinės reikšmės įrenginys 
tank ~ tánkų gamyba 
welded ~ suvìrintoji konstrùkcija 

consumable n pl vartójamieji tiekìmo rei kmenys
consume v 1 suvartóti (kuro ir pan.) 2 (pra)léisti (laiką);

(iš)eikvóti (energiją ir pan.) 3 sunaikìnti; sudẽginti
consumer n vartótojas 

large fuel ~ stambùsis degalų vartótojas 
smoke ~ dūmų sugėrìklis 
ultimate / end fuel ~ galutìnis degalų vartótojas 

consumption n 1 (su)naudójimas; (su)vartójimas 2 (kuro, 
energijos ir pan.) (iš)eikvójimas 3 pl automob. sąnaudos 
~ of explosives SM sąnaudos 
~ of fuel degalų vartójimas 
~ of materials mẽdžiagų sąnaudos 
~ per hour valandìnės sąnaudos 
~ per kilometre kilomètrinės sąnaudos 
~ sof fuel degalų sąnaudos 
actual ~ fãktinės sąnaudos 
ammunition ~ šaudmenų sąnaudos Art, KEnc
daily ~ parõs sąnaudos 
excessive ~ péreikvojimas 

connection II
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fuel ~ per hour degalų valandiǹės sąnaudos
fuel ~ degalų sąnaudos KEnc
full-load fuel ~ degalų sąnaudos ẽsant pilnutiǹei (variklio) 
ãpkrovai 
hourly ~ valandìnės sąnaudos 
idling fuel ~ degalų sąnaudos dir̀bant varìkliui tuščiąja eigà 
lubricant ~ tepalų sąnaudos 
mean ~ vidutìnės sąnaudos 
mine ~ mìnų sąnaudos 
oil ~ per hour alyvos valandìnės sąnaudos 
oil ~ tepalų sąnaudos 
oxygen ~ deguoniẽs sąnaudos 
petrol / gasoline ~ benziǹo sąnaudos 
petrol ~ per one working hour benzìno sąnaudos per víeną
dárbo vãlandą
rationing ~ sunaudójimo limìtas KEnc
specific ~ santykìnis vartójimas
specific fuel ~ santykiǹės degalų sąnaudos KEnc 
specific oil ~ santykiǹės tepalų sąnaudos 
specifix ~ of explosives santykiǹės SM sąnaudos
watt ~ naudójamoji galià vãtais

contact n 1 ryšys 2 techn., el., automob. kontãktas; close a ~ 
(su)jùngti kontãktą; break* ~ el. išjùngti srõvę; make* ~ el. 
įjùngti srõvę 3 ryšininkas 4 sąlytis 5 automob. 
sinchronizãtorius 
~ actuated mechanically mechãninio veikim̀o kontãktas 
dependent ~ trišãlis kontãktas 
hydroacoustic ~  hidroakùstinis kontãktas 
independent ~ dvišãkis (centralizacijos) kontãktas 
intermittent ~ nutrūkstamàsis kontãktas 
optical ~ òptinis kontãktas; táikinio aptikim̀as òptinėmis 
príemonėmis 
plug ~ kištùkinis kontãktas 
poor ~ nepatikimàsis kontãktas 
press ~ spaudžiamàsis kontãktas 
pull ~ traukiamàsis kontãktas 
radio ~ rãdijo ryšys 
road tyre ~ padangõs ir kẽlio kontãktas 
road wheel ~ rãto ir kẽlio kontãktas 
shunt ~ ryš. šuntãvimo kontãktas 
sight / visual ~ regimàsis ryšys; regimàsis aptikim̀as 
sliding / rubbing ~ slystamàsis kontãktas 
spring ~ spyruõklinis kontãktas 
stereoscopic ~ matãvimo žymės sutãpdinimas su táikinio 
vaizdù (stereoskopiniame tolimatyje)

 voice / oral ~ balsìnis ryšys; telefòno (rãdijo) ryšys 
wiping ~ trintiẽs kontãktas 

contactor n el. kontãktorius 
cam ~ grùpinis kontãktorius; kùmštinis kontãktorius 
electric ~ elektrìnis kontãktorius 
electrochemical ~ elektrochèminis kontãktorius 
electropneumatic ~ elektriǹis pneumãtinis kontãktorius 
induction ~ indùkcinis kontãktorius 
magnetic ~ magnètinis kontãktorius 
vibration ~ vibrãcinis kontãktorius 

container n 1 log. kontei neris KEnc 2 tarà (dėžė, statinė ir 
pan.) 3 talpyklà; rezervuãras KEnc; bãkas, baliònas; kẽvalas, 
ãpvalkalas 4 ùžtaiso tūtà  
~ of mine-layer mìnų dėjìklio kontei neris  
air-tight cartridge ~ sandarióji šovinių dėžė
ammunition ~ šaudmenų kontei neris 
cardboard ~ (užtaiso) kartòninis kontei neris  
cargo-type / freight / hauling ~ kroviniǹis kontei neris 
closed ~ uždaràsis kontei neris 
collapsible ~ minkštóji tarà; sudedamàsis kontei neris 
drop ~ numetamàsis kontei neris 
explosive ~ sprógstamojo ùžtaiso kẽvalas 
fiber ~ plúoštinė pakuõtė (šaudmenims) 

flare ~ tráserio kontei neris 
fuel drop / liquid dropping ~ skystųjų krovinių numetìmo iš 
lėktùvų tarà 
gas mask ~ dujókaukės krepšys  
heat insulated ~ izotèrminis kontei neris  
heavy-duty aerial supply ~ parašiùtinė sunkiasvõrių krovi-
nių tarà 
launching ~ rak. (pa)leidìmo kontei neris  
mine ~ mìnos pakuõtė
napalm ~ napálmo kontei neris 
oil ~ tepalų rezervuãras 
open-sided ~ grotẽlių sienẽlių kontei neris 
parachute ~ parašiùto dėklas 
petroleum / oil ~ nãftos prodùktų rezervuãras 
powder ~ ùžtaisų dėžė
propellant ~ degalų bãkas
returnable ~s grąžìnamoji tarà 
sealed ~ sandarióji tarà 
small ~ bakẽlis
storage ~ sáugojimo tarà 
transport ~ rak. transportãvimo kontei neris 
trigger ~ paleidžiamóji dėžùtė  
tubular ~ rak. vamzdinis kontei neris 
vehicular ~ mašìnoje vežiójama tarà 
water ~ (kulkosvaidžio) vandeñs aušìnimo gau btas 
watertight ~ sandarùsis kontei neris

containerize v vèžti kontei neriais,   kontei nervežiais; kráuti į
kontei nerius

containing a: ~ water vandenìngas 
contaminant n ter šalas; (pl ~s) teršalai  Aps, KEnc 

air ~ aerozòlinė NM 
radioactive ~ koviǹė RM

contaminate v 1 (už)ter šti; (už)krėsti 2 užter šti RM 
contaminated a ùžterštas; ùžkrėstas 
contamination n užteršìmas; užkrėtìmas; taršà Aps, KEnc, 

NATO
airborne ~ vietóvės užteršìmas iš óro 
area / ground ~ vietóvės užteršìmas; vietóvės taršà 
biological ~ biològinis užteršìmas; biològinė taršà Aps, KEnc
chemical ~ chèminė taršà Aps, KEnc
gamma-ray ~ radioaktyvùsis gama spinduliuõtės užteršìmas 
gas ~ chèminis užteršìmas; chèminė taršà 
induced ~ sukéltojo radioaktyvùmo užteršìmas 
radioactive ~  radioaktyvùsis užteršìmas; radioaktyvióji taršà
Aps, KEnc
radioactive fallout ~ užteršìmas radioaktyviai siais krituliai s  
radioactive terrain ~ radioaktyvùsis vietóvės užteršìmas; 
radioaktyvióji vietóvės taršà 

 residual ~ liekamóji taršà Aps, KEnc, NATO
 terrain ~ vietóvės užteršìmas Aps

transmission ~ transmìsinis užteršìmo būdas Aps, KEnc
content n 1 talpà 2 (esamas) kiẽkis; sudėtìnė dalìs 3 turinys

acid ~ of fuel degalų rūgštingùmas 
fuel ~ degalų kiẽkis 
heat ~ šilumõs išlai kymas, entálpija 
memory ~ komp. atmintiẽs turinys 
water ~ vandeningùmas 

continuation n 1 tęsìmas 2 komp. tęsinỹs 3 pratęsìmas 
 ~ of fire ugniẽs tęsìmas Art, KEnc
continuous a 1 nepértraukiamas; tolydùs 2 ištisìnis 
contour n 1 kòntūras; apýbrėža; brėžinys, ãbrisas 2 geogr., 

top. horizontãlė KEnc, NATO, izohipsà 
auxiliary ~ pagálbinė horizontãlė KEnc, NATO; pagálbinis 
kòntūras
bathymetric ~ batimètrinė horizontãlė NATO 
continuous ~ vientisìnė horizontãlė
fallout ~ radioaktyviõsios taršõs ribà Aps, KEnc, NATO
half-interval / mediate ~ pu sinė horizontãlė

contour
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height ~ izohipsà 
index ~ parỹškintoji horizontãlė   NATO
intermediate ~ tárpinė horizontãlė KEnc, NATO
principal ~ pagrindìnė horizontãlė KEnc
supplementary ~ atstojamóji horizontãlė KEnc 

 tread ~ protèktoriaus pròfilis 
contouring n techn. apybrėža
contract n sutartìs; log. kontrãktas 
contraction n su(si)traukim̀as; sumažėjimas; susiaurėjimas; 

(su)mãžinimas 
contractor n rangõvas
contradiction n: supported ~ art. garantúotoji gaubiamóji 

grùpė
contraflow n abiejų krypčių ei smas viéna kẽlio pusè (dėl kitos 

kelio pusės taisymo)
contrailer n pùspriekabė kontei neris
contrarotation n priešpriešìnis sukim̀asis
contrast n 1 kontrãstas 2 kontrastiškùmas (t. p. fot., radio-

tech.), kontrastingùmas 
image ~ vai zdo kontrastiškùmas 
object ~ objèktų kontrastiškùmas KEnc 
target ~ táikinio kontrastiškùmas

contrasting a kontrãstiškas
control <n, v> n 1 val dymas KEnc; 2 (įv. reikšm., t. p. komp., 

log.) kontròlė KEnc, NATO; (pa)tik̀rinimas 3 reguliãvimas; 
automob. reguliãtorius 4 príežiūra 5 nutáikymas (į taikinį) 6 
susiejìmas 7 (džn. pl) val dymo svir̀tys; (aparato) val dymo 
rankenėlės 8 (džn. pl) kontròlės pùnktas (uoste,  aerodrome ir 
pan.); tin klas; dar ↑   fire control 
~ of fire ugniẽs val dymas 
~ of traffic ei smo val dymas 
~ of aerial photography aerofotografinės núotraukos susie-
jìmas 
~ of recoil art. atóšliaužos ribotùvas 
~ of traffic gãtvės ei smo reguliãvimas 
~ room aparãtinė
air ~ skrỹdžių val dymas KEnc,    NATO
air spring pressure ~ pneumãtinės lìngės slėgio reguliã-
vimas 
airport traffic ~ antžemiǹis skrydžių val dymas 
airspace ~ óro erdvės kontròlė KEnc, NATO 
air-traffic ~ skrydžių kontròlė; skrydžių kontròlės pùnktas
altitude ~ rak. autopilòtas
antiaircraft artillery fire ~ zenìtinės artilèrijos ugniẽs 
val dymas 
antiaircraft fire ~ OEG príemonių ugniẽs val dymas Art 
approach ~ tūpìmo val dymas 
area damage ~ padarinių likvidãvimas neláimės rajonè
KEnc, NATO
automated fire ~ automatizúotasis ugniẽs val dymas 
automatic ~ automãtinis val dymas KEnc 
automatic fire ~ automãtinis ugniẽs val dymas 
automatic transmission electronically piloted ~ 
elektròninis automãtinės hidráulinės pavarõs val dymas 
ball ~ (sprogdiklio) paleidžiamàsis mechaniz̀mas su sau-
gìkliniu rutuliukù
battery ~ batèrijos ugniẽs val dymas Art 
brake ~ stãbdžio val dymas 
centralized / central traffic management ~ centralizúotasis 
transportãvimo val dymas 
centralized / centralized fire ~ centralizúotasis ugniẽs 
val dymas 
centralized ~ centralizúotasis val dymas NATO
chemical disaster ~ chèminio puolìmo padarinių
likvidãvimas Aps, KEnc; chèminės avãrijos padarinių
likvidãvimas Aps 
close ~ artimàsis val dymas KEnc, NATO
closed-loop ~ uždaràsis val dymas 

combined hand-and-foot ~ mišrùsis rañkinis ir kójinis 
val dymas 
command ~ komp. komándinis val dymas 
contamination ~ taršõs kontròlė Aps, KEnc, NATO
continuous ~ tolydùsis val dymas 
damage ~ padarinių likvidãvimas; kovà už lai vo gyvybin-
gùmą   NATO
dash ~ komp. mygtùkinis val dymas 
decentralized ~ decentralizúotasis val dymas NATO
destruction means ~ naikìnimo príemonių val dymas Art
digital ~ skaitmenìnis val dymas 
direct ~ tiesióginis val dymas 
direct fire ~ tiesióginis ugniẽs val dymas 
direct vision closure ~ stebėjimo angõs atidãrymo val dymas 
distant ~ nuotolìnis val dymas KEnc
dynamo ~ nuolatìnės srovės generãtoriaus rèlinis 
reguliãtorius 
emergency damage ~ ekstremaliųjų situãcijų padarinių
likvidãvimas Aps, KEnc
emergency valve ~ avãrinio krãno traukà
emission ~ spinduliãvimo kontròlė KEnc, NATO
engagement ~ ugniẽs paleidìmo val dymas NATO
explosive disposal ~ sprogiųjų daiktų nuken ksminimo 
vadõvas
exposure ~ (karių) radioaktyviõsios apšvitõs kontròlė
feedback ~ grįžtamàsis val dymas 
field ~ geodèzinio pãgrindo tiñklas NATO
fire ~ = fire control
firing ~ šáudymo tìkrinimas Art, KEnc
flight ~ skrỹdžių val dymas KEnc
focus ~ žìdinio reguliãvimas 
fuel-flow ~ degalų sąnaudų reguliãvimas 
fuel-metering ~ degalų dozavimo įtaisas
full radar fire ~ šáudymas su pabūklo táikymo stotimì
gas-flow ~ dùjų padavìmo reguliãvimas 
gear ~ pavarų pérjungimo mechanìzmas
geodetic ~ geodèzinis pãgrindas KEnc; atramìnis geodèzinis 
tin klas 
ground ~ geodèziniai matãvimai KEnc, NATO; antžemìnė
atrama
ground antiaircraft ~ antžemìnis radiolokãcinis OEG ugniẽs 
val dymas 
group ~ grùpinis val dymas 
hydraulic traverse ~ (bokšto) hidráulinio pósūkio val dymas 
homing ~ nusitáikymas
humidity ~ drėgmės reguliãvimas 
idle / slow-running ~ tuščiõsios varìklio eigõs reguliãvimas 
illumination ~ apšviestùmo reguliãvimas 
indirect ~ netiesióginis val dymas 
individual ~ individualùsis val dymas 
individual tracer ~ šáudymas tiesiúoju táikymu koregúojant 
ùgnį pagal sviedinių trasàs 
inventory ~ materiãlinių príemonių kontròlė
lateral ~ of fire šóninis ugniẽs val dymas 
launch ~ (pa)leidìmo val dymas 
lighting ~ apšvietìmo reguliãvimas 
load ~ apkrovõs, ašiẽs apkrovõs reguliãvimas  
local ~ viẽtinis val dymas
logical ~ lòginė kontròlė
manual / hand ~ ran kinis val dymas
manual mixture ~ ran kinis mìšinio reguliãvimas 
map ~ of aerial photography aerofotogrãfinės núotraukos ir 
žemėlapio susiejìmas 
missile ~ rakètos val dymas 
mixture ~ mìšinio reguliãvimas 
motor speed ~ varìklio apsisukìmų reguliãvimas 
movement ~ judėjimo val dymas KEnc, NATO
nuclear damage ~ branduolìnio giñklo naudójimo padarinių
likvidãvimas KEnc

contouring
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oil temperature ~ tepalų temperatūros reguliãvimas 
operational ~ valdùmas KEnc; vairùmas 
pedal ~ kójinis val dymas; pedãlinis val dymas 
photogrammetric ~ fotogrammètrinis tiñklas NATO
photographic ~ fotografãvimo kontròlė KEnc
photo-point ~ aerofotogrãfinės núotraukos susiejim̀as  
positive ~ pozityvùsis val dymas NATO 
procedural ~ procedūrinė kontròlė NATO
programme ~ progrãminis val dymas 
programmed ~ programúotasis val dymas 
push-button ~ mygtùkinis val dymas 
push-button route ~ maršrùtinė centralizãcijos sistemà
quality ~ kokybės kontròlė
quality ~ of fuel degalų kokybės kontròlė
radar ~ radiolokãcinis val dymas; radiolokãcinė kontròlė
KEnc
radar fire ~ radiolokãcinis ugniẽs val dymas 
radiation ~ dozimètrinė kontròlė
radio ~ radijo val dymas; val dymas rãdijo signãlais
radio remote ~ nuotolìnis rãdijo val dymas 
radioactive contamination ~ radioaktỹviojo užterštùmo 
kontròlė Aps, KEnc
relay ~ relìnis val dymas
remote / distance ~ nuotolìnis val dymas KEnc
remote fire ~ nuotoliǹis šáudymo val dymas 
remote gun ~ centralizúotasis pabūklo kreipim̀as (sinchro-
niškai perduodant duomenis); nuotoliǹis pabūklo val dymas 
route ~ maršrùtinis val dymas 
semiautomatic ~ pusiáu automãtinis val dymas 
sequence ~ operãcijų nuoseklùmo val dymas 
servo-mechanism ~ val dymas servomechanizmù 
ship damage ~ lai vo veiksnùmo palai kymas KEnc
sight reticle dimmer ~ taikìklio sietẽlio ryškùmo 
reguliãtorius 
space ~ kòsminės erdvės kontròlė KEnc
speed ~ grei čio reguliãvimas 
steering clutch ~ bòrto sánkabų val dymas 
stem ~ kotìnis val dymas 
stock ~ materiãlinių príemonių kontròlė, atsargų kontròlė
tactical ~ tãktinis val dymas  
thrust-vector ~ traukõs vèktoriaus val dymas 
track occupancy ~ kelio (užimtumo) kontròlė
traffic ~ ei smo reguliãvimas 
transportation ~ transportãvimo val dymas 
trigger ~ gaidùko val dymas; paléidžiamojo mechanìzmo 
reguliãvimas 
troop ~ pajėgų val dymas 
turret ~ bókšto val dymas 
turret operation and gun firing ~s bókšto pósūkio mecha-
nìzmo ir patránkos ugniẽs val dymas 
turret power traverse ~ bókšto pósūkio pavarõs val dymas 
valve ~ dùjų skìrstymo mechaniz̀mas
variable-frequency ~ dažnìnis val dymas
ventilator ~ ventiliãtoriaus val dymo mechaniz̀mas
vertical ~ taškų au kščio nustãtymas; art. aukštybinių žymi-
nių tin klas 
visual fire ~ regimàsis ugniẽs val dymas 
voice ~ balsìnis val dymas 
weight ~ ašies apkrovo s reguliãvimas 
wire ~ laidìnis val dymas 
wireless ~ belai dis val dymas, val dymas per radiją
v kontroliúoti; valdyti; reguliúoti

control-gear n pavarų dėžės svir̀tis; val dymo mechanìzmas
controllability n valdomùmas 
controllable, controlled a val domas; reguliúojamas; kontro-

liúojamas
controller n 1 kontroliẽrius; inspèktorius; revìzorius 2 av., 

glžk. dispèčeris 3 el., techn., inform. reguliãtorius 4 komp. 
valdìklis; val dymo įrenginys 

air ~ skrỹdžių vadõvas KEnc, NATO
braking ~ stabdžių reguliãtorius 
cam ~ kumštẽlinis reguliãtorius 
drum ~ būgnìnis reguliãtorius 
fire ~ ugniẽs val dymo príetaisas 
forward air ~ priešakìnis skrỹdžių vadõvas KEnc, NATO 
fuel flow ~ degalų sąnaudų reguliãtorius 
input / output (I / O) ~ įvestiẽs ir išvestiẽs valdìklis 
interceptor ~ gáudymo orè vadõvas NATO
magnetic ~ magnètinis reguliãtorius 
mobile fire ~ judrùsis ugniẽs val dymo príetaisas 
mortar fire ~ minósvaidžių ugniẽs koregúotojas  
peripheral ~ išorìnis valdìklis 
programme / time schedule ~ progrãminis reguliãtorius 
static fire ~ stacionarùsis ugniẽs val dymo príetaisas
tactical air ~ tãktinių skrỹdžių vadõvas KEnc, NATO
trafic ~ dispèčeris 
traverse ~ art. sùkamojo mechanìzmo reguliãtorius 
video ~ vai zdo valdìklis

controlling n reguliãvimas
contusion n med. kontùzija KEnc
convection n konvèkcija 

forced ~ priverstìnė konvèkcija 
natural ~ natūralióji konvèkcija 
thermal / heat ~ šilumìnė konvèkcija 
turbulent ~ turbulen tinė konvèkcija 

convector n stat. konvèktorius
conventional a 1 įprastìnis 2 standártinis 3 sutartìnis (apie 

ženklą ir pan.)
converge v su(si)ei ti (apie linijas, kelius ir pan.)
convergence n 1 (su)artėjimas 2 spec. konvergeñcija 3 auto-

mat. glaustìs, konvergãvimas; suvestìs
 grid / meridian ~ dienóvidinių artėjimas KEnc, NATO
 map ~ žemėlapio konvergeñcija NATO
 true ~ tikróji dienóvidinių konvergeñcija NATO
convergent a suei nantis (į vieną tašką); konvergúojantis; 

konvergen cijos
conversation n pókalbis
conversion n 1 (pa)virtìmas, vir smas; (pa)vertìmas;

pa(si)keitìmas 2 pérskaičiavimas (kitais vienetais) 3 pérdirbi-
mas; transformãcija; pérmaina; pókytis 4 spec. keitìmas;
konvèrsija 5 elgìmasis (su kuo); elgesys 6 naudójimasis (pvz., 
įrankiu)
~ of military production karìnės gamýbos konvèrsija KEnc
catalytic ~ katãlizinė konvèrsija 
chemical ~ chèminė konvèrsija 
coherent light ~ koheren tinis šviesõs pakeitìmas

converter n spec., inform.  keitìklis KEnc; keitìmo įrenginys; 
konvèrteris
absorption edge image ~ vai zdo su kraštiniù sugėrimù kei-
tìklis 
analog-digital ~ analòginis skaitmenìnis keitik̀lis 
cascade ~ kaskãdinis keitìklis 
digital-analog ~ skaitmenìnis analòginis keitìklis 
electric ~ elektrìnis keitìklis KEnc
frequency ~ dãžnio keitìklis 
image ~ elektròninis òptinis keitìklis KEnc; vai zdo keitìklis 
infrared-sensitive picture-tube ~ infraraudónojo vai zdo 
keitìklis 
photothermoionic image ~ fototermojòninis vai zdo keitìklis
time-number ~ analòginis skaitmenìnis lai ko keitìklis

convertible a nùkeliamas, nuden giamas (apie automobilio 
viršų)

convertion n: ~ to diesel traction pérėjimas prie šilùmvežių
convertiplane n konvertoplãnas KEnc
convertor n = converter 
convex n ìšgauba 

convex
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a iš̀gaubtas
convexity n išgaubtùmas; iškilùmas 
convexo-concave a išgaubtai  įgaubtas (apie lęšį)
convexo-convex a abìpus iš̀gaubtas (apie lęšį) 
convexo-plane a išgaubtai  plókščias 
convey v 1 (pér)vèžti; (pér)gabénti; vežióti; transportúoti 2 

pérduoti (energiją ir pan.) 
conveyance n 1 vežim̀as; gabẽnimas; transportãvimas 2 

vežìmo príemonė, transpòrto priémonė  
  land ~ sausumõs transpòrto príemonė
conveyance n padavìmas
conveyer n = conveyor
conveyor n konvèjeris; júostinis transpòrteris 

ammunition ~ automob., šrv. techn. šaudmenų padavìmo 
transpòrteris 
band / belt / ribbon ~ júostinis konvèjeris 
bucket ~ káušinis konvèjeris 
chain ~ grandìninis konvèjeris 
extensible ~ (iš)stumiamàsis konvèjeris 
pipe ~ vamzdžių transpòrteris 
roller ~ velenìnis konvèjeris NATO
stocking ~ štabeliãvimo konvèjeris 
tank ~ tánkvežis 
unloading / discharging ~ iškraunamàsis konvèjeris 

convoluted a sùsuktas (spirale) 
convolution n (spiralės) apvijà
coolant n šaldìklis; áušalas; šáldomoji mẽdžiaga 
cooler n techn. 1 aušintùvas; šaldytùvas; šaldik̀lis 2 automob. 

radiãtorius 3 aušìnimo bókštas
oil ~ alyvos radiãtorius

cooling <n, a> n techn. šáldymas; užšáldymas; aušìnimas  
air ~ aušìnimas óru 
combustion chamber ~ degìmo kãmeros aušìnimas 
engine ~ varìklio aušiǹimas 
external ~ rak. išorìnis aušìnimas 
fluid ~ aušìnimas skysčiù 
forced ~ priverstìnis aušiǹimas 
forced air ~ priverstiǹis aušìnimas óru 
forced water ~ priverstìnis aušiǹimas vándeniu 
internal ~ vidìnis aušiǹimas 
liquid / fluid ~ aušìnimas skysčiù
porous / sweat ~ rak. akytasis aušiǹimas 
regenerative / closed-cycle ~ regenerãcinis aušiǹimas
water ~ aušìnimas vándeniu  
water-jacket ~ aušìnimas aušìnimo ertmè 
a aušìnantis

cooperation n sąveika KEnc  
 fire ~ ugniẽs sąveika KEnc
coordinate n pl spec., komp. koordinãtės KEnc, NATO; 

koordinãčių ãšys; convert a target ~s to a fresh grid nustatyti 
táikinio koordinatès naujõjoje sistèmoje; plot the ~s nustatyti 
koordinatès 
angular ~s kampìnės koordinãtės 
astronomic ~s astronòminės koordinãtės KEnc
bipolar ~s dvipõlės koordinãtės 
calculated ~s apskaičiúotosios koordinãtės 
Cartesian ~s Dekárto koordinãtės KEnc; stačiakampės 
koordinãtės NATO
conical ~s kūginės koordinãtės 
cylindrical ~s cilìndrinės koordinãtės 
full ~s pìlnosios koordinãtės 
Gauss ~s Gáuso koordinãtės KEnc
geocentric ~s geocentrìnės koordinãtės KEnc
geodetic ~s geodèzinės koordinãtės KEnc
geographic ~s geogrãfinės koordinãtės KEnc, NATO
grid ~s tiñklo koordinãtės KEnc, NATO
heliocentric ~s heliocentrìnės koordinãtės KEnc

instantaneous ~s momeñtinės koordinãtės KEnc
linear ~s linijìnės koordinãtės 
plane / planimetric ~s plokštumìnės koordinãtės 
plane local ~s plokštumìnės viẽtinės koordinãtės KEnc
plane rectangular ~s plokštumìnės stačiakampės koordinã-
tės KEnc
polar ~s pòlinės koordinãtės KEnc, NATO
provisional ~s sąlygìnės koordinãtės 
rectangular / orthogonal / grid ~s stačiakampės koordinãtės 
rectangular plane ~s stačiakampės plokštumìnės 
koordinãtės 
rectangular reduced ~s sutrumpintosios stačiakampės 
koordinãtės KEnc
reduced ~s trumposios koordinãtės 
specified ~s nustatytosios koordinãtės 
spherical ~s sfèrinės koordinãtės 
target ~s táikinio koordinãtės Art, KEnc
target predicted ~s táikinio pasitikìmo koordinãtės

coordinating n: ~ sight with gun mount taikìklio sujungìmas 
su artilèrijos pabūklù

coordination n koordinãvimas; sudẽrinimas; dar ↑ coopera-
tion 
~ of sight with gun taikìklio sudẽrinimas su pabūklù
crew ~ įgulos veiksmų koordinãvimas 
direct ~ tiesióginis (ugnies paramos priemonių veiksmų) 
koordinãvimas 
fire ~ ugniẽs koordinãvimas Art,  NATO
fire support ~ paramõs ugnimì koordinãvimas KEnc, NATO

coordinatograph n koordinatogrãfas KEnc; koordinatinis 
braižytùvas 

coordinator n (ugnies valdymo prietaiso) koordinãtorius 
celestial ~ žvaigždìnis koordinãtorius, dangau s koordi-
nãtorius 
infrared (IR) ~ šilumìnis, infraraudonàsis koordinãtorius 
narrow-angle ~ siaurakampis koordinãtorius 
optical ~ òptinis koordinãtorius 
optical target ~ òptinis táikinio koordinãtorius 
target ~ táikinio koordinãtorius 
wide-angle ~ plačiakampis koordinãtorius

copier n komp. 1 kopijãvimo aparãtas,  įrenginys; kopijuõklis 2 
kopijúotojas

coping n stat. 1 dengiamóji plõkštė 2 hidr. ùžtvankos viršùs 
copper n vãris
coppering n (vamzdžio kanalo) apsitraukìmas variù  
copy n komp. kòpija 

hard ~ dokumen tinė kòpija 
copying n kopijãvimas
corbel n kronštei nas
cord n 1 (plona) virvė 2 el., ryš., komp. lai das; virvėlaidis 3 

automob. kòrdas 
coiled ~ (spiralės formos) mikrotelefòno lai das 
detonating / demolition ~ detonúojamoji virvùtė KEnc; 
sprogdìnimo virvùtė NATO
extension ~ ilgintùvas  
flexible ~ lankstùsis lai das 
fuse-lighter ~ padegamõsios virvùtės degìklio virvùtė
high-strength ~ labai  stiprì vir vė
miner ~ minúotojo vir vė KEnc
parachute rip ~ ištraukiamóji parašiùto išskleidìmo vir vė
power ~ maitìnimo lai das 
sealing ~ sandãrinamoji virvùtė  
top ~ (parašiuto) virvė
tyre ~ padangõs kòrdas 

cordite n kordìtas (bedūmis parakas) Art 
 solventless ~ nelãkiojo skiedìklio pãrakas
cordless a beviẽlis; belai dis, be jungiamųjų laidų (ypač

maitinamas iš baterijos)

convexity
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corduroy n (ypač amer.) rąstų kẽlias 
brush ~ krūmų klojìmas 
diagonal ~ įstrižas rąstų klojim̀as 
fascine ~ žabinių klojim̀as 
heavy ~ skersas rąstų klojim̀as 
ordinary ~ paprastàsis sker sas rąstų klojim̀as 

core n 1 cen tras; branduolys 2 el., radiotech. šerdis̀; gysla 3
kolonėlė
~ of dam ùžtvankos diafragmà 
armour-piercing ~ sviédinio šarvãmušė šerdis̀ KEnc  
cable ~ kãbelio gysla
flat-nosed ~ subkalib̀rinio sviédinio su plókščia galvutè šer-
dìs 
pointed ~ aštriagãlė šerdis̀ 
shell ~ svíedinio šerdìs 
steel ~ plienìnė šerdìs 
tungsten-carbide ~ (subkalib̀rinio sviédinio) volfrãmo kar-
bìdo šerdìs

cored a tuščiavidùris
cork n 1 kamštis 2 kamštinė plūdė
corkscrew n spirãlė
corner n pósūkis 

left-hand ~ kairysis pósūkis 
right-hand ~ dešinysis pósūkis

cornering n sukìmasis; apsisukim̀as
cornice n stat. atbrailà, karniz̀as
corning n (parako) granuliãvimas
coronite n koronìtas 
corpuscule n spec. dalẽlė, korpùskulė
correct v koregúoti; ~ (for) daryti pãtaisą (dėl)
correction n 1 pataisà KEnc; apply a ~ įvèsti pãtaisą; derive / 

determine a ~ nustatyti, apskaičiúoti pãtaisą; generate / deve-
lop a ~ ruõšti pãtaisą; introduce / insert a ~ daryti pãtaisą; 
make* a ~ (for) daryti pãtaisą (dėl); strip out a ~ pašãlinti 
pãtaisą; verify a ~ patik̀slinti pãtaisą 2 ištai symas; 
koregãvimas KEnc; korèkcija; korektūrà KEnc
~ by final firing data galutìnių šáudymo núostatų pataisà 
~ for air density pataisà dėl óro tan kio 
~ for air density variation pataisà dėl óro tan kio núokrypio 
~ for alignment pataisà dėl vẽdlinės 
~ for altitude difference pataisà dėl (meteorologinio posto ir 
baterijos) au kščių skir̀tumo 
~ for background pataisà dėl fòno 
~ for bore resistance pataisà dėl vamzdžio kanãlo pasi-
príešinimo 
~ for constant error pataisà dėl nuolatìnės paklaidõs 
~ for dead time pataisà dėl šūvio vėlãvimo 
~ for deviation pataisà dėl deviãcijos 
~ for displacement pataisà dėl (taikinio) póslinkio 
~ for drift in azimuth kryptiẽs pataisà dėl derivãcijos 
~ for gravity pataisà dėl svíedinio žemėjimo (veikiant sunkio 
jėgai) 
~ for instrument errors instrumen tinė pataisà 
~ for lead pasitikìmo pataisà 
~ for line art. kryptiẽs pataisà  
~ for materiel error pataisà dėl kovõs tèchnikos paklaidõs 
~ for nonstandard conditions pataisà dėl nestandártinių
šáudymo sąlygų
~ for parallelism pabūklinio kampo pataisà sklei džiant 
lygiagrẽčiąją vėduõklę
~ for range difference pataisà dėl pabūklų núotolio (pagal 
pagrindinę šaudymo kryptį) nuo pagrindìnio pabūklo 
~ for range vertikalióji pataisà; núotolio korektūrà 
~ for recoil pataisà dėl atãtrankos  
~ for rotation pataisà dėl Žẽmės sukim̀osi 
~ for rotational inertia pataisà dėl sukim̀osi inèrcijos 
~ for tare pataisà dėl pakuõtės, tãros svõrio 

~ for tilt pataisà dėl kovìnės ašiẽs núolinkio 
~ for trunnion tilt pataisà dėl pabūklo kakliùkų núolinkio 
~ for wind pataisà dėl vėjo 
~ of fuel delivery per stroke cìklinio degalų padavìmo 
koregãvimas 
~ of the moment bendróji meteorològinė ir balìstinė
šáudymo pataisà 
~ of the moment momen tinė pataisà  
~ to azimuth krypties pataisà 
~ to fuse sprogdìklio pataisà 
~ to generated range apskaičiúoto (šáudymo) núotolio 
pataisà 
~ to gun order pabūklo šáudymo duomenų pataisà  
~ to prediction range rate for deflection and elevation 
rates pasitikìmo núotolio pataisà dėl šóninio póslinkio ir 
viẽtos kampo pakitìmo 
~ to range núotolio pataisà 
~ to range prediction for change in initial velocity (taiki-
nio) pasitikìmo núotolio pataisà dėl pradìnio grei čio pakitìmo 
~ to standard firing data šáudymo lentẽlių duomenų pataisà 
~ to superelevation for change in initial velocity táikymo 
kampo pataisà dėl pradìnio grei čio pakitìmo 
~s for firing conditions šáudymo pãtaisos KEnc
acoustic ~ akùstinė pataisà 
adjusted range ~ núotolio pataisà 
altimeter ~ aukščiãmačio rodmenų pataisà 
altitude ~ pataisà dėl au kščio 
angular ~ kampìnė pataisà 
azimuth ~ kryptiẽs pataisà 
ballistic ~ balìstinė pataisà 
ballistic ~s balìstinės šáudymo pãtaisos Art, KEnc 
ballistic coefficient change ~ pataisà dėl balìstinio koefi-
cien to pakitìmo 
ballistic height ~ balìstinė sprogìmo au kščio pataisà 
barrel curvature ~ pataisà dėl vamzdžio kreivùmo 
calibration ~ pataisà dėl pabūklų pradìnio grei čio núokrypio 
compass ~ kòmpaso, busòlės pataisà 
computed ~ apskaičiúotoji pataisà 
contour ~ pataisà dėl ribìnio póveikio 
cooling ~ pataisà dėl šilumìnių núostolių
course ~ for change in target bearing kùrso pataisà dėl 
táikinio ãzimuto pakitìmo 
course ~ kùrso pataisà 
curvature ~ kreivu mo pataisa
dead-time ~ pataisà dėl atitikìmo 
deflection / lateral / train ~ art. kryptiẽs pataisà
deflection ~ for drift kryptiẽs pataisà dėl derivãcijos 
deflection ~ šóninė pataisà, horizontalióji pataisà 
deflection difference ~ taikìklio pataisà dėl pósūkio skìrtumo 
(šaudant su dideliu poslinkiu) 
differential ~ diferen cinė pataisà 
direction ~ kryptiẽs pataisà KEnc
drift ~ pataisà dėl derivãcijos 
earth-rotation ~ pataisà dėl Žẽmės sukìmosi 
elevation ~ táikymo kampo pataisà 
elevation difference ~ art. kryptiẽs žiñgsnis (Kž) Art, KEnc
empirical ~ patirtìnė pataisà 
end ~ kraštutìnių reikšmių pataisà 
fuse ~ art. sprogdìklio pataisà 
fuse ~ for change of air density sprogdìklio pataisà dėl óro 
tan kio pakitìmo 
fuse ~ for gun loading time sprogdìklio pataisà dėl pabūklo 
užtai symo lai ko  
fuse calibration ~ nustatytoji sprogdìklio pataisà įšáudant 
batèrijos pabūklùs 
fuse dead time ~ sprogdìklio pataisà dėl pabūklo užtai symo 
lai ko 
fuse percent ~ santykìnė sprogdìklio pataisà (procentais) 
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geophysical ~s geofiz̀inės šáudymo pãtaisos Art, KEnc
gravity ~ gravitãcinė pataisà 
height ~ au kščio korektūrà 
height of site ~ pataisà dėl (pabūklų stovėjimo taškų) au kščių
skìrtumo 
index / instrument ~ instrumen tinė pataisà 
interference ~ pataisà dėl interferen cijos 
lateral adjustment ~ art. krypties pataisà 
lead ~ pataisà dėl táikinio judėjimo 
meteorological ~s meteorològinės šáudymo pãtaisos Art, 
KEnc 
off-course ~ pataisà dėl rakètos núokrypio nuo trajektòrijos 
parallax ~ pataisà dėl paralãkso 
phase ~ ryš. fãzės koregãvimas 
pointing ~ meteorològinė ir balis̀tinė šáudymo pataisà 
pressure ~ pataisà dėl slėgio 
range ballistic ~ balis̀tinė núotolio pataisà 
relative ~ santykìnė pataisà 
relativistic ~ reliatyvìstinė pataisà 
site ~ táikymo kampo pataisà dėl táikinio viẽtos kampo 
sound-lag ~ pataisà dėl gar so vėlavimo 
special ~ pataisà dėl vėduõklės 
spotting ~ (šaudymo) korektūrà Art, KEnc
temperature ~ pataisà dėl temperatūros  
terrain ~ vieto vės pataisa
time ~ nuotolìnio sprogdik̀lio pataisà 
tip ~ pataisà dėl galutìnio póveikio 
total ~ sumìnė pataisà 
train ~ pabūklinio kampo pataisà  
trial-shot ~ įšáudyta pataisà Art 
trial-shot deflection ~ įšáudyta kryptiẽs pataisà Art, KEnc
trial-shot range ~ įšáudyta núotolio pataisà Art, KEnc 
variation ~ pataisà dėl pólinkio 
vertical calibration ~ vertikalióji pataisà įšáudant pabūklùs 
vertical pointing ~ vertikalióji meteorològinė ir balìstinė
šáudymo pataisà 
vertical pointing ~ vertikalióji pataisà 
vertical wind ~ pataisà dėl vertikaliõsios vėjo dedamõsios 
wind ~ pataisà dėl vėjo 
wind and drift ~ pataisà dėl šóninio vėjo ir derivãcijos 
windage ~ pataisà dėl vėjo núonašos (į šoną) 
zero-point ~ nùlio pataisà

corrector n 1 komp. koregúojamoji programà; taisìklis, 
korèktorius (t. p. art.) 
~ of moment taikìklio korèktoriaus núostata su meteorolò-
ginėmis ir balìstinėmis pataisomìs 
aim ~ šaul. g. taikìklio korèktorius; ortoskòpas 
normal ~ zen. taikik̀lio korèktoriaus, atitin kančio normãlų
sprogìmo au kštį, núostata 
range ~ (stereoskopinio tolimačio) reguliãvimo, tìkrinimo 
skãlė
range and altitude ~ núotolio ir au kščio korèktorius 
range and azimuth ~ núotolio ir kryptie s korèktorius 
range percentage ~ pataisų nustatymo núotolio pròcentais 
príetaisas
sound-lag / acoustic ~ (garso gaudiklio) akùstinis korèk-
torius
wind ~ vėjo korèktorius 
wind and drift ~ šo ninio vėjo ir derivacijos pataisų
korèktorius

correlation n sąsaja KEnc, NATO; komp. koreliãcija 
correlator n koreliãtorius
correspondence n susirašinėjimas
corridor n korìdorius KEnc

air ~ óro korìdorius KEnc, NATO
aircraft climb ~ órlaivio kilìmo korid̀orius KEnc, NATO

corrode v (iš)ėsti; (iš)ėsdinti; būti koròzijos veikiamám; rūdyti 
corrosion n 1 koròzija; rūdijìmas; oksidãvimasis 2 rūdys 

pits / pitting / point ~ taškìnė koròzija 
terminal ~ gnybtų koròzija 

corrosion-proof a nerūdìjantis
corrosion-proofing n konservãvimas KEnc; sáugojimas  

long-term ~ ilgalai kė konservãcija 
short-term ~ trumpalai kė konservãcija

corrosion-resistant a nerūdìjantis
corrosion-resisting a sáugantis nuo rūdìjimo 
corrosive a rūdìjantis; koròzinis
corrosivity n koròzinis aktyvùmas  
corrugation n 1 raukšlė 2 raukšlėtùmas 3 (kelio) duobė; 

nelygùmas 
cosolvent n mišrùs tirpìklis
cost n log. káina 
cotter n plei štas; spraustẽlis; kai štis 

split ~ skečiamàsis kai štis 
cottering n plei štinis tvìrtinimas  
cotton n amer. vatà 

absorbent ~ higroskòpinė vatà 
cotton-wool n vatà

couchette n: upper folding ~ viršutìnė atverčiamóji lentyna 
coulomb n el.,  fiz. kulònas
coulomb per kilogram (C/kg) n fiz. kulònas kilogrãmui 

(apšvitos dozės vienetas) Aps, KEnc 
count n 1 skaičiãvimas; nustãtymas 2 skaičiãvimo rezultãtas; 

nustatýtasis skai čius
 background ~ jonizúojančiosios spinduliuõtės fòno 

nustãtymas Aps, KEnc, NATO
countdown n atgalìnis lai ko skaičiãvimas (pvz., prieš palei-

džiant raketą, erdvėlaivį) NATO 
counter n 1 skaitìklis (t. p. komp.); skaičiuõklis; tachomètras 2 

skaičiúotojas
~ for petrol pump skìrstomosios kolonėlės skaičiuõklis 
alpha ~ alfa dalẽlių skaičiuõklis 
battery ~ batèrijos skaičiúotojas Art
beta ~ beta dalẽlių skaičiuõklis 
cycle ~ cìklų (chronografe) skaičiuõklis 
Geiger ~ Gei gerio skaitìklis 
Geiger-Muler ~ Gei gerio ir Miùlerio skaitìklis 
germ ~ mikroorganìzmų skaičiuõklis 
instruction / program ~ komándų skaitìklis 
liquid-flow ~ skaičiuõklis su matúojamojo skysčio srautù 
nuclei / nucleus, nuclear radiation ~ branduolìnių dalẽlių
skaičiuõklis 
radiation ~ spinduliuõtės skaičiuõklis 
revolution ~ apsisukìmų skai čiaus rodìklis, skaitìklis
rounds ~ šovinių likùčio skaičiuõklis  
ship ~ laivų skaitìklis KEnc, NATO 
speed ~ tachomètras 
update ~ atnaũjinamasis skaitìklis

counteraction n atóveiksmis; fiz. atóveikis; priešvei ksmis; 
neutralizãcija 

 acoustic warfare ~ akùstinio kãro atóveiksmis KEnc
counterattack n kontratakà, kontrpuolìmas 
counterattraction n fiz. atóveikis 
counterbalance n art. pusiáusvyros mechanìzmas; spynõs 

uždãrymo len gvinimo mechanìzmas; ãtsvaras 
v kompensúoti; išlaikyti pusiáusvyrą

counterbalancing n kompensãvimas; pusiáusvyros išlai ky-
mas

counterbarrage n atsãkomoji užtveriamóji ugnìs
counterbattery a priešbatèrinis  
counterclockwise adv, a amer. prieš lai krodžio rodyklę
counter-countermeasures n pl kovõs su  radioelektròninė-

mis príemonėmis príemonės; atóveiksmio (priešo) gynýbos 
príemonėms priémonės  
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 acoustic warfare ~ akùstinės kovõs  kontratsãkomosios 
príemonės NATO

countercurrent n priešpriešìnė srovė; príešsrovė
counterescarp n kontreskárpas KEnc
counterfire n kontrugnis̀ NATO; atsãkomoji ugnìs; 

priešbatèrinė ugnìs 
counterflow n priešpriešìnis tekėjimas, priéšsrovė; atgalìnis 

srau tas
counterforce n fiz. atóveikio jėgà
countermeasure n atsãkomoji priémonė; (ppr. pl) ató-

veiksmis 
 acoustic warfare ~ akùstinės kovõs  atsãkomosios priémonės

NATO
active electronic ~s aktyvùsis rãdijo atóveiksmis 
aerosol ~s aerozòlinis atóveiksmis KEnc 
defensive mine ~s gynýba nuo miǹų NATO 
electronic / radio ~s rãdijo atóveiksmis 
electronic ~s elektròninis atóveiksmis KEnc, NATO
mine ~s príešo miǹų ùžtvarų efektyvùmo mãžinimo 
príemonės 
nuclear ~s branduoliǹė saugà 
passive electronic ~s pasyvùsis rãdijo atóveiksmis 
radar ~s radiolokãcijos stočių slopìnimas; antiradiolokãcinis 
trùkdymas NATO
radiological ~s radiãcinės saugõs príemonės 

countermine n priešmiǹinė minà KEnc
countermining n kontrminãvimas KEnc  
 chain ~ nuoseklùs dviejų, nuosekliai  sujungtų, mìnų nuoto-

lìnis sprogìmas dėl detonãcijos
countermissile n priešrakètinė raketà, antiraketà
countermortar a priešminósvaidinis 
countermove n kontrmanèvras KEnc, NATO 
counterpoise n kompensãvimas; pusiáusvyros išlai kymas; 

spynõs pusiáusvyros mechanìzmas 
v kompensúoti; išlaikyti pusiáusvyrą

counterpreparation n kontrparengim̀as Art, KEnc
 artillery ~ artilèrinis kontrparengim̀as Art, KEnc

emergency ~ fire neplanìnis kontrparengim̀as 
 nuclear ~ branduoliǹis kontrparengim̀as
counterrecoil n art. grąžìnimas 

automatic ~ art. (atšliaužiančių pabūklo dalių) saváiminis 
grąžìnimas 
gun ~ pabūklo grąžìnimas (po šūvio į pradinę padėtį) KEnc 

counterscarp n inž. kontreskárpas 
countershaft n automob. tárpinis vẽlenas
countersign n slaptãžodis KEnc, NATO
countersink n 1 skylės pradžiõs plãtinimas (varžto, sraigto 

galvutei įleisti į vidų); varžto galvùtės įleidìmas 2 (išgręžtų
angų) platintùvas, gilintùvas 

countersniping n kovà su priéšo snáiperiais 
counterstroke n kontrsmūgis KEnc  

massive nuclear ~ mãsinis branduolìnis kontrsmūgis 
counterweight n automob. ãtsvaras 

crankshaft ~ alkūninio vẽleno ãtsvaras 
v atsver ti 

country n vietóvė KEnc
broken ~ raižýtoji vietóvė
closed ~ uždaróji vietóvė KEnc
difficult ~ nelabai  raižýta vietóvė
low ~ žemumà 
marshy and wooded ~ miškìnga ir pelkėta vietóvė
motorproof ~ mechãninio transpòrto neįveikiamà vietóvė
mountainous ~ kalnúotoji vietóvė
open ~ atviróji vietóvė KEnc
rolling ~ kalvótoji vietóvė KEnc
semiclosed ~ pusiáu uždarà vietóvė KEnc
tank ~ tánkų įveikiamà vietóvė

tankable ~ tinkamà tánkams naudóti vietóvė
wooded ~ miškìngoji vietóvė KEnc

coupé n pranc. dengtàsis automobìlis (su dviem sėdynėmis; t. 
p. ~ two-seater) 

couple n porà 
~ of forces jėgų porà 
restoring ~ grįžtamóji porà 
v sukabìnti (pabūklą su vilkiku)

coupled a sudvẽjintas
coupler n 1 glžk sukabìnamasis príetaisas; (su)jungiamóji 

movà 2 el., radijo šakotùvas 
automatic ~ automãtinis sukibìmas 
rotating / rotary ~ (bangolaidžių) sukamàsis sujungìmas  

coupling n 1 su(si)jungìmas, jungìmas(is); sukabìnimas (t. p. 
automob.) 2 fiz. sánkaba; ryšys 3 movà (t. p. automob.) 
~ between hose and pipe rankóvės sujungìmas su vamzdžiù 
~ of bridge tìlto sujungìmas 
~ of the line vamzdyno surinkìmas 
~ shaft užmetamóji sánkaba
adapter ~ tárpinė movà 
antenna ~ antènos ryšys 
articulated ~ daugiagran dė sánkaba 
automatic ~ automãtinis sukibìmas 
automatic brake ~ automãtinio stãbdžio žarnų sujungim̀as 
ball ~ rutulìnis lan kstas
brake ~ stabdžių sánkaba 
choke ~ droselìnis ryšys 
clutch ~ movìnis sujungìmas 
double universal ~ dvìgubasis kardãnas 
flexible hose pipe dummy ~ sujungìmas stãbdomosios 
rankóvės pãkabu
fluid ~ hidráulinė movà 
fork / hook / universal ~ kardãnas 
friction ~ trintiẽs sánkaba 
hose / hose-to-hose ~ žarnų sujungìmas 
hydraulic ~ hidráulinė movà 
hydraulic controlled fifth wheel ~ hidráulinis balnìnis suka-
bìnimas 
inductive ~ indùkcinis ryšys 
magnetic ~ magnètinis ryšys 
mechanical controlled fifth wheel ~ mechãninis balnìnis 
sukabìnimas
optron ~ optròninis ryšys 
overload ~ apsaugìnė movà 
pipe ~ vamzdžių sujungìmas
rigid ~ aklinóji movà 
screw ~ sráigtinė sánkaba 
shaft ~ velenų sujungìmas 
single universal ~ paprastàsis kardãnas 
sleeve ~ rankóvinis sujungìmas 
spare ~ atsargìnis sukabìnimo príetaisas
universal ~ kardãninis sujungìmas

course n 1 eigà 2 kryptìs KEnc; kùrsas KEnc, NATO; kẽlias
KEnc; maršrùtas KEnc; trasà 3 tvarkà 3 jūr. žemutìnė tiesióji 
bùrė
action ~ koviǹis kùrsas KEnc
aircraft ~ órlaivio kùrsas KEnc
ballistic ~ balìstinis kùrsas 
CBR course of action RChB gin klų naudójimo tvarkà ir 
apsaugo s nuo jų príemonės 
clock ~ nuródytas pagal lai krodžio ciferblãtą táikinio kùrsas 
collision ~ svíedinio susitikìmo su táikiniu kùrsas 
gunnery ~ šaudybos kùrsas 
hypothetical ~ (taikinio) sąlygìnis kùrsas 
lap ~ júostos kryptìs NATO 
lead collision ~ príekinė susikirtìmo kryptìs NATO 
obstacle ~ kliūčių rúožas KEnc; mókomoji kliūčių júosta 
pistol ~ šáudymo iš pistolèto kùrsas 

course
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tank-infantry combat ~ mókomasis ben drojo pėstininkų ir 
tánkų padalinių rengìmo lau kas 

 target ~ táikinio kùrsas Art, KEnc
coutchouc n kaučiùkas 
cove n stat. skliau tas 
cover <n, v> n 1 apsaugà; príedanga KEnc; dengìmas KEnc 2

techn., automob. gaũbtas KEnc 3 ùždangalas, ãpdangalas, 
dangà; techn., automob. dan gtis, dangtelis 4 budėjimo re-
žìmas 5 vókas; įpakãvimas 6 sklendė

 ~ material chemical proof chèmiškai nelaidì dangà 
 accidental / natural ~ gamtiǹė priédanga Aps, KEnc

acoustic ~ akùstinė dangà KEnc
armoured hatch ~ šarvúotasis liùko dan gtis 
breech ~ vamzdžio drūtgalio ãpdangalas; (pistoleto kulkos-
vaidžio) úokso skydẽlis 
camouflage ~ maskúojamoji dangà KEnc
canvas ~ brezen tas; dengiamàsis brezen tas
cylinder head ~ cilìndrų galvùtės dangtelis 
clutch ~ sánkabos gau btas 
clutch housing ~ sánkabos kárterio dan gtis 
column ~ vorõs príedanga 
cradle ~ art. lópšio gau btas 
crankcase ~ varìklio kárterio dan gtis 
cross-level ~ išilgìnio gulsčiùko įtvaras 
fallout ~ radiãcinė príedanga KEnc
feed block ~ (stovinio kulkosvaidžio) ėmìklio dan gtis 
feed box ~ šaul. g. krin tančiojo mechaniz̀mo dėžùtės dan gtis 
fighter ~ naikintùvų dengim̀as KEnc, NATO
fire ~ of minefields miǹų laukų príedanga ugnimì
flap ~ atlošiamàsis dan gtis 
flash ~ art. láibgalio liepsnõs priédanga 
gas charging valve ~ art. dùjų vožtùvo dan gtis 
gear case ~ pavarų dėžės kárterio dan gtis 
gearbox ~ pavarų dėžės dan gtis 
ground ~ vietóvės reljèfo priédanga 
gun ~ pabūklo ãpdangalas 
hand hole ~ stebėjimo angõs dangtelis 
hatch ~ liùko dan gtis 
hub ~ rãto gau btas 
individual protective / anti-gas ~ apsaugiǹis apsiau stas 
inspection ~ stebėjimo liùko dangtẽlis 
longitudinal-level ~ art. šóninio gulsčiùko įtvaras 
magazine ~ dėtuvės, dėtuvės dėžùtės dan gtis 
magazine-opening ~ dėtuvės langẽlio dangtẽlis 
manhole ~ landõs dan gtis 
muzzle ~ láibgalio an tvalktis 
nozzle / exhaust dust ~ rak. tūtos dan gtis 
overhead ~ príedanga nuo iškiliõsios ugniẽs; apsaugìnė
(įrenginio) dangà  
periscope ~ apsaugiǹis periskòpo įrenginys; periskòpo šar-
vuõtė; šarvúotasis periskòpo gau btas 
pile ~ põlio an tgalis
protective ~ (nuimamasis) kamštis; automob. protèktorius
protective canvas ~ apsaugìnis brezen tinis ãpdangalas 
pull-out hatch ~ gélbėjimo liùko dan gtis 
rear-sight ~ taikìklio dėklas 
removable ~ nuimamàsis dan gtis 
sight ~ šaul. g. kryptùko gau btas 
smoke ~ dūminis maskãvimas 
sponge ~ art. grūstùvo galvùtės įmautė
stop valve protection ~ apsaugìnis galìnio stabdžių čiáupo 
gau btas 
tank-proof ~ prieštánkinė priédanga 
top / upper ~ viršutiǹis dan gtis 
top hatch ~ viršutìnis liùko dan gtis 
umbrella ~ skėtinė maskuõtė
valve ~ vožtùvo galvùtė
v den gti (nuo ugnies)

coverage n 1 dengìmas KEnc; ãpdangalas; dangà; saugà KEnc 
2 apimtìs; aprėptìs 3 veikim̀o zonà; stebėjimo zonà 
azimuth ~ zonà pagal ãzimutą
fire ~ dengìmas ugnimì Art, KEnc
radar ~ radiolokãcinis dengìmas KEnc, NATO; radiolokã-
cijos stotiẽs veikìmo zonà; radiolokãcinis lau kas
radio ~ rãdijo ryšio núotolis
range ~ ryš. aptarnãvimo zonà; ryšių palai kymo zonà
ratio ~ siunčiamųjų skaitmenų diapazònas 

coverall n pl dárbo drabùžiai; kombinezònas
gas-proof ~ izoliúojamoji apsaugìnė aprangà

covered a den gtas; pàdengtas, ùždengtas
covering n 1 (ap)dengìmas; uždengìmas; aptai symas, apmu-

šìmas;  apklojìmas, užklojìmas 2 dangà 3 an tdėklas 
~ fire ugniẽs paramà
air ~ aviãcinis dengìmas  
floor ~ (kėbulo) grin dys 
impromptu ~ fire neplanìnė ugniẽs paramà 
metal ~ metalìnis apkalìmas 
upholstery ~ (kėbulo) vidìnis apmušìmas

cover-plate n an tdėklas
covert a pàslėptas; slãptas; užmaskúotas 
cowl n 1 gobtùvas, gaubtùvas 2 (variklio) gau btas; príekinis 

skydas 
cowling n 1 av. varìklio apdangà; ãptakas 2 gau btas 

engine ~ varìklio dan gtis  
CR n chem. CR (dirginamoji NM) Aps, KEnc 
crack n 1 plyšys 2 įtrūkìmas, įtrūkis; įskilìmas; įlūžìmas 3 

smarkùs smūgis 4 tràkštelėjimas; pliáukštelėjimas; poškė-
jimas
capillary / hair-line ~ kapiliãrinis įtrūkìmas 
check / shrinkage ~ įtrūkìmas nuo susitraukìmo; įtrūkìmas 
nuo nusėdìmo 
endurance ~ įtrūkìmas nuo patvarùmo netekìmo 
hair / incipient ~ plaukẽlis (paviršiaus defektas)
heat / thermal ~ šilumìnis įtrūkìmas 
inter-crystalline ~ tarpkristãlinis įtrūkìmas 
internal ~ vidìnis įtrūkìmas 

cracked a sprógęs; (į)skìlęs; (į)trūkęs
cracker n smulkintùvas
cracking n láužymas; traškėjimas
cradle n 1 techn. lopšỹs; atramà KEnc; apkabà 2 el. lìzdas;

(telefono) svirtẽlė
~ extension art. praìlgintoji lópšio dalìs 
~ trunnion guõlis KEnc
gun ~ pabūklo lopšỹs Art, KEnc  
sleeve / ring ~ art. cilìndrinis lopšys 
top-buffer ~ art. lopšys su atóšliaužos stabdžiù 
trough ~ art. lõvio pavìdalo lopšys 
trunnion ~ art. lopšys su kakliùkais 

craft n 1 (pl ~) laivýnas KEnc; kuop. laivai ; plaukiamóji 
príemonė 2 lėktùvas KEnc; kuop. lėktùvai 3 erdvėlaivis KEnc

 assault landing ~ desántinė príemonė KEnc; atãkos 
transpòrto príemonė NATO
assault river crossing ~ vanden s kliūties įveikim̀o príemonė
incoming ~ artėjantysis lėktùvas
landing ~ išlaipìnimo lai vas NATO; desántinis kãteris KEnc 
tank landing ~ plaukiamóji tánkų desantãvimo príemonė
vehicle landing ~ desántinė bárža 
vehicle-carrying ~ plaukiamóji desántinė automobìlių ir 
šarvúotosios tèchnikos plùkdymo príemonė

cramp n (tvirtinimo) apkabà; sąvara; sankaba; veržtùvas; 
suspaudìklis

cramping n 1 (su)var žymas; (su)trùkdymas 2 (su)tvìrtinimas; 
(su)kabìnimas  

crane n (keliamasis) krãnas (t. p. automob.) KEnc

coutchouc
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~ truck automobìlinis krãnas KEnc
ammunition ~ (sunkiųjų pabūklų) šaudmenų, sviedinių ir 
ùžtaisų padavìmo krãnas 
container transfer ~ kontei nerių pérkrovimo krãnas 
crawler ~ vikšrìnis krãnas 
full revolving ~ aplin kinio sūkio krãnas
gantry ~ portãlinis krãnas 
hoisting ~ keliamàsis krãnas KEnc
loading ~ (pa)krovìmo krãnas 
mobile ~ savaei gis krãnas
pillar ~ bókštinis krãnas 
portal ~ portãlinis krãnas 
railway ~ geležinkelìnis krãnas 
rotary ~ sukamàsis krãnas 
wheel-mounted ~ automobìlinis krãnas

crank n 1 automob. (paleidimo) rañkena 2 skriejik̀as; kulìsė; 
alkūninis sver tas; alkūnė (apie veleną) 3 svir̀tis 
~ of crankshaft alkūninio vẽleno skriejik̀as 
azimuth drum ~ pabūklinio kampo būgnẽlio smãgratis 
breech-block ~ art. plei što skriejìkas
feed ~ padavìmo rañkena; padavìmo mechaniz̀mo rañkena
operating ~ spynõs rañkena; atidaromàsis skriejik̀as 
rammer hand ~ art. (pabūklo) stūmõklio rañkena 
rotating ~ art. stūmõklinės spynõs rankenà; spynõs stūmõk-
lio sukìmo rankenėlė
stabilizer ~ krei piamojo mechaniz̀mo skriejik̀as 
translating ~ art. stùmiamojo spynõs mechanìzmo rañkena 

crankcase n automob. kárteris; varik̀lio kárteris
cranking n (variklio, mašinos ir pan.) paleidìmas 

cold ~ šaltàsis paleidim̀as 
engine ~ varìklio paleidim̀as 

crankpin n skriejìko pir štas; švaistìklio kakliùkas
crankshaft n techn., automob. alkūninis vẽlenas 

breech-block ~ art. spynõs ašis̀ 
elevating ~ alkūninis kẽliamojo mechanìzmo vẽlenas  
traversing ~ alkūninis sùkamojo mechanìzmo vẽlenas 

crankweb n techn. žãstas
cranky a sulūžęs; sugẽdęs; išklib̀ęs (apie mašiną)
cranmobile n automobìlinis krãnas KEnc
crash n 1 susidūrìmas; automob. príekinis susidūrim̀as; avãrija; 

(lėktuvo) sudužìmas 2 komp. vìsiškasis sugedìmas 3 tren ks-
mas; dundėjimas; bildesys 

crashproof a nedūžtantis
crate n (įpakavimo) dėžė; kontei neris; rėmas

~ of grenades granãtų dėžė  
mine ~ mìnų dėžė

crater n 1 krãteris 2 (bombos ir pan.) išraustóji duobė; spro-
gìmo duobė KEnc

 shell ~ sprogìmo duobė KEnc
crating n (įpakavimo) dėžė; pakãvimas dėžėsè
crawler n vikšrìnė važiuõklė; vik̀šro ritinėlis

tracked ~ vikšrìnė mašinà
crayon n el. lankìnės lémpos elektròdas

vesicant detector ~ indikãcinė kreidẽlė (pūliuojamosioms 
NM aptikti)  

cream n tẽpalas 
 camouflage ~ maskúojamieji véido dažai 
crease n 1 (popieriaus ir pan.) raukšlė; įlinkis 2 ribà 
crease-resistant a nesiglámžantis; nesiraukšlėjantis
creep n 1 šliaužìmas; (smėlio ir pan.) lėtas slinkim̀as 2 techn. 

valkšnùmas 3 paleistùko eigõs il gis iki skil̀tuvo paleidim̀o 
spider ~ stebulės tárpas 
trigger ~ gaidùko svirtẽlės eigà

creepage n techn. valkšnùmas
crenel n stat. ambrazūrà

crest n 1 top. (kalno, bangos ir pan.) viršūnė; keterà KEnc; 
príedangos keterà (vietovės elementai) KEnc; gūbrys; òzas 2 
(apkrovos) mãksimumas 3 fiz. (bangos) ìškyla 
fire ~ brùstvero keterà 
military ~ koviǹė keterà KEnc
topographic ~ topogrãfinė keterà KEnc

crested n aukščiáusioji príedangos keterà KEnc
crew n 1 (pabūklo, kulkosvaidžio) tarnýba KEnc 2 (tanko, 

kovos mašinos, laivo, lėktuvo ir pan.) įgula KEnc; kománda
KEnc; ekipãžas; brigadà KEnc 

 combat ~ kovo s mašìnos įgula
coupling-distribution ~ vamzdyno jungiamųjų movų dėlióji-
mo kománda 
efficient ~ darnì įgula 
engine / locomotive ~ lokomotyvo brigadà 
experienced tank ~ patyrusi įgula 
firing ~ sprogdìnimo stotiẽs kománda 
green tank ~ nepatýrusi įgula 
gun ~ pabūklo skỹrius Art, KEnc
launching ~ (pa)leidìmo kománda Art, KEnc
machine-gun ~ kulkósvaidžio kománda 
maintenance ~ remònto brigadà 
pipe connecting / tie-in ~ vamzdyno sèkcijų sujungìmo 
kománda 
pipe coupling ~ sèkcijų surinkìmo iš paviẽnių vamzdžių
kománda 
raft ~ kélto kománda 
skeleton ~ art. ne vìsas skyrius; sumãžintasis skyrius 
staged ~ av. tárpinė įgula NATO
train ~ tráukinio brigadà
weapon ~ kovõs príemonės įgula, kománda

crimp n amer. sl. kliūtis; briaunẽlė
hand-guard spring ~ spyruo klinė vamzdžio u okso apkabà 

crimper n 1 spaudìmas; slėgìmas 2 spaustùvas 
cap ~ detonúojamosios kãpsulės spaustùvas 
shell ~ tūtos kaklelio apspaudìmo príetaisas 

crimping n (detonuojamosios kapsulės) apspaudìmas  
crippling n deformãvimas
crispening n apybrėžos parỹškinimas
criterion n (pl criteria) kritèrijus; póžymis; vértinimo 

pãgrindas; mãtas 
accident criteria ekstremãliojo įvykio kritèrijai Aps, KEnc
combat effectiveness ~ kovìnio veiksmingùmo kritèrijus
KEnc 
training criteria koviǹio rengìmo normatyvai 

critical a 1 avãrinis 2 fiz. krìtinis, krìzinis 
critique n (pratybų ir pan.) nagrinėjimas 
 shooting ~ šáudymo nagrinėjimas Art, KEnc
crocus n polirãvimo miltẽliai, kròkas
crook n kablys 
cross n 1 kryžius 2 kryžmė; kryžmìnis iẽšmas 

~ lines vizãvimo kryžmė; stebėjimo kryžmė
~ of wires laidų susisukìmas 

crossarm n skersìnė (sija); traversà
crossbar n techn. 1 skersìnis; spyrys 2 rygelis 
crossbeam n skersìnė sijà, sker ssijė
cross-country n 1 visurei gis 2 bẽkelė

~ flight av. maršrùtinis skrydis 
~ vehicle visurei gis 

crosscurrent n skersìnė bangà
crosscut n 1 tiesiáusias kẽlias 2 skersìnis pjūvis 

drawpoint ~ išleidžiamàsis skersìnis pjūvis 
haulage ~ velkamàsis skersìnis pjūvis
inclined ~ nuožulnùsis skersìnis pjūvis  
powder ~ skersìnis mìnos pjūvis

crossed a raižytas (apie vietovę)

crossed
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crossfire n kryžmìnė ugnìs KEnc; be* caught in a ~ pakliūti į
kryžmìnę ùgnį

cross-hairs n (optinio prietaiso) skalė; kryžmė; keep* the 
target in the ~ laikyti taikinį taikik̀lio kryžmėjè 

cross-head n kryžmė
breechblock crankshaft ~ art. spynõs ašiẽs kryžmė
counterweight ~ (slepiamojo lafeto) ãtsvaro skersiǹis

crossing n 1 kryžkelė, sánkryža; susikirtìmas, sánkirta 2 pérėja
KEnc 3 įveikim̀as 4 techn. kryžmė 5 pérvažiavimas; glžk. 
pérvaža 6 pérkėla KEnc; pérsikėlimas (per upę ir pan.); (van-
dens kliūties) įveikim̀as 
~ by fording pérkėla breñdant KEnc
~ on ice pérkėla ledù KEnc
alternate ~ pagálbinė pérkėla 
assault troops ~ desántinė pérkėla KEnc
blind ~ blõgo matomùmo sánkryža 
bridge ~ tìltinė pérkėla KEnc
busy ~ intensyvau s judėjimo sánkryža 
cast ~ lietóji kryžmė
clover-leaf ~ dóbilo lãpo pavid̀alo kelių sánkirta  
continuous ~ nenutrūkstamoji pérkėla 
controlled ~ reguliúojamoji pérkėla 
deliberate ~ planúotasis pérsikėlimas 
deliberate river ~ planúotai pàrengtas vanden s kliūties įvei-
kìmas 
discontinuous ~ nutrūkstamoji pérkėla 
dummy ~ klaidìnamoji pérkėla KEnc
ferry ~ kéltinė pérkėla KEnc
fly-over / overhead / fly-under ~ skirtìngų lygių kelių
sánkirta  
forced ~ kliūčių įveikim̀as 
gate railroad ~ geležiǹkelio pérvaža su ùžkardu
grade / highway / level ~ viéno lygio sánkirta 
guarded / protected ~ saugojamóji pérėja 
hasty ~ greitàsis pérsikėlimas 
hasty ~ neparengtàsis (iš žygio) įveikim̀as 
highway ~ automobìlių kelių sánkirta 
level / grade ~ víeno lygio pérėjimas; víeno lygio kelių
sánkirta  
minefield ~ mìnų lau ko įveikim̀as 
no-gate railroad ~ geležiǹkelio pérvaža be ùžkardo 
non-guarded /-protected ~ nesaugojamóji pérėja 
one-way ~ vienpùsė pérkėla 
overhead / overground / aerial ~ (vamzdyno) orìnis 
pérėjimas 
overhead ~ estakadà KEnc
railroad / railway ~ geležiǹkelio pérvaža 
railroad ~ with automatic gates geležìnkelio pérvaža su 
automãtiniu ùžkardu 
railroad ~ with gates geležìnkelio pérvaža su ùžkardu 
railroad ~ without gates geležìnkelio pérvaža be ùžkardo 
river ~ ùpės pérkėla 
road ~ kelių sánkirta 
scissors ~ dvìguboji kryžmiǹė rodyklė
separate grade ~ skirtìngų lygių kelių sánkirta  
square ~ kelių sánkirta stačiù kampù 
stream ~ vanden s kliūčių įveikim̀as 
tactical river ~ kėlim̀asis per vandeñs kliūtį KEnc
track ~ pérėja per geležìnkelio bėgiùs 
under-grade ~ skirtiǹgų lygių sánkirta 
underwater tank ~ tánkų pérkėla po vándeniu KEnc
unsupervised ~ nereguliúojamoji sánkryža 
wading ~ brastų  važùmas NATO
watched ~ reguliúojamoji sánkryža
water obstacle ~ vandeñs kliūties įveikim̀as KEnc

cross-levelling n art. skersiǹio gulsčiùko gulsčiãvimas; (pa-
būklo) skersìnis gulsčiãvimas

cross-member n techn. skersìnis

cross-modulation n kryžmìnė moduliãcija
crossover n viadùkas
crosspiece n skersìnis; kryžmė
crossply a radiãlinė (apie padangą) 
crossroad n 1 sker skelis; kelias, jùngiantis dù pagrindiniùs 

keliùs 2 pl kryžkelė; sánkryža
cross-section n skersìnis pjūvis, sker spjūvis; pròfilis
cross-shaped a kryžiaus fòrmos, pavìdalo
crosstalk n (telefono ir pan.) pókalbio trukmė
crosstie n amer. glžk. pãbėgis
cross-town a amer. ei nantis per miẽstą
crosswalk n pėsčiųjų pérėja
crosswind n šóninis vėjas 
cross-wires n (optinio prietaiso) skalė;  kryžmė
crotch n kablys
crow n laužtùvas
crowbar n inž. laužtùvas; geležìnė dálba; sver tas 
crowfoot n plienìnis „ežys“ 
crown n 1 techn. vainikėlis 2 (užtvankos) keterà 

pile ~ põlio viršùs 
crown-wheel n techn. rekẽtas; kūginis vãromasis krumpliã-

ratis
cruciate,  cruciform a kryžiaus pavìdalo, kryžiškas
crude a neapdorótas, neapdìrbtas
cruise n 1 pláukiojimas laivù 2 sparnúotoji raketà 
cruiser n jūr. krei seris KEnc

antisubmarine ~ priešlaivìnis krei seris KEnc
armoured ~ šarvúotasis krei seris KEnc
auxiliary ~ pagálbinis krei seris KEnc
heavy ~ sunkùsis krei seris KEnc
light ~ lengvàsis krei seris KEnc
linear ~ linijìnis krei seris KEnc
mine ~ mìninis krei seris KEnc
missile ~ rakètinis krei seris KEnc

crumbly a trupùs, trapùs; purùs
crush v smùlkinti; trùpinti 
crusher n smulkintùvas, trupintùvas 

copper ~ art. varìnis smulkintùvas
crushing n smùlkinimas; trùpinimas 
crust n: oil ~ núodegų slúoksnis; scale ~ núovirų slúoksnis
cryogene n chem. šáldymo mišinys
cryptanalysis n kriptoanalizė; šìfro anãlizė NATO
cryptogram n šifrúotasis rãštas, kriptogramà
cryptographer n šifrúotojas 
cryptomaterial n šifrãvimo príemonės KEnc, NATO
cryptopart n slaptųjų pranešìmų skáidymas NATO
cryptotelegram n šifrotelegramà KEnc
crystal n kristãlas; radiotech. detèktoriaus kristãlas 

liquid ~ skystàsis kristãlas 
piezoelectric ~ pjezoelektrìnis kristãlas 
quartz ~ kvárco kristãlas 

crystallization n kristalizãcija
CS n chem. CS (dirginamoji NM) Aps, KEnc 
cube n kùbas 

~s prieštankinės kliūtys
cubic a kùbinis, kùbiškas
cubicle n: relay ~ relių spìnta
cuddy n jūr. kùbrikas KEnc
culture n dirbtìnis vietóvės elemeñtas NATO (žmogaus pasta-

tyti vietovės objektai); pavadìnimai ir pažymėjimai topog-
rafiniuose žemėlapiuose 

culvert n 1 (vandens, dujų, kanalizacijos) vamzdis; pralaidà 
(po keliu, geležinkeliu) 2 (elektros) požemìniai laidai 

cumulation n kumuliãcija KEnc

crossfire
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cumulative a kumuliãcinis
cuneiform a plei štinis, plei štiškas
cup I n 1 puodẽlis 2 taurė, taurẽlė; (izoliatoriaus) taurẽlė

brake piston ~ stabdžių cilìndro stūmõklio riebókšlis; stab-
džių cilìndro stūmõklio manžètas 
gas-regulator ~ šaul. g. dùjų reguliãtoriaus taurẽlė
leather ~ odìnis tarpik̀lis; odiǹis manžètas 
locking ~ fiksãvimo taurẽlė
piston ~ stūmõklio riebókšlis; stūmõklio manžètas 
primer ~ kãpsulės taurẽlė
release gear / mechanism movable / rolling ~ judrióji iš-
jungìmo mechanìzmo taurẽlė
release gear / mechanism stationary / fixed ~ automob., 
šrv. techn. nejudrióji įjungìmo mechaniz̀mo taurẽlė
tracer ~ trasúojamosios kul kos įvorė

cup II n tepalìnė
grease ~ (tiršto tepalo) tepalìnė
local oil ~ viẽtinio tepim̀o tepalìnė
oil ~ tepalìnė
spring grease ~ spyruõklinė tepaliǹė

cupboard n: relay ~ relių spìnta
cupola n sukiójamasis šarvúotasis bokštẽlis; kùpolas 

armoured ~ šarvúotasis bokštẽlis 
commander’s ~ vãdo bokštẽlis
revolving ~ sukamàsis vãdo bokštẽlis
tank ~ tánko bokštẽlis 

cupreous a varìnis; tùrintis vãrio
curb n 1 amer. šalìgatvio krãštas, bordiūras 2 (šulinio) rentinys 
curbstone n bordiūrinis akmuõ
cure n 1 (gumos) vulkanizãcija 2 išlai kymas; apdorójimas; 

pašãlinimas 
~ of stoppages trukdžių pašãlinimas (šaudant)
cold ~ šaltóji vulkanizãcija 

curic fulminate n chem. sprogùsis gývsidabris (sužadinamoji 
SM) KEnc 

curie n fiz. kiùris (Ci) (aktyvumo vienetas) KEnc 
curing n (gumos) vulkanizãcija 

hot-air ~ vulkanizãcija kárštu óru
press ~ vulkanizãcija slėgtuvè  

curl n 1 apvijà; spirãlė 2 (dūmų) kamuolėlis 3 sūkurys 
curling n sūkurys
currency n senėjimas; neatitiktìs NATO 
 map ~ žemėlapio senėjimas KEnc
current n (oro, vandens ir pan.) srovė; tėkmė; tekėjimas 3 el. 

srovė
alternating ~ kintamóji srovė
anode ~ anòdo srovė
antenna ~ antènos srovė
audio-frequency ~ garsìnio dãžnio srovė
brake / braking ~ stãbdymo srovė
breakdown ~ pramušìmo srovė
breaking ~ išjungìmo srovė
carrier ~ nẽšlio srovė
cathode ~ katòdo srovė
charging ~ įkrovìmo srovė; įelèktrinimo srovė
constant ~ pastovióji srovė
control ~ val dymo srovė
direct ~ nuolatìnė srovė
discharge ~ iškrovìmo srovė; išelèktrinimo srovė; iš̀lydžio 
srovė
displacement ~ póslinkio srovė
earth ~ įžemėjimo srovė
earthing ~ įžẽminimo srovė
electric ~ elèktros srovė
excitation / exciting ~ žãdinimo srovė
fault ~ gedìmo srovė; trumpojo jungim̀o srovė
feedback ~ grįžtamojo ryšio srovė

fusing ~ įliepsnójanti srovė
impulse ~ impùlsinė srovė
induced ~ sukeltóji, indukúotoji srovė
input ~ įėjìmo srovė
lightning ~ žai bo srovė
load ~ apkrovõs srovė
magnetizing ~ įmagnètinimo srovė
making ~ įjungìmo srovė
measured ~ matúojamoji srovė
noise ~ triukšmų srovė
no-load ~ tuščiõsios veikõs srovė
operating ~ veikim̀o srovė
output ~ išėjìmo srovė
overload ~ pérkrovos srovė
polyphase ~ daugiafãzė srovė
rectified ~ išlygintoji srovė
release ~ atjungìmo srovė; grįžìmo srovė
reverse ~ atgalìnė srovė
rotor ~ ròtoriaus srovė
self-inductance ~ saviindùkcijos srovė
shock ~ smūginė srovė
short-circuit ~ trumpojo jungìmo srovė
signal ~ signãlo srovė
single-phase ~ vienfãzė srovė
source ~ šaltìnio srovė
starting ~ paleidìmo srovė
stray / earth ~ klajójančioji srovė
supply ~ maitìnimo srovė
surface ~ pavir šinė srovė
telephone ~ telefòno srovė
three-phase ~ trifãzė srovė
traction ~ traukõs srovė
two-phase ~ dvifãzė srovė
work ~ darbìnė srovė

current-collecting n srovės ėmìmas
cursive n kursyvas; rankraštìnis šrìftas 
cursor n 1 (skalės) rodyklė 2 komp. žymẽklis 
curtailment n ribójimas 

~ of fire šáudymo ribójimas
curtain n 1 (dūmų ir pan.) ùždanga; príedanga 2 užúolaida

~ of fire artilèrijos ugniẽs ùžtvara 
fire ~ ugniẽs ùžtvara 
flank smoke ~ sparnìnė dūmų ùždanga 
frontal smoke ~ fròntinė dūmų ùždanga 
gas ~ (slėptuvės) dùjoms nelaidì užúolaida 
protective ~ (slėptuvės) sandarióji užúolaida 
rolling smoke ~ judrióji dūmų ùždanga 
smoke ~ vertikalióji dūmų ùždanga

curtain-fire n ugniẽs ùžtvara
curvature n kreivùmas; krei vis; ìšlinkis, išlinkìmas 

~ of dam ùžtvankos ìšlinkis 
~ of trajectory trajektòrijos kreivùmas  
barrel ~ vamzdžio kreivùmas 
elbow ~ (vamzdelio) ìšlinkis 
track ~ kẽlio išlinkìmas 
trajectory ~ trajektòrijos kreivė

curve n 1 (kelio ir pan.) lìnkis; vìngis; pósūkis KEnc; virãžas 
KEnc 2 trajektòrija KEnc 3 spec. kreivė (t. p. komp.) 4 lekãlas 
~ of accidental errors art. atsitiktiǹių núokrypių kreivė
~ of equal bearing vienódų ãzimutų lìnija
~ of errors paklaidų kreivė
~ of kill probability táikinio naikìnimo tikimybės kreivė
~ of pursuit pérsekiojimo trajektòrija KEnc, NATO
adiabatic ~ chem., fiz. adiabãtė
ballistic ~ balìstinė kreivė
circular ~ apskritìmo kreivė
cumulative ~ kumuliãcinė ìšėma 
effects ~ branduolìnio sprogìmo naikìnimo kreivė

curve
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expectancy ~ patáikymo tikimybės kreivė
fuse equal setting ~ vienódų sprogdik̀lio núostatų kreivė
horsepower ~ (variklio) gãlios kreivė
jump ~ išlėkìmo kampo pataisų kreivė
lead ~ pasitikìmo kreivė; póslinkio kreivė
narrow ~ staigùsis pósūkis, virãžas 
pressure ~ slėgio kreivė
radioactive decay ~ radioaktỹviojo skilìmo kreivė Aps, 
KEnc, NATO
range ~ núotolių kreivė
recoil ~ art. atóšliaužos kreivė
road ~ kẽlio vìngis 
sharp / tight ~ mãžojo spiñdulio kreivė
track ~ kẽlio kreivė
transition ~ péreinamoji kreivė
velocity ~ grei čių kreivė

curvilinear a kreivìnis
curvimeter n kreivėmatis KEnc
curving n kreivùmas
curvy a ìšlenktas
cushion <n, v> n pagálvė; padėklas; paklõtas; ertmė

air ~ óro pagálvė KEnc  
bank ~ vanden s pagálvė prie kran to
head ~(sėdynės) ãtlošas gálvai
seat ~ krėslo pagálvė
v spyruokliúoti; lingiúoti

cuspidal a su smailiù, aštriù galù
custom-house n log. mui tinė
cut <n, v> n 1 (elektros ir pan.) išjungìmas 2 spec. kanãlas; 

ìškasa; ìšėma; įkirtìmas; įkarta; atkarpà; pjūvis 3 stat., inž. 
(tilto) tar patramis 4 kertamàsis šáltojo gin klo smūgis
~ for barrel art. įduba vamzdžiui (apkase)
~ of cars (vagonų) atkabìnimas
bottom ~ apatìnė įkarta
fighting vehicle ~ kovõs mašiǹos ãpkasas KEnc 
opening ~ dėtuvės angõs ìšėma
side ~ šóninė įkarta 
T-~ T pavìdalo ìšdroža
tank ~ tánko ãpkasas 
cut* v 1 (pér)pjáuti, pjáustyti 2 kirsti(s), susikir sti (apie lini-
jas, kelius) 3 ei ti skersai , kir sti (across, through) 4 nutráukti, 
išjùngti (elektrą, dujas ir pan.; off); ~ in įjùngti; ~ off suply 
nutráukti tiekìmą; ~ out išjùngti 5 atkir sti cut* (off)

cutoff n 1 (vandens, dujų, garo ir pan. tiekimo) nutraukìmas; 
(variklio, srovės) išjungìmas NATO; sustojim̀as; uždãrymas; 
užteršìmas 2 ìšpjova, iš̀ėma 3 galutìnė ribà, gãlas 4 atkirtà 
engine ~ varìklio išjungim̀as 
fuel ~ degalų padavim̀o atkirtà 
magazine ~ šaul. g. dėtuvės uždarik̀lis; galiǹė atkirtà 

cutout n 1 išjungìmas 2 ìšpjova, iš̀ėma 3 el. saugìklis; jun-
gìklis; automãtinis išjungìklis 4 komp. ìškarpa 
~ for road wheel arm balansyro kakliùko ìšpjova
automatic ~ automãtinis atjungim̀as 
engine ~ varìklio išjungìmas 
fusible / fuse ~ lydùsis saugik̀lis 
loading ~ užtai symo angà (uokse)

cutter n 1 pjovìklis KEnc, NATO; pei lis 2 rėžìklis, rėžtùvas 3 
pl žnyplės 4 jūr. kãteris KEnc; teñderis (uosto motorlaivis) 
portfire ~ padegamõsios virvùtės pjáustymo pei lis 
sample ~ bandinių ėmik̀lis 
wire ~s vielõs kirpìmo žìrklės 

cutting n 1 pjovìmas, pjáustymas 2 kirtim̀as 3 ráižymas; 
šlifãvimas 4 ìškasa, ìšėma (keliui) 
~ of tank engine tánko varik̀lio išjungim̀as 
hole ~ lẽdo įkasų gręžim̀as  
wild ~ gręžìmas be išankstìnės žvalgybos

cutting-in n įjungìmas

cutwater n 1 hidr. bangólaužis KEnc 2 jūr. vandénskrodis 
(laivo priekio dalis) 

cyanogen chloride (CK) n chem. chlorciãnas (CK) (bendroji 
NM) Aps, KEnc 

cybernetic(al) a kibernètinis; kibernètikos 
cybernetics n kibernètika KEnc

military ~ karìnė kibernètika KEnc
technical ~ tèchninė kibernètika KEnc

cycle n 1 įv. reikšm. ( t. p. komp.) cìklas; periòdas; rãtas 2 
tãktas; cìklinis procèsas 
~ of nuclear  energetics branduolìnės energètikos cìklas
KEnc 
absorption ~ absorbãvimo cìklas 
binary ~ dvinãris cìklas 
burning ~ degìmo cìklas 
firing ~ šáudymo cìklas 
four-stroke ~ (variklio) keturtãktis cìklas
gas-turbine ~ dùjų turbìnos įrenginio cìklas 
hydrogen-helium ~ vandenìlio cìklas 
machine ~ kompiùterio cìklas 
neutron ~ neutrònų cìklas 
operating ~ darbìnis cìklas 
service ~ príežiūros cìklas 
starting ~ (variklio) paleidìmo cìklas 

 turnaround ~ apsisukìmo cìklas KEnc; darbų atlikìmo cìklas 
NATO 
two-stroke ~ dvitãktis (variklio) cìklas

cyclecar n mažalitrãžis automobìlis 
cyclic(al) a cìklo, cìklinis
cycling n: temperature ~ cìklinis temperatūros pakitìmas 
cyclone n meteor. ciklònas KEnc
cyclotron n fiz. ciklotrònas
cylinder n 1 cilìndras (t. p. automob.); velenėlis; būgnas 2 

revòlverio būgnas 3 (dujų) baliònas 
actuating / power ~ jėgõs cilìndras 
air ~ pneumãtinio atóšliaužos stãbdžio cilìndras 
blind-end ~ vientisìnis (kartu su galvute) cilìndras 
brake ~ stabdžių cilìndras 
brake booster ~ stãbdymo servocilìndras 
brake vacuum ~ vakuumìnis stabdžių cilìndras
brake vacuum booster ~ vakuumìnis stabdžių stiprintùvo 
cilìndras
closing ~ spynõs uždãrymo cilìndras 
copper ~ varìnis smulkintùvo stulpelis 
counterbalance / equilibrator ~ art. pusiáusvyros mecha-
nìzmo cilìndras 
counterrecoil / recuperator / runout ~ art. grąžìklio ci-
lìndras 
dry-sleeve ~ cilìndras su sausąja tūtà 
equilibrator ~ art. pusiáusvyros mechanìzmo dėžė
equilibrator hydraulic ~ art. hidráulinis pusiáusvyros me-
chanìzmo cilìndras 
gas ~ dùjų baliònas 
ignition ~ piropatrònas; degtùvas
master / main ~ pagrindìnis cilìndras 
master / main brake ~ pagrindìnis stabdžių cilìndras 
oxygen ~ deguoniẽs baliònas 
pneumatic ~ pneumãtinis atóšliaužos įtaisų cilìndras 
primary recoil ~ (pabūklų su dviguba atošliauža) vamzdžio 
atóšliaužos stãbdžio cilìndras 
recoil ~ atóšliaužos stãbdžio cilìndras 
recuperator ~ rekuperãtoriaus cilìndras 
replenisher ~ atóšliaužos įtaisų kompensãtoriaus cilìndras 
secondary counterrecoil / recuperator ~ (pabūklų su dvi-
guba atošliauža) viršutìnio stõvo grąžìklio cilìndras
secondary recoil ~ (pabūklų su dviguba atošliauža) viršu-
tìnio stõvo atóšliaužos stãbdžio cilìndras 

curvilinear
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steering ~ vai ro mechanìzmo stiprintùvo cilìndras
swing-out ~ (revolverio) atlenkiamàsis būgnas 
upright ~ vertikalùsis cilìndras 
vacuum ~ vakuumìnis cilìndras 
vacuum brake ~ vakuumìnio stãbdžio cilìndras  

wet-sleeve ~ cilìndras su šlapiąja tūtà  
wheel brake ~ rãtų stabdžių cilìndras

cylindrical a cilìndro, cilìndrinis

cylindrical
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D 

dagger n dùrklas KEnc; kòrtikas KEnc; kinžãlas KEnc; dagà
KEnc 
~ of fence(ing) fechtãvimo dùrklas

dam n 1 ùžtvanka KEnc; dámba KEnc; ùžtvara KEnc; pylimas 
2 ùžtvenktas vanduõ, tvenkinys  
~ in loose stuff supìlto gruñto ùžtvanka 
alluvial ~ aliùvio pylimas 
arched ~ árkinė ùžtvanka 
check ~ ùžtvanka nuo pótvynio; vandeñs sulai kymo ùžtvanka 
concrete ~ betòninė ùžtvanka 
curved ~ kreivóji ùžtvanka 
diversion ~ vandeñs nuvedim̀o ùžtvanka; vandeñs kėlìmo 
ùžtvanka 
earthen ~ žemės ùžtvanka 
encircling ~ supamàsis pylimas 
fascine ~ žãbų pylimas 
filling ~ supiltàsis pylimas, supìlto gruñto ùžtvanka 
filter ~ filtrúojamoji ùžtvanka 
fixed ~ aklinóji ùžtvanka 
gate ~ skydinė ùžtvanka 
gravity / solid ~ gravitãcinė ùžtvanka 
guard ~ apsaugìnė ùžtvanka 
hydraulic-fill ~ užtviǹdytoji ùžtvanka 
hollow ~ tuščiavidùrė ùžtvanka  
military ~ karìnė ùžtvanka KEnc
rock-filled ~ sumestų akmenų ùžtvanka 
secondary ~ atvirkščióji ùžtvanka 
storage / retaining ~ tveñkinio ùžtvanka; kaupiamóji, aku-
muliúojamoji ùžtvanka 
submersible ~ užtvìndytoji ùžtvanka 
timber ~ medìnė ùžtvanka 
water supply ~ vandénvietės ùžtvanka 

damage <n, v> n 1 núostolis KEnc; žalà; apgadìnimas; 
pakenkìmas; (automobilio ir pan.) sugadiǹimas; gedìmas; 
defèktas; avãrija 2 radiotech. pažaidà; trykis  
blast ~ smūgio bangõs griovìmas 
bomb ~ bombardãvimo griovim̀as  
collateral ~s neplanúoti núostoliai  
critical ~ pavojìngas sugadìnimas 
insulation ~ izoliãcijos pažaidà  
irrepairable ~ neatitai somoji žalà
light ~s nedidelì núostoliai NATO
light nuclear ~s nedidelì branduoliǹiai núostoliai
material ~s materiãliniai núostoliai KEnc 
mechanical ~ mechãninis gedim̀as 
moderate ~s vidutìniai núostoliai NATO
moderate nuclear ~s vidutiǹiai branduolìniai núostoliai
KEnc
nuclear ~s branduolìniai núostoliai KEnc, NATO
physical ~ išorìnis apgadiǹimas 
pipeline ~ vamzdyno apgadiǹimas  
radiation ~ radioaktyviõsios spinduliuõtės pažeidim̀as, radiã-
cinis pakenkìmas 
severe ~s didelì núostoliai NATO
severe nuclear ~s didelì branduoliǹiai núostoliai KEnc
superficial ~ lengvai  patai somas gedim̀as 
tyre ~ padangõs apgadiǹimas 
v 1 sugadìnti, apgadìnti 2 pakeñkti; padaryti núostolių, žalõs 

damageable a lengvai  sugadiǹamas, geñdantis
damaged a pàžeistas; sugẽdęs; sužalótas
damaging a kenksmìngas (to – kam); žaliǹgas; nuostoliǹgas
damask n Damãsko pliẽnas
damp a drėgnas 

v  1 stabdýti; slopìnti; amortizúoti; (pri)slopìnti (garsą) 2 
drėkìnti 3 fiz. (su)mãžinti svyrãvimų amplitùdę

damp-course n stat., inž. hidroizoliãcinis slúoksnis
dampening n virpesių gesìnimas
damper n 1 drėkintùvas 2 techn., radiotech., automob. 

duslintùvas KEnc; amortizãtorius KEnc; slopintùvas 3 sklen-
dė, skląstis 
exhaust flame ~ išmetìmo liepsnõs gesintùvas 
liquid ~ skysčio amortizãtorius 
surge / yaw ~ virpesių slopintùvas 
telescopic ~ teleskòpinis amortizãtorius

damping n radiotech. slopì(ni)mas; stãbdymas, sìlpninimas; 
silpìmas;    amortizãvimas 
aerodynamic ~ aerodinãminis slopìnimas 
oscillation / vibration ~ virpesių slopìnimas 

dampness n drėgnùmas; drėgmė
dam-proof a atsparùs drėgmei
dan n jūr. plūduras
danger n pavõjus KEnc; grėsmė

~ of fire gai sro pavojingùmas 
contact ~ pavõjus apsinúodyti (skystosiomis NM) kontaktúo-
jant su ùžterštu objektù
gas ~ chèminė grėsmė, chèminis pavõjus Aps, KEnc
imminent ~ grẽsiantis pavõjus  
lazer radiation ~ lãzerio spinduliuõtės pavõjus 

dangerous a pavojìngas 
danger-signal n pavõjaus signãlas 
darken v témdyti; támsinti 
darkening n šviesõs maskuõtė; užtémdymas
dashboard n 1 (lėktuvo, automobilio ir pan.) príetaisų skỹdas 

2 stat. núolajos lentà; palangės lentà
dashpot n bùferis; amortizãtorius 
data n 1 date dgs. dúomenys (t. p. komp.) KEnc, LST; 

informãcija; apply ~ to dials nustatyti dúomenis skãlėse; 
average the ~ imti duomenų vidùrkį; calculate / compute ~ 
apskaičiúoti dúomenis; consolidate ~ apibeñdrinti dúo-
menis; convert / transform ~ kei sti, transformúoti dúomenis; 
deliver / furnish ~ patei kti, pérduoti dúomenis; develop / 
generate ~ reñgti dúomenis; display / indicate / show* ~ 
ródyti dúomenis; estimate / evaluate ~ įvértinti dúomenis; 
feed*/ insert / introduce  ~ įvèsti dúomenis; handle / process  
~ apdoróti dúomenis; plot ~ on chart žymėti dúomenis 
diagrãmoje; send* / transfer / transmit ~ pérduoti dúomenis; 
set* in / turn out ~ patei kti dúomenis; set* in ~ to dials nu-
statyti dúomenis skãlėse; set* up firing ~ reñgti pradiniùs 
šáudymo dúomenis; store ~ kau pti dúomenis 2 ↑ datum 
air situation ~ óro situãcijos dúomenys 
azimuth ~ ãzimutų dúomenys 
ballistic ~ balìstiniai dúomenys 
basic ~ pradìniai dúomenys 
basic design ~ pagrindìniai konstrùkciniai parãmetrai 
calibration ~ pabūklo pradìnio grei čio núokrypio nustãtymo 
dúomenys 
consolidated minefield ~ suvestìnė mìnų laukų lentelė
continuously-predicted ~ nenutrūkstamieji pasitikìmo 
dúomenys 
control ~ vadovãvimo dúomenys 
course ~ kùrso dúomenys 
design ~ projèktiniai dúomenys 
digital ~ skaitmenìniai dúomenys 
dimensional ~ geomètriniai dúomenys 
drag ~ príekinio pasipríešinimo dúomenys 

dagger



101
elevation ~ vertikaliojo kreipim̀o dúomenys; vertikaliojo 
táikymo dúomenys 
engine ~ varìklio charakteris̀tika 
engineering ~ tèchniniai dúomenys 
experimental ~ eksperimeñtiniai dúomenys 
final ~ apdorótieji dúomenys 
final firing ~ galutìnės šáudymo núostatos Art, KEnc
firing ~ šáudymo núostatos KEnc
fuse setter ~ sprogdìklio núostatų tik̀rinimo dúomenys 
geodetic survey ~ geodezinių matavimų du omenys 
gravimetry ~ gravimètriniai dúomenys 
gun laying / pointing ~ pabūklo kreipim̀o dúomenys; pa-
būklo táikymo dúomenys
initial ~ pradìniai dúomenys 
initial firing ~ pradiǹės šáudymo núostatos KEnc
initial geodetic ~ pradiǹiai geodèziniai dúomenys 
input ~ įvestiẽs dúomenys LST
marginal ~ ùžrėmio dúomenys NATO
meteorological ~ meteorològiniai dúomenys 
missing ~ prarastíeji dúomenys; trūkstamiéji dúomenys
non-standard firing ~ nestandártiniai šáudymo dúomenys 
numerical ~ skaitmenìniai dúomenys 
observation ~ stebėjimo dúomenys 
observed ~ kontròlinių matãvimų dúomenys 
operational ~ eksploatãciniai dúomenys 
orientation ~ orientãvimo dúomenys 
output ~ išeinamíeji dúomenys 
predicted ~ pasitikim̀o dúomenys 
present ~ einamíeji dúomenys 
radar ~ radiolokãciniai dúomenys 
radio ~ rãdijo dúomenys KEnc 
rating ~ nominalióji (galingumo) charakteris̀tika
raw ~ neapdorótieji dúomenys 
reconnaissance ~ žvalgybos dúomenys 
reduced ~ apdorótieji dúomenys 
sampled ~ diskrètiniai dúomenys 
sound ~ garsãgaudės žvalgýbos dúomenys Art 
standard firing ~ standártiniai šáudymo dúomenys 
summarizing / summarized ~ galutiǹiai dúomenys 
target ~ táikinio dúomenys 
target flight path ~ dúomenys apie táikinio skriejìmo, 
skrydžio trajektòriją
target location ~ táikinio padėtiẽs dúomenys 
technical ~ tèchniniai dúomenys KEnc
telemetering ~ radiotelemètriniai dúomenys 
terrain ~ vieto vės, reljefo du omenys 
test ~ eksperimeñtiniai dúomenys 
topographical ~ topogrãfiniai dúomenys 
tracking ~ (taikinio) sekìmo dúomenys 
train ~ horizontaliojo kreipim̀o dúomenys; horizontaliojo 
táikymo dúomenys 
trajectory ~ trajektòrijų dúomenys 
uncorrected firing ~ pradiǹiai šáudymo dúomenys (be pa-
taisų) 
wear ~ dúomenys apie vamzdžio pradiǹio grei čio kitìmą dėl 
vamzdžio kanalo išdilìmo 
weather ~ aerològiniai dúomenys 
wind ~ dúomenys apie vėjo grei tį ir kryptį

database n komp. duomenų bazė LST 
comprehensive ~ išsamióji duomenų bazė
on-line ~ operatyvióji duomenų bazė
shareable ~ bendróji duomenų bazė

data-processing n komp. duomenų (ap)dorójimas
data-sheet n specifikãcija
date n datà 

~ of arrival atvykìmo datà 
~ of delivery tiekìmo datà 
~ of manufacture (pa)gamiǹimo, gamýbos datà 

~ of placing in storage sáugojimo pradžiõs datà 
~ of removal from storage sáugojimo pabaigõs datà 

dated a pasẽnęs
dateless a nesénstantis; ilgaamžis
dateline n astr., jūr. demarkãcinė parõs lai ko lìnija
date-stamp v žymėti, užrašyti dãtą
datum n (pl data) 1 dúomenys KEnc, NATO; charakterìstika 

KEnc 2 spec. nùlinė atskaità; komp. atskaitõs pradžià
 altitude ~ aũkščio atskaità KEnc, NATO 
 reference ~ pradìnis dỹdis NATO
datum-level n spec. atskaitõs lỹgis; nùlinis lỹgis KEnc, NATO 
datum-line n spec. bãzinė lìnija KEnc; atskaitõs lìnija
daub n 1 tìnkas; glai stas; ãptepas 2 aptepìmas
davit n: wheel ~ važiuõklės (pa)kėlìmo krãnas (keičiant pabūk-

lą iš žygio į kovos padėtį)  
day n dienà 

~ and night parà 
daylight n dienõs šviesà
 artificial ~ dirbtìnė dienõs šviesà NATO
daylight-saving n lai krodžio pavãrymas į príekį vãsaros metù
dazzle n apãkinimas šviesà KEnc; ãkinamasis póveikis 2 

ãkinantis blizgesys; spindesys 
dazzling a ãkinantis 
deactivate v 1 dezaktyvúoti 2 padaryti nekenksmìngą (miną ir 

pan.) 
deactivation n 1 dezaktyvãvimas 2 dãrymas nekenksmìngo 

(minos ir pan.) 
mine ~ išėmìmas nenùimamojo elemeñto iš mìnos

dead a 1 užgẽsęs; ne(be)vei kiantis (apie variklį, radijo stotį ir 
pan.) 2 stóvintis (apie vandenį ir pan.) 3 el. besrõvis; iš-
jungtõs srovės

dead-beat a nurìmęs (apie magneto rodyklę ir pan.)
deadbolt n (ypač amer.) (durų)  įleistiǹė spynà
deaden v slopìnti (garsą, skausmą); dùslinti
dead-end n aklãgatvis
deadener n duslintùvas 

felt ~ gar są izoliúojanti veltìnio dangà 
deadfall n amer. 1 spąstai 2 suverstì mẽdžiai 
deadlatch n spragtùkinis ùžraktas
deadliness n kaunamùmas; naikinamùmas 
deadlock n saugióji spynà
deadly a mir tinas (apie nuodus, smūgį ir pan.); ~ weapon

mirtinàsis giñklas  
dead-water n stóvintis vanduõ; ùžtakis
dead-weight n 1 keliamóji galià KEnc 2 stat. (pačios) 

konstrùkcijos mãsė; savitóji mãsė 3 jūr. dèdveitas 
deaeration n deaerãcija 
deafen v nuslopiǹti, izoliúoti (garsą); (pa)daryti nelai dų

(garsui) 
deafener n (triukšmo) duslintùvas, slopintùvas
deafening n gar so izoliãvimo mẽdžiaga
death-trap n šnek. pavojìngasis dáiktas (apie seną automobilį, 

pastatą)  
debark v iš(si)laipìnti; iškráuti; būti iškraunamám (į krantą) 
debarkation n iš(si)laipìnimas KEnc, NATO; iš(si)krovìmas

KEnc, NATO; desánto pérlaipinimas (iš desantinių laivų) į
desantãvimo príemones

debooster n atsivertìmo mechanìzmas
debris n 1 núolaužos 2 griuvėsiai (po bombardavimo, katastro-

fos) 
 nuclear weapon ~ branduolìnio giñklo liẽkanos KEnc, 

NATO 
debug v 1 suràsti ir pašãlinti (mašinos defektus, kompiuterio 

programos klaidas); sudẽrinti kompiùterio progrãmą 2 
pašãlinti, atjùngti slaptùs klau symosi aparatùs 
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debugger n komp. dẽrinimo programà
debugging n priverstìnio gedim̀o bañdymas 
debus v išlìpti; išlaipìnti; iškráuti (iš automobilio)
decade n el. dekadà                                               
decantation n filtrãvimas; nupylìmas nuo núosėdų
decapping n (sprogdiklio) gaubtẽlio nuėmim̀as; iššautõs 

kãpsulės išėmìmas
decarbonize v spec. pašãlinti añglį, núodegas  
decay <n, v> n 1 fiz. (radioaktyvusis) skilim̀as 2 radiotech.

krỹtis; silpìmas 
~ of oscillation virpesių slopim̀as 
alpha ~ alfa skilìmas Aps, KEnc 
beta ~ beta skilìmas KEnc 
natural ~ saváiminis dalij̀imasis Aps 
nuclear ~ atòmo bránduolio skilim̀as 
radioactive ~ radioaktyvùsis skilìmas  KEnc, NATO 
v 1 fiz. skìlti (apie radioaktyvųjį skilimą) 2 pūti; ìrti 

decayed a 1 fiz. suskìlęs 2 sugẽdęs 
decelerate v (ypač automob.) (su)mãžinti, (su)lėtinti grei tį; 

pradėti lėtėti, lėtinti
deceleration n 1 automob. grei čio (su)mãžinimas, (su)lėtini-

mas 2 (už)delsìmas; fiz. lėtėjimas, lėtinimas; neigiamàsis 
pãgreitis 
~ of projectile svíedinio lėkim̀o lėtėjimas  
reactive ~ reaktyvùsis stãbdymas 

decentralization n decentralizãvimas KEnc 
decentralize v decentralizúoti 
decentralized a decentralizúotas 
deception n klaidìnimas KEnc, NATO 
 ~ effort dezorientãvimas 
 electronic ~ elektròninis klaidìnimas KEnc, NATO 

radar ~ priešradiolokãcinis maskãvimas 
radio ~ rãdijo dezinformãcija 
visual ~ maskãvimas nuo rẽgimojo, vizuãlinio stebėjimo

decibel n fiz. decibèlas (garso stiprio, garso slėgio ir pan. 
vienetas; dešimtoji belo dalis;↑ bel)

decider n komp. sprendim̀o blòkas
decilitre n decilìtras 
decimal a komp. dešimtai nis
decipher v dešifrúoti 
decipherable a iššifrúojamas
deciphering n dešifrãvimas 
decision n sprendinys; sprendim̀as
deck n 1 komp. rietuvė 2 (nuimamas automobilio, vagono ir 

pan.) viršùs 3 stat. paklõtas 4 jūr. dẽnis KEnc 
 v deñgti; tiẽsti
decking n 1 (nuimamas automobilio ir pan.) viršùs 2 klojinỹs

KEnc; paklõtas 3 jūr. órlaivių bazãvimas (ant denio) 
bridge ~ tìlto klojinys, viršutìnis statinys, paklo tas 
floor ~ grindų paklo tas 

deck-roof n plokščiàsis stógas 
declaration n komp. ãprašas
declassification n išslãptinimas KEnc
 information ~ informãcijos išslãptinimas KEnc
declassify v išslãptinti NATO 
declination n 1 astr., fiz. núokrypis, deklinãcija KEnc, NATO; 

radiotech. núokrypa 2 palenkim̀as, pakrypim̀as; pasvirim̀as 
compass ~ kòmpaso rodyklės núokrypis 

 grid ~ dienóvidinių suartėjimas 
 magnetic ~ magnètinis núokrypis, magnètinė deklinãcija

KEnc, NATO  
declinator n deklinãtorius
decline n nuleidìmas; nulinkim̀as; núolydis 

sharp ~ stačióji núokalnė
declinometer n núolydžio matuõklis, deklinomètras

declivity n nuožulnumà, nuolaidumà; núolydis
declutch v išjùngti sánkabą
declutching n automob. išjungìmas; sánkabos išjungìmas
decode v iškodúoti 
decoder n komp. ir kt. iškodãvimo įrenginys, dekòderis KEnc; 

dešifrãtorius 
decoding n komp. ir kt. dešifrãvimas; dekodãvimas 
 image, picture, representation ~ vai zdo dešifrãvimas KEnc
decommission v sustabdýti branduolìnį reãktorių; ~ a nuclear 

plant uždaryti  branduolìnę, atòminę elektrìnę  
decompose v 1 ìrti; pūti 2 chem., fiz. (su)ìrti, su(si)skáidyti 
decomposition n chem., fiz. skáidymas 

~ of the oil tepalų skáidymas 
chemical ~ chèminis skáidymas 
force ~ fiz. jėgõs skáidymas 

decompress v sumãžinti slėgį
decompression n slėgio mažėjimas, (su)mãžinimas; 

dekomprèsija  
decompressor n dekomprèsorius 
deconservation n (karo technikos) dekonservãvimas KEnc 
decontaminant n speciãliojo švãrinimo mẽdžiaga Aps, KEnc; 

degazãvimo mẽdžiaga Aps, KEnc 
 radiological ~ dezaktyvãvimo mẽdžiaga
decontaminate v 1 švãrinti; degazúoti; dezaktyvúoti 2 

pašãlinti (iš dokumento) slãptą informãciją (prieš spausdinant 
ir pan.)  

decontamination n specialùsis švãrinimas Aps, KEnc, NATO; 
sanitãrinis švãrinimas Aps, KEnc; degazãcija, degazãvimas
Aps, KEnc; dezaktyvãcija, dezaktyvãvimas Aps, KEnc; dezin-
fèkcija, dezinfekãvimas Aps, KEnc
area / ground / terrain ~ specialùsis vietóvės švãrinimas
Aps, KEnc
complete / detailed / gross  ~ vìsiškasis specialùsis švãrini-
mas Aps, KEnc; vìsiškasis sanitãrinis švãrinimas Aps, KEnc 
emergency ~ avãrinė dezaktyvãcija Aps 

 immediate ~ dalìnis specialùsis švãrinimas Aps, KEnc, 
NATO; dalìnis sanitãrinis švãrinimas Aps, KEnc

 operational ~ specialùsis operatyvùsis švãrinimas KEnc, 
NATO
radioactive / radiological ~ dezaktyvãcija Aps, KEnc

 surface ~ pavir šiaus dezaktyvãcija 
decopper v art. išvéngti apsitraukìmo variù; pašãlinti vãrį  
decopperer n art. vãrio šalintùvas Art, KEnc
decoupling n ryš. atsajà 
decoy n 1 mãsalas 2 makètas KEnc, NATO; klaidìnamasis 

taikinỹs KEnc; klaidìnamasis  objèktas KEnc 3 spąstai 
decramble v iššifrúoti; dekodúoti 
decrease n mažėjimas; mãžinimas 
 ~ in fuel cosumption degalų sąnaudų mãžinimas
 dose rate level ~ apšvitõs dòzės gãlios mažėjimas Aps, KEnc
decrypt v iššifrúoti 
deduction n ìšvados dãrymas
de-energized a el. besrõvis; išjungtõs srovės 
deep a gilùs; gilumìnis (plaukiamasis aparatas ir pan.) 
deep-freeze n šaldyklė
defeat n 1 (priešo) nugalėjimas; įveikim̀as 2 (mūšio ir pan.) 

pralaimėjimas 
defect n 1 defèktas (t. p. komp.), trūkumas 2 techn., automob. 

gedìmas
casting ~ liejìmo defèktas 
critical ~ pavojìngasis defèktas  
minor ~ nereikšmìngasis defèktas  
repairable ~ ištai somasis defèktas 
welding ~ suvìrinimo defèktas 

defectation n defektãcija KEnc 
defective a sugẽdęs (karo technikos įrenginys ir pan.)  
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defectoscopy n defektoskòpija KEnc
defence n 1 apsaugà (t. p. komp.) 2 pl gynybos įtvìrtinimai; 

gynybos príemonės; gynybos sistèmos 
accessory ~s pagálbiniai gynybiniai įrenginiai 
anti-airborne / -paratroop ~ priešdesántinė gynyba 
anti-aircraft / air ~ óro erdvės gynyba 
anti-gas ~ chèminė apsaugà 
antimissile ~ priešrakètinė gynyba 
anti-tank / -mechanized ~ prieštánkinė gynyba 
beach-line ~ krañto júostos gynyba 
biological warfare ~ biològinė apsaugà 
boom ~ plūduriuojančioji ùžtvara 
CBR ~ apsaugà nuo RChB giñklų
civil ~ civìlinė gynyba 
composite mine ~ mišrióji priešmìninė aptvarà 
covered ~s uždaríeji gynybiniai įrenginiai 
incendiary ~ apsaugà nuo pàdegamojo giñklo 
mine ~ sprogstamųjų ùžtvarų naudójimas gynyboje 
net ~ tinkliǹė ùžtvara 
net mine ~ tinklìnė priešmiǹinė aptvarà 
nuclear ~ branduolìnė apsaugà 
nuclear ~s gynybos sistemà naudójant branduoliǹį giñklą  
radiological ~ apsaugà nuo radiològinio giñklo; radiològinė
apsaugà

defend v (ap)sáugoti; apgiǹti 
defensive n gynyba
deferent a nuleidžiamàsis, išleidžiamàsis (apie kanalus ir 

pan.)
deficiency n stokà; trūkumas; deficìtas; detect ~ies aptìkti 

trūkumus; report ~ies pranèšti apie trūkumus 
defilade n gamtìnė príedanga

hull ~ (tanko) kòrpuso priédanga 
position ~ keterõs príedanga 
smoke-and-flash ~  šūvių dūmų ir blyksnių maskuõtė

defile n pérėja KEnc, NATO; siauróji pérėja; siaurumà (siauras 
upės slėnis tarp kalnų); tarpẽklis; defilė; siaurà maršrùto vietà 
tank ~ tánkų defilė
v (su)ter šti, užter šti

defining n nustãtymas 
signal waveform ~ signãlo pavid̀alo nustãtymas 

definition n 1 komp. ir kt. apibrėžtis̀; nustãtymas 2 ryš., fot. 
(vaizdo) ryškùmas
~s at air burst šáudymo elemeñtų nustãtymas oriǹio spro-
gìmo ãtveju 
~s at ground burst šáudymo elemeñtų nustãtymas antže-
miǹio sprogìmo ãtveju 
image ~ vai zdo ryškis 
target kill ~ táikinio naikiǹimo láipsnio nustãtymas 

deflagration n 1 grei tas SM sudẽginimas, sudegim̀as (be 
sprogimo), deflagrãcija, 2 (magnio) tvykstelėjimas, 
blykstelėjimas 3 įprastiǹis sprogìmas (kitaip nei detonavimas) 

deflagrator n fot. blykstė
deflate v išléisti (orą, dujas); supliùkšti, sukrìsti (apie balioną

ir pan.)
deflation n (oro, dujų) išleidìmas; (iš)siurbìmas; (iš)pumpã-

vimas
deflect v 1 pakei sti kryptį, kùrsą; nukrypti 2 opt. krei pti 

(spindulius) 
deflection n 1 nukreipìmas KEnc; nukrypim̀as; pa(si)sukìmas; 

pa(si)slinkìmas į šãlį 2 horizontãliojo táikymo kampas; pa-
būklinis kampas Art, KEnc; šóninis núokrypis Art, KEnc 3 
fiz. núokrypis KEnc; nukrypim̀as; kreipim̀as Art, KEnc; 
núokrypa; sense the ~ nustatyti sprogìmo núokrypį 4 techn. 
įlinkis, núosvyra; lai do nulinkim̀as 5 zen. pasitikìmas 
~ of the axle ašiẽs įlinkìmas 
~ of the sighting line from vertical táikymo lìnijos 
núokrypis nuo vertikãlės Art 

~ of the single shot probability tikėtinasis šóninis paviẽnio 
šūvio núokrypis 
base / basic / initial ~ pagrindìnis, pagrindìnės kryptiẽs pa-
būklinis kampas Art
corrected ~ apskaičiúotasis pabūklinis kampas 
corrected ~ ištaisytoji kryptis̀ 
gravitational ~ pabūklo konstrùkcijos įlinkìmas (veikiant 
savo masei) 
horizontal ~ horizontalùsis núokrypis
lateral ~ šóninis pasitikìmas 
one-quarter ~ pasitikìmas per kẽtvirtį figūros 
refered ~ transformúotasis pósūkio kampas 
secondary lateral ~ pataisà dėl derivãcijos ir šóninio vėjo 
spring ~ lìngės įlinkìmas 
static ~ stãtinis įlinkis
total ~ ribìnis pósūkio nuo pagrindìnės kryptiẽs kampas 
trial ~ káunamojo pabūklinio kampo núostata 
true vertical ~ tikràsis vertikalùsis pasitikìmas 
vertical ~ vertikalùsis núokrypis
vertical ~ vertikalùsis pasitikìmas 
wind ~ (sviedinio, kulkos, raketos) nukrypìmas dėl vėjo
zero ~ nùlinė pabūklo kampãmačio núostata Art, KEnc

deflective n nukrei piantis; kreipiamàsis
deflector n spec. deflèktorius KEnc; automob. stūmõklio 

deflèktorius; kreiptùvas 
air ~ óro sklendė
blast ~ sprogìmo bangõs ãtšvaitas; dùjų ãtšvaitas 
cartridge case ~ tūtų atmetìklis 
draught ~ óro srovės ãtšvaitas 
flame ~ rak. fãkelo ãtšvaitas; dùjų ãtšvaitas
shell ~ art. ãtšvaitas; tūtų išmetìmo angà

deflexion n = deflection
defoamer n pùtų gesìklis
defocus v fiz. iš(si)fokusúoti
defocusing n išsifokusãvimas
defog v amer. automob., av. (nu)valyti aprasójusį stìklą
defogging n aprasójusio stìklo (nu)vãlymas
defoliant n defoliántas (cheminis preparatas)
deformation n 1 deformãvimas(is), deformãcija 2 iškrai py-

mas  
elastic ~ elastìngoji deformãcija 
permanent ~ liekamóji deformãcija 
plastic ~ plãstiškoji deformãcija 

defroster n techn., automob. stìklo šildytùvas
hot-air windshield ~ príekinio stik̀lo šildytùvas

defrosting n automob. (ledo) nutir pdymas
defuelling n priverstìnis degalų išpylìmas
defuse v daryti nekenksmìngą; pašãlinti sprogdìklį; ~ a bomb 

padarýti bòmbą nekenksmìngą  
defusing n sprogdìklio išėmìmas
degas v degazúoti 
degassing n degazãcija Aps, KEnc

chemical ~ chèminė degazãcija KEnc
complete ~ vìsiškoji degazãcija Aps, KEnc
immediate ~ dalìnė degazãcija Aps, KEnc
joint ~ mišrióji degazãcija Aps, KEnc
mechanical ~ mechãninė degazãcija Aps, KEnc
physical ~ fizikìnė degazãcija Aps, KEnc

degradation n fiz. degradãvimas; mažėjimas 
 image ~ vai zdo kokýbės pablogėjimas NATO
degrease v automob., av. pašãlinti ríebalus, tẽpalus
degreasing n automob., av. riebalų, tepalų (pa)šãlinimas
degree n láipsnis; lỹgis; mãstas; koeficieñtas 

~ advance of admission įleidìmo parengìmo láipsnis 
 ~ of angle kampìnis láipsnis KEnc

~ of contamination taršõs lỹgis Aps, KEnc

degree
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~ of expansion išplėtim̀o koeficieñtas 
~ of nuclear risk branduolìnės rìzikos láipsnis Aps, NATO
~ of parallelism art. lygiagretùmo pakópa
~ of radioactive contamination radioaktyviõsios taršõs lỹgis
KEnc
~ of regulation reguliãvimo tikslùmas 
~ of reliability patikimùmo lygis; veikim̀o be gedìmų lygis 
~ of safety art. saugùmo koeficieñtas 
~ of tension (vikšro) įtempìmo lygis 
~ of turn pósūkio láipsnis 
~ of vulnerability pažeidim̀o koeficieñtas 
camshaft ~ alkūninio vẽleno pósūkio kampas 
destruction ~ naikìnimo láipsnis Aps, KEnc

degressive a proporciǹgai mažėjantis, mãžinamas
dehumidifier n sausintùvas 
deice v av., automob. apsáugoti nuo apledėjimo; pašãlinti aple-

dėjimą, nutirpdyti (ledą)
deicer n automob. stik̀lo šildytùvas; sáugantis nuo apledėjimo
deicing n automob. (ledo) nutir pdymas
delaunching n: bridge ~ til̀to nuėmìmas 
delay n 1 atidė(lió)jìmas 2 sulai kymas; (su)trùkdymas 3 techn., 

automob., komp. delsà; vėlinimas(is); vėlãvimas 3 (už)delsì-
mas; sutrikìmas 4 (įrangos) prastovà
arming ~ šaul. g. atlaužìmo uždelsim̀as; keitim̀o į kovõs 
pãdėtį uždelsìmas  
arming mine ~ užtaisýtos mìnos delsik̀lis KEnc, NATO
fuse ~ sprogdìklio delsìklis Art, KEnc; sprogdik̀lio pérjungi-
mo į kovõs pãdėtį uždelsìmas 
ignition ~ uždegìmo vėlãvimas 
injection ~ įpurškìmo vėlinimasis  
pyrotechnic ~ pirotèchninis delsik̀lis NATO 

 time ~ komp. delsà; lai ko delsà; vėlinimas 
traffic ~ transpòrto judėjimo stãbdymas

delayed a ùždelstas, uždelstiǹis 
delayed-action a ùždelsto veikim̀o  (apie miną, bombą ir 

pan.)
delayer n delsìklis 

clock ~ laikrodìnis delsik̀lis 
delaying n (už)delsìmas 
deletion n komp. panaikìnimas; pašãlinimas
delimiter n ribotùvas
delineate v nubrėžti; nužymėti (kontūrus)
delineation n 1 (kontūrų) nužymėjimas; apibrėžim̀as 2 pavaiz-

dãvimas; aprãšymas 3 brėžinys
deliquescence n chem. tirpùmas
deliquescent a chem. tirpùs
deliver v smõgti (smūgį)
delivering n padavìmas
delivery n log. 1 pristãtymas; atgabẽnimas; padavim̀as 2 
įteikìmas; išdavìmas 3 tiekim̀as 4 slėgim̀as
~ of fire šáudymas 
air ~ skraidìnimas, atgabẽnimas óro transpòrtu 
bulk ~ betãris pérvežimas 
fuel ~ degalų padavim̀as 
special ~ skubùsis pristãtymas 
supplies ~ materiãlinių priémonių tiekìmas

demagnetization n išmagnètinimas
demagnetize v išmagnètinti
demand n 1 (pa)reikalãvimas; paraiškà 2 paklausà; póreikis 

ammunition ~ šaudmenų paraiškà 
supplies ~ materiãlinių priémonių póreikis KEnc

demesh v atkabìnti
demining n išminãvimas
demist v automob. (nu)valyti aprasójusį priékinį stik̀lą
demister n įtaisas nuo aprasójimo

demisting n automob. aprasójimo pašãlinimas, nuvãlymas
demixing n skilìmas slúoksniais; iš(si)sluoksniãvimas
demodulation n detektãvimas KEnc, demoduliãvimas  
demodulator n ryš., radiotech., komp. demoduliãtorius 

amplitude ~ amplitùdės demoduliãtorius 
angle-error / angle-mismatching ~ kampìnio išdẽrinimo 
detèktorius 
frequency ~ dãžnio demoduliãtorius 
phase ~ fãzės demoduliãtorius 
ring ~ balánsinis demoduliãtorius 

demolish v griáuti; naikìnti; sprogdìnti 
demolishing n sprogdìnimas
demolition <n, v> n 1 griovìmas KEnc, NATO; ar dymas Art, 

KEnc; naikìnimas; sprogdìnimas 2 sprogstamàsis ùžtaisas
KEnc 
~ of objectives objèktų griovìmas KEnc 
~ of obstacles kliūčių naikìnimas (sprogdinant, griaunant) 
assault ~s sprogdìnimo darbai  šturmúojant 
bridge ~ tìlto sprogdìnimas 
contaminated ~ griovìmas ir (vietovės) užteršìmas  
cratering ~ kelių griovìmas (išsprogdinant duobes) 
defensive ~ gynybinis griovìmas 
deliberate ~ planìnis griovìmas 
explosive ~ griovìmas sprogdìnant 
hasty ~ skubùsis sugriovìmas 
individual ~ ãtskiro objèkto sprogdìnimas; ãtskiro objèkto 
griovìmas 
key ~s pagrindìnių objèktų griovìmas 
landslide ~ ar domasis sprogìmas 
nuclear ~s sprogdìnimo darbai  naudójant branduolinès SM
offensive ~s sprogdìnimo darbai  púolant 
strategical ~ stratèginių objèktų griovìmas 
target ~ táikinio griovìmas Art
underwater ~ povandenìnis sprogdìnimas KEnc, NATO 
v naikìnti; ardyti; griáuti; sprogdìnti

demolitionist n sprogdìntojas diversántas
demonstration n demonstrãvimas
demount v išardyti, išmontúoti 
demountable a išar domas, išmontúojamas
demounting n išar dymas, išmontãvimas 

~ of tyre padangõs išar dymas 
demultiplexer n išskirtùvas
denial n draudìmas

~ of area through mines draudžiamàsis vietóvės minãvimas  
road ~ draudžiamàsis kelių minãvimas

dense a 1 tánkus (apie mišką; t. p. fiz.) 2 tir štas (apie rūką, 
dūmus) 3 kompãktinis 

densimeter n chem., fiz. tankiãmatis, densimètras
densitometer n fot. densitomètras

failure ~ gedìmų tañkis 
density n 1 tankùmas; tirštùmas; sūdrùmas 2 fiz. tañkis KEnc 3 

intensyvùmas 
air ~ óro tañkis 
artillery ~ artilèrijos tañkis Art, KEnc
ballistic ~ balìstinis óro tañkis 
bomb attack ~ bòmbų smūgio tañkis KEnc
charge ~ (degamojo mišinio) ùžtaiso tañkis; (elektrìnio) 
krūvio tañkis 
contamination ~ taršõs tañkis KEnc
coverage ~ dengìmo tañkis 
destruction / defeat ~ naikìnimo tañkis KEnc
dislocating ~ išdėstymo tañkis 
electric ~ elektrìnis tañkis 
error ~ paklaidõs tankùmas 
fire ~ ugniẽs tañkis KEnc
freight traffic ~ krovinių vežìmo intensyvùmas 

degressive
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~ of expansion išplėtìmo koeficieñtas 
~ of nuclear risk branduolìnės rìzikos láipsnis Aps, NATO
~ of parallelism art. lygiagretùmo pakópa
~ of radioactive contamination radioaktyviõsios taršõs lỹgis
KEnc
~ of regulation reguliãvimo tikslùmas 
~ of reliability patikimùmo lygis; veikìmo be gedìmų lygis 
~ of safety art. saugùmo koeficieñtas 
~ of tension (vikšro) įtempìmo lygis 
~ of turn pósūkio láipsnis 
~ of vulnerability pažeidìmo koeficieñtas 
camshaft ~ alkūninio vẽleno pósūkio kampas 
destruction ~ naikìnimo láipsnis Aps, KEnc

degressive a proporcìngai mažėjantis, mãžinamas
dehumidifier n sausintùvas 
deice v av., automob. apsáugoti nuo apledėjimo; pašãlinti aple-

dėjimą, nutirpdyti (ledą)
deicer n automob. stìklo šildytùvas; sáugantis nuo apledėjimo
deicing n automob. (ledo) nutir pdymas
delaunching n: bridge ~ tìlto nuėmìmas 
delay n 1 atidė(lió)jìmas 2 sulai kymas; (su)trùkdymas 3 techn., 

automob., komp. delsà; vėlinimas(is); vėlãvimas 3 (už)delsì-
mas; sutrikìmas 4 (įrangos) prastovà
arming ~ šaul. g. atlaužìmo uždelsìmas; keitìmo į kovõs 
pãdėtį uždelsìmas  
arming mine ~ užtaisýtos mìnos delsìklis KEnc, NATO
fuse ~ sprogdìklio delsìklis Art, KEnc; sprogdìklio pérjungi-
mo į kovõs pãdėtį uždelsìmas 
ignition ~ uždegìmo vėlãvimas 
injection ~ įpurškìmo vėlinimasis  
pyrotechnic ~ pirotèchninis delsìklis NATO 

 time ~ komp. delsà; lai ko delsà; vėlinimas 
traffic ~ transpòrto judėjimo stãbdymas

delayed a ùždelstas, uždelstìnis 
delayed-action a ùždelsto veikìmo  (apie miną, bombą ir 

pan.)
delayer n delsìklis 

clock ~ laikrodìnis delsìklis 
delaying n (už)delsìmas 
deletion n komp. panaikìnimas; pašãlinimas
delimiter n ribotùvas
delineate v nubrėžti; nužymėti (kontūrus)
delineation n 1 (kontūrų) nužymėjimas; apibrėžìmas 2 pavaiz-

dãvimas; aprãšymas 3 brėžinys
deliquescence n chem. tirpùmas
deliquescent a chem. tirpùs
deliver v smõgti (smūgį)
delivering n padavìmas
delivery n log. 1 pristãtymas; atgabẽnimas; padavìmas 2 
įteikìmas; išdavìmas 3 tiekìmas 4 slėgìmas
~ of fire šáudymas 
air ~ skraidìnimas, atgabẽnimas óro transpòrtu 
bulk ~ betãris pérvežimas 
fuel ~ degalų padavìmas 
special ~ skubùsis pristãtymas 
supplies ~ materiãlinių príemonių tiekìmas

demagnetization n išmagnètinimas
demagnetize v išmagnètinti
demand n 1 (pa)reikalãvimas; paraiškà 2 paklausà; póreikis 

ammunition ~ šaudmenų paraiškà 
supplies ~ materiãlinių príemonių póreikis KEnc

demesh v atkabiǹti
demining n išminãvimas
demist v automob. (nu)valyti aprasójusį príekinį stìklą
demister n įtaisas nuo aprasójimo

demisting n automob. aprasójimo pašãlinimas, nuvãlymas
demixing n skilim̀as slúoksniais; iš(si)sluoksniãvimas
demodulation n detektãvimas KEnc, demoduliãvimas  
demodulator n ryš., radiotech., komp. demoduliãtorius 

amplitude ~ amplitùdės demoduliãtorius 
angle-error / angle-mismatching ~ kampìnio išdẽrinimo 
detèktorius 
frequency ~ dãžnio demoduliãtorius 
phase ~ fãzės demoduliãtorius 
ring ~ balánsinis demoduliãtorius 

demolish v griáuti; naikiǹti; sprogdìnti 
demolishing n sprogdiǹimas
demolition <n, v> n 1 griovìmas KEnc, NATO; ar dymas Art, 

KEnc; naikiǹimas; sprogdìnimas 2 sprogstamàsis ùžtaisas
KEnc 
~ of objectives objèktų griovim̀as KEnc 
~ of obstacles kliūčių naikìnimas (sprogdinant, griaunant) 
assault ~s sprogdiǹimo darbai  šturmúojant 
bridge ~ tìlto sprogdiǹimas 
contaminated ~ griovìmas ir (vietovės) užteršìmas  
cratering ~ kelių griovim̀as (išsprogdinant duobes) 
defensive ~ gynybinis griovìmas 
deliberate ~ planiǹis griovìmas 
explosive ~ griovim̀as sprogdìnant 
hasty ~ skubùsis sugriovìmas 
individual ~ ãtskiro objèkto sprogdìnimas; ãtskiro objèkto 
griovìmas 
key ~s pagrindiǹių objèktų griovim̀as 
landslide ~ ar domasis sprogim̀as 
nuclear ~s sprogdiǹimo darbai  naudójant branduolinès SM
offensive ~s sprogdìnimo darbai  púolant 
strategical ~ stratèginių objèktų griovìmas 
target ~ táikinio griovim̀as Art
underwater ~ povandenìnis sprogdiǹimas KEnc, NATO 
v naikiǹti; ardyti; griáuti; sprogdiǹti

demolitionist n sprogdìntojas diversántas
demonstration n demonstrãvimas
demount v išardyti, išmontúoti 
demountable a išar domas, išmontúojamas
demounting n išar dymas, išmontãvimas 

~ of tyre padangõs išar dymas 
demultiplexer n išskirtùvas
denial n draudìmas

~ of area through mines draudžiamàsis vietóvės minãvimas  
road ~ draudžiamàsis kelių minãvimas

dense a 1 tánkus (apie mišką; t. p. fiz.) 2 tir štas (apie rūką, 
dūmus) 3 kompãktinis 

densimeter n chem., fiz. tankiãmatis, densimètras
densitometer n fot. densitomètras

failure ~ gedìmų tañkis 
density n 1 tankùmas; tirštùmas; sūdrùmas 2 fiz. tañkis KEnc 3 

intensyvùmas 
air ~ óro tañkis 
artillery ~ artilèrijos tañkis Art, KEnc
ballistic ~ balis̀tinis óro tañkis 
bomb attack ~ bòmbų smūgio tañkis KEnc
charge ~ (degamojo mišinio) ùžtaiso tañkis; (elektrìnio) 
krūvio tañkis 
contamination ~ taršõs tañkis KEnc
coverage ~ dengìmo tañkis 
destruction / defeat ~ naikiǹimo tañkis KEnc
dislocating ~ išdėstymo tañkis 
electric ~ elektriǹis tañkis 
error ~ paklaidõs tankùmas 
fire ~ ugniẽs tañkis KEnc
freight traffic ~ krovinių vežìmo intensyvùmas 
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gas ~ chèminės taršõs tañkis Aps, KEnc
grain ~ pãrako tañkis 
gravimetric ~ of loading gravimètrinis užtai symo tañkis 
initial / original ~ pradìnis tañkis 
loading ~ bal., art. (parako) užtai symo tañkis KEnc
maximum permissible particle flux ~ didžiáusiasis leidžia-
màsis dalẽlių srau to tañkis 
mine area / mining ~ minãvimo tañkis 
minefield ~ mìnų laũko tañkis KEnc, NATO 
obstacle ~ ùžtvarų tañkis KEnc 
particle flux ~ brand. dalẽlių srau to tánkis 
pattern ~ glaustùmo lygis
power flux ~ radijo gãlios srau to tañkis 
route ~ kelių tañkis 
traffic ~ ei smo intensyvùmas; transpòrto tañkis 

dent n 1 įdubìmas; įspaudim̀as; įlenkìmas; įspauda; įduba; 
įlinkis 2 krumplys; įranta, įkarta 3 sánkirta

dentiform a dantiẽs fòrmos, pavìdalo
denting n įlinkio (kėbule) susidãrymas
deorbit v išei ti, išvèsti iš orbit̀os
deoxidize v chem. pašãlinti deguõnį, dezoksidúoti
depart v išvykti; išei ti; išskrìsti; išplau kti; išvažiúoti (from)  
department n tarnyba 

communications ~ ryšių tarnyba 
operations ~ eksploatãvimo tarnyba 
purchasing and store ~ tiekim̀o tarnyba 

departure n 1 išvykim̀as; išvažiãvimas; išskridim̀as; išplau-
kìmas; išėjìmas 2 nukrypim̀as; spec. núokrypis 3 pradìnis 
tãškas 
linear ~ linijìnis núokrypis 

dependability n patikimùmas
performance ~ veikìmo patikimùmas 

dependence n autom. priklausomybė
dephlegmator n deflegmãtorius 
depiction n vaizdãvimas; aprãšymas
deplane v (ypač amer.) av. išlip̀ti iš lėktùvo; išlaipìnti iš 

lėktùvo
deployment n 1 išsidėstymas, dislokãvimas 2 iš(si)skleidìmas 

3 keitìmas į kovõs pãdėtį (pozicijoje); koviǹis naudójimas
KEnc; (kovos priemonės) panaudójimas 

 bridge ~ tìltų párko (surenkant tiltą) išskleidim̀as 
 parachute ~ parašiùto išskleidim̀as 
deposit n 1 (ppr. pl) núosėdos; sąnašos 2 ãpnašos; núoviros

carbon ~ automob. núodegos 
coolant ~ núoviros aušiǹimo sistèmoje 
modular ~ grumstẽlis, gniùžulas, gùmulas, gãbalas 
radioactive ~s branduolìnio sprogim̀o radioaktyvíeji prodùk-
tai Aps, KEnc; radioaktyviosios núosėdos 

deposition n geol. nusėdim̀as; núosėdos 
~ of carbon (su)añglinimas

depot n log. 1 sándėlis KEnc, saugyklà 2 bãzė 3 automob. 
párkas 
advance fuel ~ priešakiǹis degalų sándėlis 
ammunition ~ šaudmenų sándėlis KEnc
army fuel ~ ármijos degalų sándėlis 
cartridge case ~ tūtų sándėlis 
chemical ammunition ~ chèminių šaudmenų sándėlis 
container ~ kontéinerių pùnktas 
engineer ~ inžinèrinis sándėlis 
engineer field ~ inžinèrinis lau ko sándėlis 
engineer stores ~ inžinèrinės įrangos sándėlis 
field ~ lau ko sándėlis 
field petrol ~ lau ko degalų sándėlis 
fuel / petrol supply ~ degalų sándėlis 
fuel storage ~ degalų saugyklà 
fuel-oil ~ degalų ir tepalų sándėlis 
head ~ pagrindìnis dèpas 

intermediate fuel ~ tárpinis degalų sándėlis 
maintenance ~ tèchninės príežiūros ir ei namojo remònto 
bãzė
mine ~ mìnų sándėlis 
motor ~ automobìlių bãzė
munition ~ ginkluõtės sándėlis  
nuclear ammunition ~ branduolìnių šaudmenų sándėlis 
ordnance ~ tèchninis artilèrijos sándėlis 
ordnance field ~ tèchninis artilèrijos lau ko sándėlis 
petrol ~ degalų sándėlis; degalų saugyklà 
powder ~ pãrako sándėlis 
refuelling ~ degalų pripylìmo pùnktas; degalìnė
special ammunition ~ specialiųjų šaudmenų sándėlis 
supply ~ tiekìmo sándėlis
tank ~ šarvúotosios tèchnikos sándėlis 
transport commodity ~ transpòrto įrangos sándėlis 
vehicle decontamination ~ mašìnų, transpòrto príemonių
speciãliojo švãrinimo aikštẽlė
vehicle ordnance ~ automobìlių ir šarvúotosios tèchnikos 
sándėlis
vehicle reception ~ automobìlių ir šarvúotosios tèchnikos 
priėmìmo pùnktas 
vehicle repair ~ automobìlių ir šarvúotosios tèchnikos 
remònto bãzė

depowering n galingùmo mãžinimas, deforsãvimas
depreciation n dilìmas; nusidėvėjimas; amortizãcija 
depress n: maximum ~ art. didžiáusiasis nulinkìmo kampas; 

quadrant ~ art. nulinkìmo kampas 
v 1 (pri)slėgti 2 slopìnti 3 nuspáusti (mygtuką ir pan.);
nuléisti (svertą)   

depression n 1 meteor. deprèsija; žẽmo atmosfèros slėgio 
sritìs 2 fiz. deprèsija; núosmukis 3 techn. išretėjimas 4 (pavir-
šiaus) įdubìmas; žemumà 5 (su)mažėjimas; (balso) prislo-
pìnimas 6 (nu)spaudìmas 

 sight ~ taikìklio núokrypis 
depressor n: breech-lock ~ uždãromojo plei što stūmõklis; 

uždãromojo plei što plùnžeris  
depressurization n išsandãrinimas
depressurize v 1 sumãžinti slėgį (inde, kameroje ir pan.) 2 

iš(si)hermetizúoti (apie orlaivio, erdvėlaivio kabiną ir pan.) 
depth n gỹlis KEnc; gilumà; gilùmas 2 vidurys 3 jūr. (borto) 

au kštis
~ of charge laying ùžtaiso dėjìmo gylis 
~ of detection aptikìmo gylis 
~ of minefield mìnų lau ko gylis 
~ of penetration įsiskverbìmo, prasiskverbìmo gylis 
collapse ~ gniùždymo gỹlis NATO
construction ~ (tilto tarpatramsčio) statybinis au kštis 
crater ~ (sprogimo) duobės gylis 
deep wading ~ didžiáusiasis povandenìnio vairãvimo gylis 
effective ~ naikìnimo gỹlis 
effective fire ~ tìkrojo naikìnimo gylis 
fordable ~ leidžiamàsis brastõs gylis; mašìnos įvei kiamas 
brastõs gylis; mašìnos varìklio veikìmo gylis (įveikiant bras-
tą)
fording ~ brastõs gylis; mašìnos varìklio veikìmo gylis (įvei-
kiant brastą)
hoisting ~ (savivarčio kėbulo) pakėlìmo au kštis  
minefield ~ mìnų lau ko gylis
modulation ~ moduliãvimo gylis 
penetration bomb ~ bòmbos įsiskverbìmo gylis
safe ~ saugùsis gỹlis NATO
seating ~ kul kos dėjìmo (į tūtos kaklelį) gylis
target ~ táikinio gylis 
the ~ of the reconnoitred ford išžval gomos brastõs gylis 
truss ~ statybinis fèrmos au kštis 
wading ~ mašìnos įvei kiamas brastõs gylis

depth
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depth-bomb n jūr. gilumìnė bòmba
depth-charge n = depth-bomb
depth-gauge n vandeñs lygio matuõklė; gylmatis, gilùmo 

matuõklė
depuration n vãlymas, ap(si)vãlymas; gryninimas
derail v nuver sti, nuléisti nuo bėgių; nuei ti nuo bėgių (apie 

traukinį) 
derailment n (traukinio) katastrofà KEnc, nuėjim̀as, nulei-

dìmas nuo bėgių
derange v (su)gadìnti (automobilį ir pan.)
deranged a sugadìntas
derapage n šóninis slydìmas; nusklendìmas (į šoną) 
deratization n deratizãcija Aps, KEnc 
deregulate v iš(si)reguliúoti
derestrict v panaikìnti apribójimus (ypač greičio)
derivation n 1 derivãcija 2 el. atsišakójimas; šuñtas 
derive v 1 nuvèsti (vandenį) 2 el. šuntúoti 
derrick n 1 strėlìnis krãnas (t. p. ~ crane) 2 gręžim̀o bókštas 
derringer n pistolètas 
derusting n rūdžių šãlinimas
derv n dyzelìnis kùras, dyzeliǹiai degalai 
desalt a gėlinti, daryti gėlą (vandenį)
descale v pašãlinti núoviras, núodegas
descaler n núovirų šãlinimo príemonė
descaling n automob. núovirų šãlinimas
descend v nusiléisti; léisti(s) žemỹn; ~ in a field nusiléisti 

laukè (apie balioną ir pan.)  
descending a nusiléidžiantis; jùdantis žemyn, žemynei gis
descent n 1 nusileidìmas; leidìmasis; make* a parachute ~ 

nusiléisti su parašiutù 2 (kalno) šlai tas; núokalnė 3 (tempera-
tūros) kritìmas 
parachute ~ nusileidìmas su parašiutù  

describe v 1 aprašyti; pavaizdúoti; apibūdinti; charakterizúoti 
2 geom. apibrėžti (apskritimą) 

description n 1 aprãšymas; apibūdinimas; pavaizdãvimas; 
brėžinys, ãbrisas 2 rūšis; tìpas 3 geom. (apskritimo) apibrė-
žìmas  

 field ~ lau ko brėžinys, abrisas
desensitize v 1 (su)mãžinti jautrùmą 2 fot., med. desensibili-

zúoti 
desiccate v spec. (iš)džioviǹti; (iš)džiūti
desiccation n spec. (iš)džiovìnimas; (iš)džiūvìmas
desiccator n spec. džiovintùvas 
design n 1 projèktas (t. p. komp.); dizáinas; konstrùkcija 2 

kompozìcija; piešinys; eskiz̀as 3 mòdelis 4 sumãnymas; plã-
nas; ketìnimas 5 projektãvimas; konstrãvimas 6 įvykdymas 
~ of a mine detector miǹų ieškik̀lio konstrùkcija 
~ of a barrel balìstinis pabūklo apskaičiãvimas 
blast load ~ smūginės apkrovõs apskaičiãvimas 
bridge ~ tìlto projèktas 
contract ~ tèchninis projèktas  
fail-safe ~ patikimóji konstrùkcija 
functional ~ fùnkcinė schemà 
fuse ~ sprogdìklio sándara 
lightweight ~ lengvóji konstrùkcija 
logic ~ lòginė schemà 
mine ~ mìnos sándara 
minefield ~ mìnų lau ko schemà 
preliminary ~ eskìzinis projèktas 
protective ~s apsaugiǹės konstrùkcijos KEnc 
slipstick ~ of tank netobulóji tánko konstrùkcija 
standardized ~ standartizúotoji konstrùkcija 
tank ~ tánko konstrùkcija 
technical ~ tèchninis projèktas

designate v (pa)žymėti

designation n 1 (pa)žymėjimas; pavadìnimas; nuródymas 2 
(pa)skyrìmas 3 fiz. žyminys 
conventional ~ sąlygìnis žénklinimas, žymėjimas 
model ~ (ginklų) pãvyzdžio žénklinimas 
target ~ táikinio nuródymas 

designator n 1 rodìklis; rodyklė; žymẽklis 3 šaukinỹs KEnc 4 
kòdas 

 laser ~ lazerìnis žymẽklis KEnc, NATO
 laser target ~ lazerìnis táikinio rodìklis KEnc 
 port ~ úosto žénklas NATO
designed a apskaičiúotas; projèktinis; konstrùkcinis
designer n konstrùktorius; projektúotojas 
designing n projektãvimas KEnc 
 a projèktinis; project ~ projèktinis konstruktorìnis 
desintegration n skáidymas(is)
desk n 1 stalas 2 techn., komp. pùltas; steñdas 

control ~ val dymo pùltas Art, KEnc  
operator’s ~ budėtojo pùltas 
test ~ bañdomasis steñdas
way-bill ~ keliãlapyje nuródyta paskyrìmo vietà

desktop n komp. darbãlaukis
desk-type a stalìnis, stalo
deslushing n (ginkluotės ir kovos technikos) iškonservãvimas 
destroy v (su)naikìnti; (su)griáuti; (su)ardýti  
destroyed a sunaikìntas; probably ~ veikiáusiai sunaikìntas

KEnc, NATO
destroyer n 1 griovėjas; naikìntojas 2 jūr. eskãdrinis mìni-

ninkas KEnc
 mine ~ mìnų naikintùvas KEnc

tank ~ prieštánkinis pabūklas 
destroying n (su)naikìnimas; (su)griovìmas
destruct n 1 (raketos) su(si)naikìnimas (skriejant); (sviedinio) 

su(si)naikìnimas (lekiant) 2 įrengìmų, mẽdžiagų sunaikìni-
mas (kad priešas neužgrobtų)

 missile ~ rakètos sunaikìnimas Art, KEnc, NATO 
 v griáuti; naikìnti 
destruction n kovim̀as KEnc; naikìnimas KEnc; griovìmas

KEnc; ar dymas KEnc; irìmas 
combined ~ mišrùsis naikìnimas Aps, KEnc
emergency ~ of nuclear weapons branduolìnių giñklų nai-
kìnimas NATO
fire ~ naikìnimas ugnimì Art, KEnc
full ~ vìsiškasis sugriovìmas Aps, KEnc 
heavy ~ dìdelis sugriovìmas Aps, KEnc
light ~ mãžas sugriovìmas Aps, KEnc
mass / wholesale ~ mãsinis naikìnimas
moderate ~ vidutìnis sugriovìmas Aps, KEnc 
nuclear ~ branduolìnis pažeidìmas Aps 
target ~ táikinio ar dymas Art, KEnc; táikinio naikìnimas
KEnc 
wholesale ~ mãsinis pažeidìmas

destructive a griaunamàsis; naikìnamasis; ar domasis; explosi-
ve ~ ar domasis SM veikìmas 

destructor n susinaikìnimo įtaisas; ret. griovėjas
detachable a sùrenkamas ìšrenkamas 
detachment n rinktìnė KEnc; padalinỹs NATO; išskirtàsis 

padalinỹs KEnc; (pabūklo) skỹrius KEnc 
assault ~ štur mo būrys
explosive disposal control ordnance ~ sprogmenų ištai symo 
vadovãvimo grùpė
explosive disposal ordnance ~ pavojìngų sprogmenų iš-
tai symo būrys 
mobile obstacle ~ judrióji ùžtvarų rinktìnė KEnc 
mortar ~ minósvaidžio skyrius 
obstacle-clearing ~ ùžtvarų ar dymo grùpė KEnc
signal ~ ryšių padalinỹs
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detail n 1 būrys; kománda; tarnyba; padalinys; grùpė 2 detãlė

NATO; pl (mašinos, pastato ir pan.) detãlės; elemeñtai 
ammunition ~ šaudmenų nešėjų kománda 
bridge maintenance ~ tìltinė kománda 
firing ~ sprogdìnimo stotiẽs kománda 
mine-laying ~ minãvimo grùpė
raft-assembly ~ kélto surinkim̀o grùpė

detailed a detalùs; smùlkus
detain v užlaikyti; (su)trukdyti; (su)gaišiǹti 
detaining n: ~ of train tráukinio vėlinimasis 
detank v išlìpti, išlaipìnti iš tánko
detect v 1 aptìkti; suràsti; susèkti 2 radiotech. detektúoti  
detecting, detection n 1 susekim̀as; atskleidim̀as; aptikìmas 

(t. p. autom.) KEnc, NATO 2 radiotech. detektãvimas KEnc
aural ~ garsìnis aptikim̀as 
biological ~ koviǹių ligų sukėlėjų aptikim̀as 
chemical ~ NM, chèminės taršõs aptikim̀as Aps, KEnc
dog ~ mìnų aptikìmas su šunimìs mìnų ieškótojais
early ~ rlk. ankstyvàsis aptikim̀as 
electrical mine ~ miǹų aptikìmas elektriniù miǹų ieškikliù 
error ~ klaidõs aptikim̀as 
failure ~ gedìmo aptikìmas 
long-range ~ tolimàsis aptikim̀as 
long-range radio ~ tolimàsis radiolokãcinis aptikim̀as KEnc
mine ~ by mine detectors mìnų aptikim̀as miǹų ieškik̀liais 
mine ~ by probing mìnų aptikim̀as rañkiniu liestukù (meta-
liniu strypu) 
mine ~ by visual means miǹų aptikim̀as stebėjimo 
príemonėmis 
mine ~ mìnų aptikìmas
nuclear ~ branduolìnių sprogim̀ų aptikim̀as Aps, KEnc
operation end-point ~ operãcijos baigtiẽs nustãtymas 
photography camouflage ~ maskãvimo aptikim̀as fotogra-
fúojant KEnc, NATO
radiation ~ radioaktyviõsios spinduliuõtės aptikim̀as 
radio ~ rãdijo aptikim̀as NATO
radioactivity ~ radioaktyvùmo aptikim̀as 
signal ~ signãlo aptikim̀as 
target ~ táikinio aptikìmas

detector I n 1 spec. ieškìklis KEnc; detèktorius KEnc 2 chem. 
indikãtorius KEnc 
~ paper popierìnis indikãtorius KEnc
activation ~ aktyvùmo indikãtorius Aps, KEnc, NATO
airborne radiation ~ radiãcinės žvalgybos iš óro priétaisas 
angle-error / angle-mismatching ~ kampiǹio išdẽrinimo 
detèktorius 
blister gas paper ~ indikãcinis pūliúojamųjų NM aptikìmo 
põpierius 
bomb ~ bòmbų ieškìklis 
chemical point ~ chèminis pòsto indikãtorius Aps
error ~ išdẽrinimo detèktorius; klaidõs signãlo detèktorius 
explosive mine ~ mìnų aptikim̀o sprogdìnant įtaisas  
flaw ~ defektoskòpas 
frequency ~ dãžnio detèktorius 
gas ~ dùjų ieškìklis Aps, KEnc
gas quantitative ~ NM koncentrãcijos analizãtorius 
gas spray ~ lašẽlinių skystųjų NM indikãtorius 
ground gas ~ gruñto chèminio užteršim̀o indikãtorius 
heat ~ šilumìnis gai sro detèktorius  
heterodyne optical ~ òptinis heterodìninis detèktorius 
homodyne ~ nekohereñtinis detèktorius 
individual gas ~ individualùsis dùjų ieškik̀lis Aps
infrared (IR) ~ infraraudonàsis detèktorius 
infrared-sensitive picture-tube ~     infraraudónojo vai zdo 
keitìklis
infrasound mine ~ infragarsìnis miǹų ieškik̀lis 
integrating ~ integrãlinis detèktorius 

intrusion alarm ~ įsibrovìmo davìklis
ionizing-radiation ~ jonizúojančiojo spinduliãvimo detèk-
torius 
leak ~ nutekėjimo ieškìklis 
leakage ~ pratekėjimo ieškìklis
level ~ lygio davìklis 
lie ~ mẽlo detèktorius 
light ~ šviesìnis gai sro detèktorius 
mine ~ mìnų ieškìklis 
nerve agent vapour ~ paralyžiúojamųjų NM garų indikã-
torius Aps, KEnc
non-metalic type ~ nemetalìnių mìnų ieškìklis 
obstacle ~ kliūčių indikãtorius 
phase ~ fãzės detèktorius 
photoparametric ~ fotogrãfinių parãmetrų detèktorius
plate ~ anòdinis detèktorius 
pulse-type ~ impùlsinis detèktorius 
radiation ~ spinduliãvimo detèktorius 
small-metals ~ dìdelio jau trio mìnų ieškìklis (nedidelėms 
metalo masėms aptikti) 
smoke ~ dūminis gai sro detèktorius 
thermal ~ šilumìnės spinduliuõtės indikãtorius 
thermal ~ šilumìnis pelengãtorius 
threshold ~ sleñkstinis detèktorius 
vesicant (agent) ~ pūliúojamųjų NM ieškìklis
video ~ vai zdo detèktorius

detector II n imtùvas; spinduliãvimo imtùvas; detektorìnis 
imtùvas KEnc
barrier-layer ~ imtùvas su uždaromúoju slúoksniu 
diode ~ diòdinis spinduliãvimo imtùvas 
emission (-type) ~ emìsinis imtùvas 
extrinsic ~ imtùvas su išoriniù laidumù 
film-type / thin-film ~ plonaplėvis imtùvas 
immersed ~ imèrsinis imtùvas
infrared (IR) / thermal ~ šilumìnio, infraraudónojo spindu-
liãvimo imtùvas 
intrinsic ~ imtùvas su vidiniù laidumù 
multielement ~ daugiaelemeñtis spinduliãvimo imtùvas 
photoelectric ~ fotoelektrìnis imtùvas 
photoelectromagnetic ~ fotogalvanomagnètinis, fotoelektro-
magnètinis imtùvas 
photoemissive ~ fotoemìsinis imtùvas, imtùvas su išoriniù 
fotoefektù 
photon ~ fotòninis imtùvas 
photovoltaic ~ fotovòltinis, fotogalvãninis (spinduliavimo) 
imtùvas 
pneumatic ~ pneumãtinis infraraudónojo spinduliãvimo 
imtùvas 
quantum ~ kvántinis imtùvas 
single-crystal ~ monokristãlis imtùvas 
single-element ~ vienaelemeñtis imtùvas 
slow-responding ~ inèrtinis imtùvas 
storage-type ~ kau piamojo spinduliavimo imtùvas 
thermistor (-bolometer) ~ termistorìnis imtùvas 
unimmersed-type ~ neimèrsinis imtùvas 
volume-type ~ tūrinio spinduliãvimo imtùvas 

detent n techn. užkirtìklis; stabdìklis; strẽktė; kumštẽlis 
breech-block ~ art. spynõs užkirtìklis; spynõs rėmo ašiẽs 
fiksãtorius
safety ~ saugìklio fiksãtorius

detergent n vãlymo príemonė; dezinfekãvimo príemonė
deterioration n 1 gedìmas 2 (fizinis) dilim̀as 
determination n nustãtymas  

~ of object location on map objèktų viẽtos žemėlapyje 
nustãtymas KEnc
elevation ~ pakilìmo kampo nustãtymas 
range ~ núotolio nustãtymas 
relief ~ top. aũkščių nustãtymas 
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visual range ~ apýtikris núotolio nustãtymas Art, KEnc

deterrent n 1 atgrasiǹimo príemonė 2 spec. flegmatizãtorius
KEnc

 nuclear ~ branduolìnis giñklas (kaip priešo atgrasinimo 
priemonė) Aps, KEnc, NATO

detonant n: cordeau ~ detonúojamoji virvùtė
detonate v 1 detonúoti; sprógti; sprogdìnti 2 sukélti (karą)
detonating a detonúojamas; sprogùs; sprógstamas 
detonation n detonãcija (t. p. variklio)  KEnc; sprogìmas

KEnc; sprogdìnimas KEnc 
concussion ~ nuotoliǹė detonãcija 
early ~ priešlaikìnis sprogìmas 
electric ~ elektrìnis sprogdiǹimo būdas
electromagnetic-wave-induced ~ nuotolìnis sprogdiǹimas 
elektromagnètiniu impùlsu 
exhaust ~ triùkšmas (dujų) išmetim̀o metù
high-order ~ vìsiškoji detonãcija 
induced / sympathetic ~ netiesióginė detonãcija KEnc, 
NATO; detonãcinis sprogim̀as
low-order ~ nevìsiškoji detonãcija; nevis̀iškasis sprogim̀as 
on-call ~ sprogdìnimas pagal signãlą  
premature ~ sprogim̀as, kai sprogdik̀lis dar nėrà kovõs 
padėtyjè 
radio ~ rãdiju val domas sprogim̀as 
strong ~ stiprióji detonãcija 
sympathetic ~ detonãcinis sprogìmas; indùkcinis nuotolìnis 
sprogdìnimas; nuotoliǹė detonãcija 
weak ~ silpnóji detonãcija 

detonator n detonãtorius (medžiaga, kapsulė) KEnc, NATO;
sprogdìklis KEnc; degtùvas; detonúojamoji kãpsulė KEnc; 
petárda 
bottom ~ staigùsis apatiǹis, dugniǹis detonãtorius 
concussion ~ smūginis detonãtorius 
delay action ~ delsùsis detonãtorius 
delay action electric ~ delsùsis elektriǹis detonãtorius 
electric ~ elektrìnis detonãtorius KEnc
flash ~ spindulìnė detonúojamoji kãpsulė
fulminating ~ detonúojamosios kãpsulės detonãtorius; pade-
gamóji kãpsulė
impact ~ smūginis detonãtorius 
impression ~ duriamóji detonúojamoji kãpsulė
inert ~ inèrtinė detonúojamoji kãpsulė
instantaneous ~ staigùsis detonãtorius 
practice electric ~ mókomasis elektrìnis detonãtorius
radio ~ rãdijo sprogdìklis 
relay ~ tárpinis detonãtorius 
short-delay ~ trumpojo delsim̀o detonãtorius 
slide ~ besriẽgis detonãtorius; besriẽgis sprogdìklis 
slider ~ judrióji detonúojamoji kãpsulė
upper ~ viršutìnis detonãtorius

detour n apliñkkelis, apliñkinis kẽlias;  apylanka; lañkstas; 
make* a ~ daryti lañkstą

detoxi(fi)cation n detoksikãcija, intoksikãcijos (pa)šãlinimas
detoxify v (pa)šãlinti intoksikãciją, nuodìngąsias savybes
detrain v 1 išlìpti, išlaipìnti (iš traukinio) 2 iškráuti (vagonus) 
detrition n išsidėvėjimas; susitrynìmas
detritus n griuvėsiai; núolaužos; liẽkanos 
detruck v amer. išlìpti, išlaipiǹti (iš sunkvežimio)
detuning n iš(si)dẽrinimas
deuteride n fiz. deuterìdas
deuterium n fiz., chem. deùteris KEnc  
developer n ryškalas; ryškintùvas
development n 1 plėtójimas(is); plėtrà 2 parengìmas 

eksploatúoti; panaudójimas; statyba 3 fot. ryškinimas 4 iš-
klotìnė
~ of a minefield mìnų lau ko įrengim̀as 

gap ~ pérėjos plãtinimas
original ~ of a minefield mìnų lau ko įrengìmas pagal pirmõs 
eilės darbų planą
strength ~ stiprùmo didėjimas 
structural ~ struktūrinis modifikãvimas 

deviation n 1 nukrypìmas (from) 2 núokrypis, núokrypa Art, 
KEnc, NATO; spec. deviãcija KEnc; sense the ~ art. nustatyti 
sprogìmo žénklą 3 jūr. nukrypìmas nuo kùrso 
~ perpendicular to slant range stãtmenas į nuožul nųjį (šau-
dymo) núotolį núokrypis 
~ of bursts sprogìmų núokrypis Art
absolute ~ absoliutùsis núokrypis  
air density ~ óro tañkio núokrypis 
angular ~ kampìnis núokrypis 
ballistic ~ balìstinis núokrypis 
bearing ~ pèlengo núokrypis
compass / magnetic ~ magnètinis núokrypis 
coordinate ~ koordinãčių nukrypìmas 
firing condition ~ šáudymo sąlygų núokrypis 
lateral ~ šóninis núokrypis Art, KEnc
longitudinal / range ~ nuotolìnis núokrypis  
mean ~ vidutìnis núokrypis Art, KEnc; núokrypio tikimýbė
Art 
mean lateral ~ vidutìnis šóninis núokrypis 
mean longitudinal ~ vidutìnis nuotolìnis núokrypis 
muzzle velocity ~ pradìnio grei čio núokrypis 
one-sign ~ vienakrỹptis núokrypis 
stripped ~ núokrypis pagal šáudymo lentẽlių dúomenis 
zero ~ nùlinis núokrypis

device n 1 techn., radiotech., komp. įtaisas; príetaisas KEnc; 
įrenginỹs; mechanìzmas; aparãtas; automob. movà 2 
príemonė KEnc 3 bòmba KEnc; sprogmuõ KEnc (t. p. explo-
sive ~)
accounting ~ skaičiãvimo įtaisas 
acoustic night observation ~ akùstinis naktìnio mãtymo 
príetaisas KEnc
acoustic resonance ~ akùstinis rezonãtorius, sinchronizã-
torius 
activating ~ nenuimamùmo elemeñtas; sprogdìnimo įtaisas; 
įtaisas, neléidžiantis daryti nekenksmìngą (miną, sprogmenį
ir pan.) 
active night observation ~ aktyvùsis naktìnio mãtymo 
príetaisas KEnc
aerosol ~ aerozòlinė príemonė KEnc
alarm ~ avãrinės signalizãcijos įtaisas 
amphibious floatation ~ pludrùmo įtaisas 
analog ~ analòginis įtaisas 
anchor ~ inkarãvimo įrenginỹs KEnc
anchored antihandling ~ tempiamojo veikìmo nenuimamù-
mo elemeñtas 
antenna-feeder ~ fiderìnis antènos įrenginys 
antiaircraft artillery ~ zenìtinės artilèrijos príetaisas Art, 
KEnc
antiaircraft fire control ~ zenìtinės artilèrijos ugniẽs 
val dymo príetaisas 
anticountermining ~ inèrtinis grandìnės pértraukiklis NATO 
anti-creep ~ príemonė nuo (mašinos ir pan.) nuvãrymo
anti-dazzle ~ apsaugõs nuo apãkinimo įranga 
anti-disturbance / anti-handling / anti-lift / booby-trap / 
booby-trapping ~ nenuimamùmo elemeñtas
antijamming ~ apsaugõs nuo trukdžių įtaisas 
antilift ~ antiišminuõklis NATO 
antinoise / antivoice ~ triùkšmo slopìnimo įtaisas KEnc
antipersonnel ~ priešpėstinis įtaisas
antisweep ~ prieštrãlinis įtaisas NATO
antiwatching ~ gramzdìklis KEnc, NATO
arming delay ~ delsìmo įtaisas NATO 
artillery ~ artilèrijos príetaisas KEnc 
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attached ~ prijungtìnis įrenginys 
automatic ~ automãtinis įrenginys 
automatic gun ~ pabūklo automãtas Art, KEnc
automatic parachute ~ parašiùto išskleidìmo automãtas 
automatic timing-advance ~ automãtinė įpurškim̀o añkstini-
mo movà
auxiliary ~ pagálbinis įrenginys 
biological combat ~ biològinis koviǹis priétaisas Aps, KEnc
biological detection ~ biològinės žvalgybos priémonė
blast closure ~ saugióji automãtinė spynà nuo sprogim̀o  
blast initiation ~ sprogim̀o sužãdinimo įtaisas 
booby ~ apgaulìngoji minà
breaching ~ pérėjų ùžtvarose dãrymo priémonė
calling ~ radiotech. kviestùvas
centring ~ centrãvimo įtaisas 
chemical contamination detection ~s chèminės taršõs apti-
kìmo príemonės 
chemical survey ~ chèminės žvalgýbos priétaisas Aps, KEnc
clamping ~ gnýbtinis mechanìzmas 
clock safety ~ laikrodiǹis saugik̀lis
clockwork ~ laikrodiǹis jungik̀lis; laikrodìnis mechanìzmas 
clutch-operating ~ sánkabos val dymo mechaniz̀mas 
cold starting ~ šálto varik̀lio paleidim̀o įtaisas 
combat ~ kovõs príemonė
combat chemical survey ~ karìnis chèminės žvalgýbos 
príetaisas Aps, KEnc
communications ~ ryšių įrenginys 
connecting ~ el., radiotech. jungtùvas 
contact-sensing ~ kontãktinis sprogdik̀lis Art, KEnc
control ~ autom. valdytùvas, val dymo priétaisas 
conversational ~ pasikalbėjimo įtaisas KEnc
correction ~ korektūrų skaičiãvimo priétaisas Art, KEnc
counting ~ (minos sprogdiklio) skaičiúojamasis mecha-
nìzmas 
counting ~ of a mine impùlsinis mìnos sprogdik̀lio skai-
čiuõklis 
cushioning ~ amortizãtorius 
cybernetic ~ kibernètinis įtaisas KEnc
deception ~ klaidìnamasis įrenginys
decontaminating / decontamination ~ degazãvimo príetai-
sas Aps, KEnc
demolition ~ sprogdìnimo priémonė KEnc
destruction ~ likvidãtorius 
detonating ~ detonãvimo įtaisas 
digital ~ skaitmenìnis skaičiãvimo įtaisas 
direction-indicating ~ kryptiẽs rodik̀lis
dirty-trick ~ apgauliǹgoji minà; sprogstamàsis įtaisas „siur-
prìzas“  
distributing / distribution ~ skìrstomasis įtaisas, skirsty-
tùvas 
dosing ~ dozãtorius 
driver’s indirect vision ~ vairúotojo mechãniko stebėjimo 
príetaisas 
electro-explosive ~ elektriǹio sprogdìnimo įtaisas KEnc, 
NATO
electron-beam ~ spindulìnis elektròninis priétaisas 
electronic ~ elektròninis įtaisas KEnc
electronic sound locating ~ art. elektròninė garsãgaudės 
žvalgybos príemonė
electro-optic ~ elektroòptinis príetaisas 
encryption ~ šifrãvimo įrenginys 
explosive ~ bòmba KEnc; sprogmuõ KEnc; sprogdìnimo 
įtaisas 
fastening ~ tvìrtinimo įtaisas 
final control ~ autom. vykdomasis įtaisas
firing / explosive / ignition ~ sprogdìklis; degtùvas
fuel delivery correction ~ cìklinio degalų padavìmo 
korèktorius 

fuel-metering ~ degalų sąnaudų matuõklis 
fuel-receiving ~ degalų ėmìklis 
gas alarm ~ dùjų signalizãtorius Aps, KEnc
gas discharge ~ dùjinio ìšlydžio įtaisas KEnc
gas expelling / ejection ~ ežektorìnis (vamzdžio kanalo pra-
pūtimo) įtaisas 
gas expelling ~ čiurkšlìnis mechanìzmas 
ground surveillance ~ antžemìnių matavimų príetaisas 
hand primary ~ rañkinis degalų siurblys 
heat-seeking ~ šilumõs aktyvúojamas príetaisas  
hold-down ~ plei što lai kymo žemutìnėje padėtyjè mecha-
nìzmas (apie spyną) 
hydrojet propulsion ~ vandénsvaidis varytùvas KEnc
hydrophysical ~ hidrofìzinis įtaisas KEnc
ignition ~ uždegìklis 
improvised explosive ~ improvizúotasis sprogdìnimo 
ùžtaisas Art, KEnc, NATO
indicating ~ indikãtorius 
indirect vision ~ periskòpinis stebėjimo príetaisas KEnc
infrared (IR) ~ infraraudonàsis príetaisas 
infrared (IR) viewer / viewing / vision ~ infraraudonàsis 
naktìnio mãtymo, stebėjimo príetaisas 
input / output (I / O) ~ komp. įvestiẽs ir išvestiẽs įrenginys 
integrated semiconductor ~ integrãlinis pùslaidininkis 
príetaisas 
integrating ~ integrãtorius, integrãvimo įtaisas 
intermittent arming ~ pértraukiamojo užtai symo įtaisas
NATO
laying / pointing ~ kreipìmo mechanìzmas KEnc
loader’s vision ~ užtaisytojo stebėjimo príetaisas 
loading ~ krautùvas 
load-retaining ~ króvinio tvìrtinimo įtaisas 
locking ~ art. užrakìnamasis mechanìzmas; blokãvimo me-
chanìzmas 
locking ~ fiksãtorius, fiksãvimo įtaisas 
lubricating ~ tepalìnė, tepìmo įtaisas 
manual injection advance ~ įpurškìmo an kstinimo movà 
measuring ~ matuõklis; dozãvimo príetaisas
mechanical firing ~ mechãninis šaunamàsis mechanìzmas 
meteorological ~ meteorològijos príetaisas Art, KEnc 
meter ~ dozãtorius 
metering ~ (minų klotuvo) tiekiamàsis mechanìzmas; 
minãvimo žin gsnio reguliavimo mechanìzmas; dozavimo 
įtaisas 
mine clearing ~ išminavimo príemonė, įtaisas 
mirror aiming ~ šaul. g. ortoskòpas
monitoring ~ komp. monìtorius; kontròlės įrenginys, įtaisas 
mortar safety ~ from double loading minósvaidžio sau-
gìklis nuo dvìgubo užtai symo Art, KEnc
navigation ~ navigãcinis príetaisas KEnc
night-firing ~ naktìnio šáudymo príetaisas 
night-vision ~ naktìnio mãtymo príetaisas 
nuclear ~ branduolìnė įranga 
obturating ~ art. obtiurãtorius 
oil pressure warning ~ tẽpalo slėgio stabilizãtorius 
optical ~ òptinis príetaisas KEnc
optical electronic / optoelectron ~ òptinis elektròninis 
príetaisas KEnc
optical tracking ~ òptinio sekìmo príetaisas 
out ~ komp. išorìnis įrenginys 
output ~ komp. išvestiẽs įrenginys 
parallelogram ~ zen. lygiagretai nis įtaisas 
parameter ~ komp. parãmetrų įvestiẽs įtaisas 
passive night observation ~ pasyvùsis naktìnio mãtymo 
príetaisas KEnc
pendulum ~ švytuõklinis įtaisas 
peripheral ~ komp. išorìnis įrenginys 
permissible blasting ~ sprogdìnimo saugõs príemonė
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photosensitive ~ šviẽsai jautrùs príetaisas 
piezoelectric ~ pjezoelektriǹis priétaisas Art, KEnc
pneumatic deception ~ pripučiamàsis maskãvimo makètas 
pointing ~ 1 kreipìmo mechaniz̀mas KEnc 2 komp. ródoma-
sis įtaisas 
pointing ~ tãško suradim̀o įtaisas 
portable ~ nešiójamasis priétaisas 
positioning ~ komp. pozicionãvimo įtaisas; žymìklio 
val dymo įtaisas 
power take-off ~ galingùmo ėmìmo dėžė KEnc
pressure ~ slegiamàsis įtaisas 
pressure measuring ~ slėgio matuõklis
pressure-release firing ~ iškraunamàsis sprogdik̀lis 
pressure-roller ~ võlinis mìnų trãlas
priming ~ degtùvas 
printing ~ komp. spáusdinimo įrenginys; spausdintùvas 
program-controlled ~ įtaisas su progrãminiu val dymu 
propelling / propulsive ~ varytùvas KEnc 
protective / safety ~ radiotech. apsaugiǹis įtaisas 
pull-firing / trip-wire actuating ~ tempiamàsis sprogdìklis
radiac training ~ mókomasis dozimètrinis matuõklis 
radio engineering ~ radiotèchninė príemonė Art 
radiological and chemical survey ~ radiãcinės ir chèminės 
žvalgýbos príetaisas Aps, KEnc
radiological survey / detection ~ radiãcinės žvalgýbos 
príetaisas Aps, KEnc
ramming ~ art., šaul. g. grūstùvas; pabūklo stūmõklis Art, 
KEnc
reading / indicating / display ~ indikãcinis priétaisas 
receiving ~ imtùvas; komp. priėmìmo įrenginys 
recording ~ autom. registrãvimo įrenginys; įrãšymo 
príetaisas; registrãtorius 
release ~ iškráunamojo póveikio įtaisas 
remote control firing ~ nuotoliǹio ugniẽs val dymo priétaisas 
remote fallout intensity monitoring ~ nuotoliǹio radioakty-
viųjų núosėdų kiẽkio matãvimo príetaisas 
remote-indication ~ autom. nuotoliǹės signalizãcijos įrengi-
nys 
safety ~ saugìklis Art, KEnc
scanning ~ komp. skleidim̀o įtaisas, skleistùvas 
self-destroying / -destruction ~ rakètos susinaikiǹimo įtaisas
Art, KEnc
semiconductor ~ puslaidininkiǹis priétaisas KEnc
shutting-off ~ uždãromasis òrganas 

 sighting ~ pabūklo táikymo įtaisas Art, KEnc
simulation ~ imitãvimo priémonė
smog-control ~ išmetamųjų dùjų  kenksmiǹgų priémaišų
mãžinimo įtaisas 
smoke-making ~ dūmijimo priémonė Aps, KEnc
snorkel ~ įtaisas mašiǹai važiúoti per gìlią brãstą
speed-sensing ~ grei čio davìklis 
spraying ~ išliejìmo príetaisas; purškiamàsis įtaisas 
stabilizing ~ stabilizúojamasis įtaisas 
starting ~ stárteris 
steam-condensing ~ (kulkosvaidžio gaubto) gãrinimo 
vamzdẽlis
steering ~ pósūkio mechanìzmas 
stretching ~ tempiamàsis mechaniz̀mas 
sugar safety ~ cukriǹis saugik̀lis
swap ~ sukeitìmo įrenginys 
switching ~ pérjungtuvas 
tank amphibious flotation ~ tánko pludrùmo įtaisas 
tape-moving ~ júostos tempìmo įtaisas 
target-locating ~ taikinių koordinãčių nustãtymo priémonė
Art, KEnc
tensioning ~ tempiamàsis įtaisas 
testing ~ bandytùvas 

thermal decontamination ~ šilumìnė speciãliojo švãrinimo 
mašinà Aps, KEnc
thunderstorm protection ~ apsaugõs nuo žai bo príetaisas 
tightening / stretching ~ tempiamàsis įtaisas 
time-measuring ~ lai ko matãvimo príetaisas 
tipping ~ verčiamàsis mechanìzmas 
towing ~ vilkìmo įtaisas 
traction ~ sánkabos su gruntù padìdinimo įtaisas
trigger ~ paleidìklis KEnc
tripping ~ spynõs delsìklis
trip-wire actuating ~ sprogstamàsis tempiamojo veikìmo 
įtaisas 
vision ~ stebėjimo príetaisas
warning ~ signãlinis įrenginys

devil n draskytùvas
devious a apliñkinis; netiesùs; vingiúotas (apie kelią)
devour v (su)naikìnti; apimti (apie gaisrą)
dew n rasà
diagnose v diagnozúoti
diagnosis n 1 diagnòzė 2 tikslùs apibūdinimas, įvértinimas 
diagnostic a diagnòstinis, diagnòzės; diagnozãvimo
diagnostics n diagnòstika 

failure ~ gedìmų diagnòstika 
remote ~ nuotolìnė diagnòstika 
preventive ~ profilãktinė diagnòstika 
technical ~ tèchninė diagnòstika KEnc

diagonal n įstrižai nė (t. p. tel.) 
screen ~ tel. ekrãno įstrižai nė
side-frame ~ šóninės síenos įstrižai nė
a įstrižas, įstrižìnis

diagram n diagramà; grãfikas; schemà; brėžinỹs  
assembly ~ montãvimo schemà 
block / routing ~ blokãvimo schemà
cabling / cable ~ laidų sujungìmo schemà 
circuit ~ komutãcijos schemà 
connection ~ sujungìmo schemà 
country cover ~ aprėptiẽs lentẽlė
course ~ maršrùto schemà 
covered area ~ sklaidõs èlipsė
functional ~ fùnkcinė schemà 
inter-chart relationship / location ~ (žemėlapio) lãpų iš-
dėstymo schemà NATO
lubrication ~ tepìmo schemà 
meridian direction ~ dienóvidinių krypčių diagramà KEnc
mimic ~ šviesìnė schemà 
one-line ~ vienõs lìnijos diagramà 
radiation ~ spinduliuõtės diagramà KEnc
ranging ~ trajektòrijų grãfikas
separate illuminated track ~ nešiójamoji šviẽslentė
shooting ~ šáudymo schemà 
slope ~ šlaitų diagramà KEnc
spotlight illuminated track ~ taškìnė šviẽslentė
stowage ~ pakrovìmo plãnas
tower track ~ pòsto skydas 
track ~ šviesõs schemà
train ~ judėjimo grãfikas 
trajectory ~ trajektòrijų grãfikas 
tree ~ mẽdžio pavìdalo schemà 
wind-gauge ~ vėjo jėgõs ir krypties priklausomùmo grãfikas 
wiring ~ el. montãvimo schemà

diagramming n 1 vaizdãvimas, pateikìmas schèmos, diagrã-
mos pavìdalu; diagrãmos, schèmos sudãrymas 2 grãfiko 
sudãrymas 

dial n 1 (matavimo prietaiso, laikrodžio) ciferblãtas; skãlė; 
apskritóji skãlė 2 ryš. (telefono aparato) dìskas; nùmerių
rinkìklis 3 radijo stotiẽs nustãtymo įtaisas 4 lìmbas; rãtas; 
dìskas; mãtlankis 5 Sáulės lai krodis 
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azimuth ~ azimutìnis lìmbas 
blackout ~ šviečiamàsis, fosforescúojantis ciferblãtas
coarse pointer ~ apýtikslio kreipim̀o skãlė
direction ~ (kulkosvaidžio) sukùčio stãlas 
index ~ (prietaiso) apskritóji skãlė
micrometer ~ tikslau s kreipìmo skãlė
micrometer deflection ~ tikslau s horizontãliojo kreipìmo 
skãlė
range ~ (taikiklio) nuotoliǹė skãlė
traversing ~ (kulkosvaidžio stovo) kampãmatis mãtlankis

dialler n rinkìklis 
disc ~ dìskinis nùmerio rinkik̀lis 
key pulsing ~ mygtùkinis nùmerio rinkik̀lis 

dialling n telefòno nùmerio (su)rinkim̀as
diamagnetism n fiz. diamagnetìzmas
diameter n skersmuõ 

~ at the bottom of thread vidiǹis sriẽgių skersmuõ 
~ of screw nominalu sis sráigto sriẽgių skersmuõ 
bore ~ vamzdžio kalib̀ras 
cylinder ~ cilìndro skersmuõ
effects ~ branduolìnio gin klo naikiǹimo zònos skersmuõ 
groove ~ vamzdžio kanãlo skersmuõ pagal gráižtvas 
groove bottom / root ~ vidiǹis griovẽlio skersmuõ 
land ~ stūmõklio skersmuõ (tarp griovelių)
major ~ of engine gabarìtinis varìklio skersmuõ 
throat ~ tūtos krìtinio sker spjūvio skersmuõ 
turret ring ~ bókšto flánšo skersmuõ 
wheel tread ~ rãto skersmuõ pagal rãto riedėjimą

diametric(al) a skersmeniǹis
diamide n chem. hidrazìnas 
diamond n geom. ròmbas  
 four-round illumination ~ keturių sviedinių šviesõs ketùr-

kampis NATO
diamon-shaped a ròmbinis, ròmbiškas, ròmbo pavid̀alo
diapason n diapazònas
diaphragm n diafragmà (t. p. automob.) NATO, pértvara; 

membranà 
burst ~ sprogìmo diafragmà 
calibrated ~ matãvimo diafragmà  
filtering ~ filtrúojamoji pértvara 
pneumatic governor ~ pneumãtinio reguliãtoriaus grei čio 
diafragmà 
porous ~ akytoji pértvara 
waveguide ~ (bangolaidžio) talpõs diafragmà 

diapositive n diapozitỹvas NATO
dichlorethane n chem. dichloretãnas Aps, KEnc 
dichromatic a spec. dvispal vis, dichromãtinis 
dictaphone n diktofònas KEnc
dictionary n komp. žodynas
die I n 1 štampas; (preso) an tgalis 2 sriegiamóji galvùtė; 

sriẽgpjovė
sizing ~ kul kų kalibrãvimo priétaisas 

die II v 1 silpnėti (apie šviesą ir pan.); nykti (apie spalvas) 2 
užgèsti (apie variklį) 3 išgarúoti (apie skystį) 

die-casting n liejìmas slėgimù, slẽgiant (apie metalą) 
dielectric  n fiz. dielèktrikas, nelaidiniñkas
diesel n dyzelis, dyzeliǹis varìklis 

antichamber / supercharged ~ prieškãmeris dyzelìnis va-
rìklis 

dieselization n pérėjimas prie dyzeliǹių varìklių
diestock n sriegtùvas
diethyl amide n chem. dietilamìdas 

lysergenic acid ~ lizèrgo rūgštiẽs dietilamid̀as (psichotropinė
NM) 

difference n 1 skìrtumas (between, from) 2 skiriamàsis 
póžymis 
~ battery angle of convergence pagrindìnio ir sparnìnio 
pabūklų pabūklinių kampų skìrtumas 
~ in gun height pabūklų aũkščių skìrtumas (∆h) Art, KEnc 
~ in levels lygių skìrtumas  
altitude ~ au kščių skìrtumas  
convergence / deflection ~  for parallel fire ~ art. lygiagre-
tùmo pakópa 
deflection ~ pósūkio į pagrindìnį pabūklą (suskleidžiant vė-
duoklę) kampas
gun ~ pabūklų pradìnio grei čio núokrypis 
longitude ~ ilgumo s skìrtumas 
quantitative ~ kiekybinis skìrtumas 
range ~ núotolių skìrtumas 
velocity ~s art. grei čio núokrypis 

different a skirtìngas; nepanašùs; įvairùs
differential n mat., techn., automob. diferenciãlas 

~ pressure slėgių skìrtumas 
bevel gear ~ kūginis diferenciãlas 
bevel-gear ~ diferenciãlas su kūginiais krumpliãračiais
controlled slip ~ automob. užsiblokúojantis diferenciãlas 
cylindrical ~ diferenciãlas su cilìndriniais krumpliãračiais 
double ~ dvìgubasis diferenciãlas
gear ~ diferenciãlas su krumpliãračiais
interaxle ~ tárpinis diferenciãlas 
linkage ~ svìrtinis diferenciãlas 
pressure ~ slėgių skìrtumas 
rack-type ~ krumpliaratìnis diferenciãlas 
rear-axle ~ automob. užpakalìnio tìlto diferenciãlas 
spur ~ diferenciãlas su cilìndriniais krumpliãračiais
worm gear ~ sliekìnis diferenciãlas 

diffract v fiz. išsklaidyti (spindulį); difragúoti
diffraction n fiz. difrãkcija 
 ~ of waves bangų difrãkcija KEnc 
 blast wave ~ sprogìmo bangõs užlinkìmas NATO
diffractive a fiz. difrãkcinis
diffuse a difùzinis; išsisklai dęs, išsklaidytas
diffusion n 1 iš(si)sklai dymas; sklaidà 2 fiz. difùzija 
diffusive a išsklaidytas, difùzinis
diffuzer n difùzorius, sklaidytùvas 
dig n įspauda, įduba, įlinkis 
 dig* v kàsti; apsikàsti (apkasuose); ~ in apsikàsti
digester n autoklãvas
digger n 1 kasamóji mašinà; ekskavãtorius 2 žemkasys 

ditch ~ tranšėjinė mašinà; grioviãkasė
explosive foxhole ~ sprogdìnamoji apkasų kasìmo įranga 
foxhole ~ apkasų kasìmo mašinà 

digging n kasìmas; žẽmės darbai 
digit n mat., komp. vienažeñklis skai čius, skaitmuõ (nuo 0 iki 

9) LST 
 binary ~ dvejetai nis skaitmuõ; komp. bìtas KEnc, LST  
 quinary ~ penketai nis skaitmuõ
digital a komp. skaitmenìnis LST, diskrètinis 
digitize v komp. pérvesti (informaciją) į skaitmenìnę fòrmą
dihedral a geom. sudãromas dviejų susik̀ertančių plokštumų

(apie kampą)
dike n 1 pýlimas KEnc; ùžtvanka KEnc; dámba KEnc 2 

nutekamàsis griovys 
earth ~ žemių dámba  
fascine ~ žabinių dámba 
girdle-shaped ~ žiedìnė dámba 
gravity ~ gravitãcinis pylimas 
longitudinal ~ išilgìnė dámba 
water procuring ~ vandeñs sulai kymo dámba 

dilatable a spec. ìšplečiamas; platėjantis
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dilatation n iš(si)plėtìmas 
dilate v fiz. plėstis
dilative a ìš(sì)plečiantis
diluent n skiedìklis
dilution n 1 skiedìmas 2 sil pninimas  

oil ~ tepalų suskystinimas 
dimension n (ppr. pl) matmuõ; dimeñsija; dydis 

basic ~ pagrindìnis dydis 
external / limiting / overall ~ išoriǹis dydis, matmuõ; gaba-
rìtas 
internal / inside ~ vidiǹis dydis, matmuõ 
out-of-gauge ~ negabarìtinis dydis 
stroke-bore ~ stūmõklio eigõs ir cilìndro skersmeñs sántykis 
target ~s táikinio mãtmenys 

dimensional a matúojamasis, matãvimo; erdvės, erdvìnis
dimensioning n matãvimas
dimentionless a 1 spec. bemãtis, nedimeñsinis 2 neišmatúo-

jamas 
dimethyl n chem. etãnas
dimmer n 1 el. srovės, įtampos reguliãtorius ( reostatas) 2 

amer. automob. artimųjų šviesų pérjungiklis
automatic head-lamp ~ automob. automãtinis žibiñtų
šviesõs pérjungiklis
head-lamp ~ automob. žibiñtų šviesõs pérjungiklis

dimming n aprasójimas
dim-out n (šviesų) pritémdymas, užtémdymas; daliǹis užtém-

dymas
dinghy n (laivo) váltis; gélbėjimo váltis
dinitrobenzene n dinitrobenzòlas 
dinitrotoluene, dinitrotoluol n dinitrotoluènas (brizantinė

SM)
diode n el., radiotech. diòdas KEnc  

germanium ~ germãnio diòdas 
light-emitting ~ šviesõs diòdas 
semiconductor ~ pùslaidininkis diòdas 
silicon ~ silìcio diòdas 

diopter n amer. = dioptre
dioptre n opt. 1 diòptrija KEnc 2 diòptras KEnc
dioptrics n opt. diòptrika
dioxide n chem. dioksid̀as 
 carbon ~ angliẽs dioksìdas  
 nitrogen ~ azòto dioksid̀as Aps, KEnc
dioxine n chem. dioksiǹas Aps, KEnc
dip n 1 panirìmas NATO 2 daubà 3 fiz. núosvyra; núolydis; 

lai do nulinkìmas
~ of span (tilto, arkos ir pan.) tar patramio ìšlinkis

diphase, diphasic a el. dvifãzis
diphenylaminechlorarsine n chem. adamsit̀as (dirginamoji 

NM) 
diphosgene (DP) n chem. difosgènas (DP) (dusinamoji NM) 

Aps, KEnc 
dip-needle n magnètinė rodyklė (nuosvyros kampui matuoti)
dipolar a fiz. dvipõlis, dvipõlinis; dviejų põlių
dipole n dipòlis; vibrãtorius 

axial ~ aksiãlinis dipòlis 
chaff ~ rdl. dezorientúojantis ãtšvaitas; ãtspindžio dipòlis 
double ~ dvìgubasis dipòlis 
electric ~ elektrìnis dipòlis 
fan ~ vėduõklinis dipòlis 
half-wave ~ pùsbangis dipòlis 
magnetic ~ magnètinis dipòlis
needle ~ rdl. adatìnis dipòlis 
pick-up ~ priėmìmo dipòlis 
thin ~ rdl. plonàsis dipòlis 
thin metallic ~ rdl. plonàsis metaliǹis dipòlis 
wide-band ~ plačiajuõstis dipòlis 

dipper n 1 sámtis; káušas; vienakau šis ekskavãtorius 2 skan-
dìklis 
carburettor float depressor ~ karbiurãtoriaus plūdės skan-
dìklis 
oil ~ tepalų lygio matãvimo liniuõtė

dipping n panardìnimas; (į)merkìmas
dipstick n (skysčio) lygio matuo klis; automob. alyvos ma-

tuo klis
oil level ~ alyvos matuo klė

dipswitch n automob. artimųjų šviesų pérjungiklis
direct v nukrei pti (at, towards – į)  
directing-post n kẽlio rodyklė, kélrodis
direction n 1 kryptìs KEnc, NATO; kùrsas; change ~ kei sti 

kryptį; check up on ~ tìkrinti kryptį; give* ~ nustatyti kryptį; 
lay* for ~ krei pti pagal kryptį 2 instrùkcija KEnc 3 pl ãdresas 
(ant laiško ir pan.) 4 val dymas 
~ of flight skrydžio, skriejìmo kryptìs 
aircraft ~ órlaivių nukreipìmas KEnc
communications ~ ryšių kryptìs KEnc
compass ~ kòmpaso kryptìs KEnc, NATO
finder acoustic ~ akùstinis pelengãtorius KEnc
fire / firing ~ šáudymo kryptìs KEnc; ugniẽs val dymas
forward ~ tiesióginė kryptìs 
gun ~ ugniẽs val dymas KEnc, NATO 
hole ~ gręžinio trasà 
launch ~ rak. (pa)leidìmo kryptìs 
main / principal ~ pagrindìnė kryptìs KEnc
prevailing ~ vyraujančioji kryptis̀ 
principal ~ of fire pagrindìnė šáudymo kryptìs 
radio ~ rãdijo kryptìs KEnc
reference ~ atramìnė kryptìs KEnc
representative downwind ~ vyraujančioji kryptìs pavėjui 
NATO 
reverse ~ atgalìnė kryptìs 
transmitting ~ pérdavimo kryptìs 
turret ~ bókšto sukìmo kryptìs 
wind ~ vėjo kryptìs

directional a kryptìnis 
direction-finder n rãdijo pelengãtorius
directivity n kryptingùmas 
 antenna ~ antènos kryptingùmas KEnc
director n 1 busòlė 2 vadõvas 

gun ~ artilèrijos zenìtinės ugniẽs val dymo príetaisas
directorate n val dymas
directory n 1 komp. katalògas 2 rodyklė

file ~ rinkmenų katalògas 
root ~ pagrindiǹis katalògas

directrix n direktrìsė KEnc 
dirigible n dirižãblis KEnc; (valdomasis) aerostãtas KEnc
dirt n automob. užsiteršìmas
dirtbike n motocìklas važinėti labai  raižýta vietóve
dirty a 1 nešvarùs 2 radioaktyvùs; dúodantis radioaktyviąsias 

núosėdas 
disable v išvèsti iš rikiuõtės; sugadìnti  
disabled a ìšvestas iš rikiuõtės; sugadìntas 
disactivation n dezaktyvãcija Aps, KEnc

complete ~ vìsiškoji dezaktyvãcija Aps, KEnc
emergency ~ avãrinė dezaktyvãcija KEnc
immediate ~ dalìnė dezaktyvãcija Aps, KEnc
joint ~ mišrióji dezaktyvãcija Aps, KEnc
mechanical ~ mechãninė dezaktyvãcija Aps, KEnc

disadvantage n 1 núostolis; žalà 2 kliūtis 
disarm v 1 nu(si)ginklúoti 2 padarýti nekenksmìngą; pérjungti 

(miną, ginklą) į saũgiąją pãdėtį; ištaisyti (miną)  
disarmament n nu(si)ginklãvimas KEnc
 nuclear ~ branduolìnis nusiginklãvimas KEnc
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disarming n nusiginklãvimas; (minos, ginklo) pérjungimas į

sau gią pãdėtį
~ a mine mìnos pérjungimas į sau gią pãdėtį

disarrangement n iš(si)reguliãvimas
disassemble v išardyti (ginklą ar mechanizmą), išmontúoti 
disassembled a išardytas, išmontúotas; išnárstytas (variklis)
disassembling n automob. išar dymas
disassembly n (iš)ar dymas, (iš)montãvimas 
 ~ of the weapon giñklo ar dymas KEnc

complete ~ vìsiškasis išar dymas 
partial ~ dalìnis išar dymas 

disaster n neláimė; katastrofà  
 natural ~ gaivalìnė neláimė KEnc
disbalance n disbalánsas; pusiáusvyros suar dymas ar suirìmas 
disc n techn., automob., dìskas LST; skridinys; plõkštė 2 komp. 

dìskas, diskẽlis 
~ memory atmintìnės dìskas 
abrasive ~ švìtrinis, abrazyvinis dis̀kas; tẽkinimo dìskas; 
šlifãvimo dìskas 
aiming ~ rañkinė rodyklė
azimuth ~ azimutìnis, busòlinis kampãmatis; busòlinis žíedas 
backup ~ atsargìnis dis̀kas 
blank ~ neįrašyti diskẽliai; tuštíeji diskẽliai  
brake ~ stabdžių dìskas 
brake anchor ~ atramiǹis stabdžių dìskas 
brake backing / support / brake-shoe ~ atramìnis stabdžių
kaladėlių dìskas 
closing ~ pérdengimo ratẽlis (smūginiame vamzdelyje) 
clutch ~ sánkabos dis̀kas 
clutch back / cover ~ atramìnis sánkabos dis̀kas 
clutch brake ~ stãbdomasis sánkabos dìskas 
clutch driven ~ vãromasis sánkabos dis̀kas 
clutch pressure ~ spaudžiamàsis sánkabos dis̀kas 
compact ~ kompãktinis dis̀kas, diskẽlis KEnc
copy-protected ~ apsáugotasis dìskas 
diagnostic ~ diagnòstinis dis̀kas 
driven ~ vãromasis dis̀kas 
driving ~ vãrantysis dìskas 
electronic ~ elektròninis dis̀kas 
elevation ~ art. taikik̀lio dis̀kas 
feeding ~ dėtuvìnis dis̀kas 
fixed ~ nenuimamàsis dìskas 
floppy / flexible ~ diskẽlis KEnc;  lankstùsis diskẽlis KEnc
friction ~ sánkabos dis̀kas 
hard / rigid ~ standùsis dis̀kas KEnc
lateral deflection ~ art. šóninio pasitikim̀o (su)tãpdinimo 
dìskas 
logical ~ lòginis dìskas 
magazine top ~ šaul. g. viršutiǹis dėtuvės dìskas 
magnetic ~ magnètinis dis̀kas 
marking ~ šaul. g. rodyklė
optical ~ òptinis dìskas 
perforated ~ wheel automob. skylėtasis rãto dìskas 
predicted range ~ art. pasitikìmo (su)tãpdinimo pagal 
núotolį dìskas 
primer foil ~ fòlinis kãpsulės dis̀kas 
range ~ nuotolìnis dìskas 
rear-sight aperture ~ šaul. g. dis̀kas su dioptrù 
removable ~ nuimamàsis dis̀kas 
saw ~ cirkuliãrinio pjūklo dis̀kas 
search-coil ~ paieškõs dis̀kas 
sighting ~ rodyklė su diskù táikymui mókyti  
single-destiny ~ víengubo tañkio dìskas, diskẽlis 
single-sided ~ vienpùsis diskẽlis 
sluice valve ~ plei štiškas sklendės dis̀kas 
solid ~ wheel automob. ištisiǹis rãto dis̀kas 
spring ~ (sankabos) stangrùsis dis̀kas 

steering clutch driven ~ vãromasis šóninės sánkabos dìskas 
temporal ~ laikinàsis dìskas 
throw-out ~ išmetamàsis dìskas; išspaudžiamàsis dìskas 
timing ~ nustãtomasis dìskas 
transparent ~ (kampamačio prietaiso) pérmatomasis 
mãtlankis 
valve ~ vožtùvo galvùtė  
video ~ vai zdo dìskas 
virtual ~ virtualùsis dìskas
wheel ~ automob. rãto dìskas

discal a dìsko pavìdalo
discard v 1 išimti (iš ginkluotės) 2  rūšiúoti (pagal kokybę);

brokúoti; nurašyti (netinkamus įrenginius ir pan.)
discharge <n, v> n 1 šūvis Art, KEnc; sálvė KEnc 2 el. 

ìšlydis; iš(si)elèktrinimas; ìškrova 3 išmetamóji angà; išme-
tìmas 4 (krovinio) iškrovim̀as 5 (dujų ir pan.) núotėkis; (van-
dens) nuleidìmas; debìtas  
~ of accumulator cell akumuliãtoriaus iš(si)krovìmas 
accidental ~ atsitiktìnis šūvis Art, KEnc
actual ~ tìkrosios sąnaudos 
effective ~ fãktinės sąnaudos 
extraordinary ~ didžiáusiosios sąnaudos 
flashless ~ beliẽpsnis šūvis Art, KEnc 
fuel ~ degalų išpylìmas 
gas ~ dùjų leidìmas 
negligent ~ netýčinis šūvis  
theoretical ~ teo rinės sąnaudos 
water ~ vandeñs nuleidìmas 
v 1 (iš)šáuti (at, into) 2 el. iš(si)kráuti; iš(si)elèktrinti; 3 
išmèsti (atliekas); išléisti (dūmus ir pan.) 4 ištaisyti (pabūklą
ir pan.) šūviù 5 iškráuti (laivą ir pan.); išlaipìnti (keleivius)

discharger n 1 paleidìklis KEnc; išmetìklis KEnc 2 šautuvìnis 
granãtsvaidis KEnc; rakètinis, signãlinis pistolètas 3 el. ki-
birkštìnis iškrovìklis 

 rifle ~ rañkinis granãtsvaidis 
 smoke ~ dūmijimo príetaisas; dūmìklis  
 smoke grenade ~ dūminis granãtsvaidis KEnc 
discharging n 1 iškrovim̀as; išsiuntìmas 2 ištai symas; šaud-

menų išėmìmas 3 išėjìmas
discipline n drausmė  

camouflage / concealment ~ maskãvimo drausmė KEnc
chemical warfare ~ chèminio giñklo naudójimo ir apsaugõs 
nuo jõ drausmė
communications / frequency and procedure ~ ryšių draus-
mė KEnc
march ~ žygio drausmė
mine ~ minãvimo ir sprogdìnimo darbų drausmė
radio ~ rãdijo drausmė
road ~ judėjimo keliai s drausmė
sound ~ gar so drausmė
track ~ vėžių, pėdsako maskãvimo ir naikìnimo taisyklės

disclosure, disclosing n atskleidìmas; demaskãvimas KEnc
discold a dìsko fòrmos, pavìdalo
discolouration n 1 spalvõs keitìmas 2 dėmė
disconnect v atjùngti, išjùngti; atkabìnti; pértraukti; we have 

been ~ed mùs išjùngė (kalbantis telefonu); mùms išjùngė
(dujas, elektrą ir pan.)  

disconnection n 1 el. atjungìmas, išjungìmas 2 atkabìnimas, 
atskyrìmas
~ of pipes vamzdžių atskyrìmas 
automatic ~ automãtinis atjungìmas 

disconnector n el. atjungìklis; skyrìklis
discontinuity n spec. pértrauka; trūkis

contact ~ kontãkto nutrūkìmas 
slope ~ top. šlai to pérlinkimas 

discovery n atskleidìmas; atidengìmas
discrepancy n nesutapìmas; neatitikìmas

discrepancy



114
discrimination n rdl. atrankùmas, selektyvùmas; atrankà; 

atpažinìmas 
moving target ~ judriųjų taikinių atrankà 
range ~ príetaiso skiriamóji gebà pagal núotolį
target ~ taikinių atrankà; táikinio signãlo išskyrìmas 
bendrãjame fonè 
target-noise ~ táikinio signãlo išskyrìmas triùkšmo fonè 
warhead ~ koviǹės galvùtės atskyrim̀as, atpažinìmas 

discriminator n el. diskriminãtorius  
balanced phase ~ balánsinis fãzinis diskriminãtorius 
code ~ kòdinis diskriminãtorius 
coincidence ~ sutapim̀ų diskriminãtorius 
electronic ~ elektròninis diskriminãtorius
frequency ~ dãžnio diskriminãtorius 
frequency-modulation ~ dãžnio moduliãcijos diskriminã-
torius 
phase ~ fãzinis diskriminãtorius 
pulse ~ impùlsų diskriminãtorius 
pulse-height ~ amplitùdinis diskriminãtorius 
pulse-length ~ impùlsų diskriminãtorius pagal ilgùmą  
pulse-width ~ impùlsų diskriminãtorius pagal plõtį  
time ~ impùlsų diskriminãtorius pagal periòdą

disembarkation n išlipìmas; išlaipìnimas 
disengage v atjùngti; išjùngti; ~ the clutch automob. išjùngti 

sánkabą
disengaged a išjùngtas
disengagement n 1 chem. išskyrìmas 2 išjungìmas; pértrau-

kimas 
disengager n pértraukiklis
disguise n 1 maskãvimas(is) KEnc; slėpim̀as(is) KEnc 
dish n 1 įdubìmas; įgaubtùmas 2 ryš. parabolìnė antenà 

~ing of armour šárvo įlinkim̀as 
homing ~ nusitáikančiosios radiolokãcinės galvùtės antenà 
homing-head receiver ~ nusitáikančiosios galvùtės pri-
ėmìmo antenà 

disinfection n dezinfèkcija, dezinfekãvimas KEnc 
complete ~ vìsiškoji dezinfèkcija Aps, KEnc
immediate ~ dalìnė dezinfèkcija Aps, KEnc
prophylactic / preventive ~ profilãktinė dezinfèkcija Aps, 
KEnc 

disinsectization n dezinsèkcija, dezinsekãvimas Aps, KEnc
disintegrate v 1 skáidyti(s), skil̀ti į sudedamąsias dalìs 2 

(su)ìrti; griūti 
disintegration n 1 skáidymas(is), skilìmas į sudedamąsias 

dalìs, dezintegrãcija 2 (su)irìmas 
artificial radioactive ~ dirbtinàsis radioaktyvùsis skilìmas 

disintegrator n smulkintùvas; dezintegrãtorius
disjoint v 1 (iš)skìrstyti 2 iš(si)narìnti; išnárstyti; išardyti 
disjunct a atskìrtas; atjùngtas
disk n (ypač amer.) = disc  
diskette n komp. diskẽlis KEnc, diskètė

destination ~ tikslìnis diskẽlis 
dislocation n dislokãcija  

petroleum supply ~ degalų tiekim̀o sutrikìmas 
dislodgement n nustūmim̀as; iškėlim̀as; pašãlinimas 
dismantle v išardýti (ginklą, mechanizmą); išmontúoti; 

išnárstyti (variklį ir pan.) 
dismantled a išardytas; išmontúotas; išnárstytas (variklis)
dismantlement, dismantling n išar dymas (t. p. automob.); 

išmontãvimas; (variklio ir pan.) išnárstymas
 ~ of a mine detector mìnų ieškìklio išar dymas
 ~ of the weapon giñklo (iš)ar dymas KEnc 
dismount v 1 išardyti; išmontúoti (mašiną) 2 nulìpti (nuo 

dviračio; from) 3 išlìpti (iš transporto priemonės ir pan.) 4 
nuimti (nuo atramos ir pan.); išimti (iš rėmų ir pan.); ~ a 
gun nuimti pabūklą nuo lafèto  

dismountable a išar domas; išmontúojamas; išnárstomas
dismounted n: ~ tank hunting tánkų naikìnimas pėstininkų

príemonėmis 
dismounting n išlaipìnimas iš mašìnų KEnc; pabūklo nuėmì-

mas nuo lafèto 
disorder n netvarkà
dispatch n 1 (iš)siuntìmas 2 skubùs pranešìmas 
dispatcher n ekspedìtorius; dispèčeris 
 air ~ ìšmetantis króvinį iš lėktùvo (žmogus) 
dispatching n išsiuntìmas
dispatch-rider n ryšių motocìklininkas
dispatch-station n glžk. išsiuntìmo stotìs
dispenser n 1 dalytùvas KEnc, NATO 2 siurblìnis agregãtas 

dipole ~ dipòlių išmetìklis 
oil ~ tepalų padavìmo įranga; alyvos pilstytùvas 
oxygen ~ deguoniẽs pildytùvas 
petrol ~ degalų pumpãvimo įrenginys 

dispensing n 1 išdavìmas; pérpumpavimas 2 įpakãvimas 3
dozãvimas 
fuel ~ degalų išdavìmas 
fuel ~ into tank trucks degalų išdavìmas į benzìnvežius; 
degalų pérpumpavimas į autocistèrnas 

dispersal n 1 išsklai dymas; iš(si)skìrstymas 2 (informacijos) 
skleidìmas 

disperse v iš(si)sklaidýti; iš(si)skìrstyti
dispersed a išsklaidýtas 
dispersing n išsklai dymas; iš(si)skìrstymas

side ~ of mines šóninis mìnų išmetìmas (iš sraigtasparnio)
dispersion n 1 iš(si)sklai dymas Aps, Art, KEnc, NATO; 2 opt., 

chem., kar. sklaidà Art, KEnc, NATO, dispèrsija 
~ at maximum range sklaidà didžiáusiu (šaudymo) núotoliu  
~ in height ~ sklaidà pagal au kštį
~ in range ~ sklaidà pagal núotolį
~ in the readings ~ (prietaiso) paródymų išsisklai dymas 
~ of gas dùjų išsisklai dymas
~ of light šviesõs dispèrsija  
~ of trajectories trajektòrijų sklaidà 
angular ~ kampìnė sklaidà 
ballistic ~ balìstinė sklaidà 
direction ~ šóninė sklaidà 
heat / thermal ~ šilumõs sklaidà 
impact ~ sklaidà kreñtant 
lateral / deflection ~ sklaidà pagal kryptį
longitudinal / range / distance ~ sklaidà pagal núotolį
natural ~ natūralióji sklaidà 
nuclear ~ išsisklai dymas gãlimo branduolìnio smūgio ãtveju 
present moment ~ šiõ momeñto sklaidà 
shell ~ sviedinių sklaidà 
simulated ~ sąlygìnė sklaidà (šaudant imitacinėmis priemo-
nėmis)
sound ~ gar so dispèrsija 
total ~ vìsiškoji sklaidà 
velocity ~ grei čio dispèrsija 
vertical ~ vertikalióji sklaidà 
wave ~ bangų dispèrsija 

dispersive a opt. (iš)sklai dantis, dispèrsinis
displaced a pasisliñkęs
displacement n 1 išstūmìmas, pakeitìmas 2 jūr. vandéntalpa

KEnc, lai vo tonãžas 3 (cilindro) litrãžas; (siurblio ir pan.) 
pajėgùmas; automob. tūris 4 fiz. póslinkis, póstūmis; slinktìs
angular ~ kampìnis póslinkis 
engine piston ~ automob. darbìnis varìklio tūris 
gun ~ pabūklo póslinkis (pagrindinio baterijos pabūklo at-
žvilgiu); ugniẽs pozìcijos pakeitìmas
image ~ vai zdo póslinkis NATO 
observer ~ stebėtojo póslinkis (nuotolis nuo stebėtojo iki 
šaudymo plokštumos) 
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piston ~ automob. darbiǹis cilìndro tūris 
target ~ táikinio póslinkis

displacer n stūmõklis 
display n 1 (pa)ródymas; demonstrãvimas 2 indikãcija; 

indikãtorius 3 komp. vaizduõklis; displėjus KEnc; pateiktìs; 
vaizdãvimas; monìtoriaus ekrãnas  
azimuth ~ ãzimuto rodìklis 
character ~ simbolių indikãtorius 
color ~ spalvótasis vaizduõklis, displėjus  
composite ~ mozãikinis indikãtorius 
elevation ~ viẽtos kampo indikãtorius 
horizontal ~ horizontalùsis indikãtorius 
horizontal situation ~ horizontaliõsios padėtiẽs vaizduõklis 
NATO 
information ~ informãcijos vaizdãvimas 
integrated instrument ~ komplèksinė priétaisų lentà
laser ~ lazerìnis indikãtorius 
mosaic ~ mozãikinis indikãtorius  
moving map ~ jùdamojo žemėlapio vaizduõklis NATO 
numeric ~ skaitmenìnis vaizduõklis 
optical projected ~ òptinės informãcijos projèkcijos indikã-
torius 
optoelectronic ~ optoelektròninis vaizduõklis, displėjus 
plasma-panel ~ plãzminis vaizduõklis 
projected map ~ projèkcinis žemėlapis KEnc, NATO 
radar ~ radiolokãcinis indikãtorius 
range ~ núotolio indikãtorius 
refresh ~ atnau jinamasis vaizduõklis 
remote ~ kilnójamasis indikãtorius 
terminal ~ galìnis vaizduõklis
vertical ~ vertikalùsis indikãtorius 
visual ~ regimàsis indikãtorius

disposable a vienkartiǹis 
disposal n atsikrãtymas; apsivãlymas  

~ of engineer explosive items inžinèrinių šaudmenų dãrymas 
nekenksmìngų
~ of mines mìnų šãlinimas 
~ of radioactive waste radioaktyviųjų atliekų (pa)šãlinimas
ammunition ~ šaudmeñs dãrymas nekenksmìngo Art, KEnc;
šaudmenų išėmìmas; ištai symas 
bomb ~ nesprógusių bòmbų dãrymas nekenksmiǹgų
explosive ordnance ~ (EOD) sprogstamųjų šaudmenų
dãrymas nekenksmiǹgų NATO, sprogstamųjų ùžtaisų neutra-
lizãvimas 
mine ~ mìnų kenksmingùmo šãlinimas NATO

dispose v: ~ of daryti nekenksmìngą
disposer n: bomb ~ nesprógusių bòmbų ištai symo specialìstas 
disposition n iš(si)dėstymas
disrepair n prastóji būklė, padėtis̀; remònto reikalingùmas
disrupt v (su)ardýti; (su)griáuti 
disruption n griovìmas; ar dymas 
 ~ of delivery tiekìmo nutraukim̀as 
disruptive a 1 griaunamàsis; ar domasis 2 trìkdantis; trùkdan-

tis 3 el. pramušamàsis; iš̀lydžio, iš̀krovos 4 sprogstamàsis
dissemination n skleidim̀as, sklaidà; plãtinimas 

infectious disease ~ biològinių ligõs skleidėjų plitìmas 
dissimulation n slepiamàsis maskãvimas
dissipation n iš(si)sklai dymas; sklaidà 

heat / thermal ~ šilumõs sklaidà 
dissociation n chem., fiz. (su)irim̀as; skilìmas; disociãcija;
dissolubility n spec. tirpùmas; skaidomùmas 
dissoluble a (iš)tir pdomas; (iš)skáidomas
dissolution n ištirpì(ni)mas; (susi)skáidymas 
dissolvent n chem. tirpik̀lis; skiedik̀lis
disssolvability n chem. tirpùmas
dissvolving n ištirpì(ni)mas; (su)skystinimas

dissymetry n 1 nesimetriškùmas, asimètrija 2 disimètrija 
distance n 1 atstùmas KEnc 2 núotolis KEnc; tolumà; tõlis; 

determine ~ nustatyti núotolį; estimate / judge a ~ nustatyti 
núotolį iš akiẽs; step off by the ~ to išmatúoti núotolį
žiñgsniais 3 lai ko tárpas 4 distáncija 5 automob. kẽlias; 
atstùmas 6 techn. petys
~ between track centres atstùmas tarp vìkšrų vìdurio 
~ of direct vision tiẽsiojo matomùmo núotolis 
~ of normal vision geriáusiojo matomùmo núotolis 
~ of run ridõs il gis 
~ of skid šóninio slydìmo kẽlias 
~ to-go to the target núotolis iki táikinio 
angular ~ kampìnis atstùmas KEnc 
apparent ~ mãtomasis núotolis 
arming ~ sprogdìklio pérjungimo į kovõs pãdėtį núotolis 
best ~ of burst tinkamiáusias sprogìmų tárpas 
braking / stopping ~ automob. stãbdymo kẽlias
buffer ~ garantúotasis saugùsis núotolis Art, KEnc; saugùsis 
núotolis NATO 
clear-sight / -vision ~ gẽro matomùmo núotolis 
designed stopping ~ automob. apskaičiúotasis stãbdymo 
kẽlias 
endurance ~ patvarõs núotolis NATO
focal ~ žìdinio atstùmas
fuel ~ eigõs atsargà KEnc; eigà 
grazing ~ núotolis pagal liestìnę
horizontal ~ of the point of burst from the point of impact 
sprogìmo núokrypis nuo pasitikìmo tãško 
horizontal ~ of the point of burst from the target sprogìmo 
núokrypis nuo táikinio
image ~ vai zdo núotolis 
interocular ~ okuliãrų bãzė
interpupillary ~ (stebėtojo) akių bãzė; atstùmas tarp (optinio 
prietaiso) okuliãrų ceñtro 
intersight ~ táikymo lìnijos il gis 
intervehicular ~ atstùmas tarp mašìnų vorojè 
landing ~ tūpìmo núotolis KEnc
lens ~ objektyvo atstùmas 
line-of-sight ~ núotolis pagal táikymo lìniją
map contour ~ horizontalióji projèkcija KEnc 
mean radial ~ vidutìnis apskritìminis sprogìmo núokrypis 
nuo sklaidõs ceñtro 
minimum nuclear safe ~ mažiáusiasis branduolìnio saugù-
mo núotolis Aps, KEnc, NATO
non-passing sight ~ automob. matomùmo núotolis, kai 
negãlima apleñkti (transporto priemonę) 
observer-target ~ stebėjimo núotolis
offset ~ epiceñtro núokrypis Aps, KEnc, NATO
passing ~ automob. atstùmas, kuriamè apleñkiama (transpor-
to priemonė) 
passing sight ~ automob. matomùmo núotolis, kai gãlima 
apleñkti (transporto priemonę) 
piece-to-mask ~ art. atstùmas iki príedangos keterõs 
piston ~ (variklio) stūmõklio eigà
safe / safety ~ saugùsis núotolis Art, KEnc, NATO 
safe separation ~ saugùsis atskyrìmo  núotolis NATO 
safe vertical ~ vertikalùsis saugùsis (sprogdiklio perjungimo 
į kovos padėtį) atstùmas 
safety ~ automob. saugùsis atstùmas 
seating ~ art. ùžtaiso kãmeros il gis 
seating ~ atstùmas tarp svíedinio dùgno ir spynõs priešakìnės 
núopjovos 
sight / vision ~ matomùmo núotolis  
stand-off ~ atstùmas tarp kumuliãcinio ùžtaiso ir sprogdìna-
mojo objèkto pavir šiaus 
straight ascent ~ tiesiõs įkalnės il gis 
take-off ~ kilìmo núotolis KEnc
time ~ atstùmo įveikim̀o lai kas  
transmission ~ ryš. siuntìmo núotolis 
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trip ~ keliõnės núotolis 
trucking ~ for fuel delivery degalų tiekìmo automobìlių
transpòrtu núotolis 
true ~ tikràsis núotolis iki táikinio 
vehicle ~ atstùmas tarp transpòrto priémonių NATO
viewing / visibility ~ matomùmo núotolis
wheel centre ~ rãtinės mašiǹos vėžės plõtis
zenith ~ zenìtinis atstùmas

distant a tólimas; nuotolìnis 
distending n iš(si)pūtim̀as 

ground ~ gruñto išsipūtìmas 
distension n išpūtìmas; išplėtìmas
distil(l) v 1 distiliúoti; valyti 2 gėlinti (vandenį) 
distillation n chem. distiliãcija, distiliãvimas; vãlymas
distinguishing a skiriamàsis 
distort v iškrei pti; deformúoti 
distorted a ìškreiptas; deformúotas 
distortion n 1 iškrai pymas, iškreipim̀as; iškreiptìs; (fiz. t. p.) 

distòrsija 2 deformãvimas 3 pažeidim̀as 
amplitude ~ amplitùdinis iškreipim̀as 
amplitude-frequency ~ amplitùdės ir dãžnio iškreipim̀as 
aperture / apertive ~ apertūrinis iškreipim̀as 
cross-modulation ~ kryžmiǹis iškreipim̀as 
delay ~ fãzinis iškreipim̀as
deliberate ~ tyčinis iškreipim̀as 
frequency ~ dažnìnis iškreipim̀as  
geometric ~ geomètrinis iškreipim̀as  
harmonic ~ harmòninis iškreipim̀as 
image ~ vai zdo iškreipim̀as 
intermodulation ~ tarpùsavyje moduliúotas iškreipim̀as 
linear ~ linijìnis iškreipìmas 
phase / velocity ~ fãzinis iškreipìmas 
phase-frequency ~ fãzės ir dãžnio iškreipim̀as 
picture ~ vai zdo iškreipim̀as 
signal ~ signãlo iškreipìmas 
volume ~ amplitùdinis iškreipim̀as

distress n neláimė; pavõjus KEnc  
distribution n 1 (iš)dalìjimas; išdavìmas 2 pa(si)skir̀stymas 3 

distribùcija 
charge ~ ùžtaisų paskir̀stymas 
error ~ paklaidų pasiskìrstymas  
fire ~ ugniẽs išskìrstymas Art, KEnc 
flame ~ liepsnõs paskir̀stymas 
fuel ~ degalų išdavìmas; degalų paskir̀stymas (į cilindrus)
group ~ of fuel grùpinis degalų išdavim̀as 
symmetric ~ simètrinis paskir̀stymas 
uniform ~ tolygùsis paskìrstymas 
weight ~ mãsės paskir̀stymas

distributor n techn., automob., komp. skirstytùvas 
air ~ óro skirstìklis 
fuel ~ degalų skirstytùvas
ignition ~ (už)degìmo skirstytùvas
oil ~ tepalų skirstytùvas, tepalų skir̀stymo mechanìzmas

district n rajònas, sritìs 
disturbance n 1 fiz. trik̀dymas 2 pažeidìmas; sutrikim̀as  

~ of aim nutáikymo nukrypìmas (nuo taikinio) 
atmospheric ~ atmosfèros trik̀dymas 
communication ~ ryšio nutraukim̀as 
operating ~ eksploatãvimo nutraukìmas 
radio-reception ~ trùkdymas rãdijo imtùvams

ditch n 1 griovỹs KEnc 2 tranšėja KEnc; kanãlas 
anti-tank ~ prieštánkinis griovỹs KEnc
antivehicular ~ prieštranspòrtinis ãpkasas
covered anti-tank ~ den gtas prieštánkinis ãpkasas 
diversion ~ núotakos griovys 

drainage / draining ~ nutekamàsis griovys, drenãžinis grio-
vys 
dry ~ griovys 
open ~ atviràsis griovys  
road-side ~ šo ninis pakelės griovys

ditcher n 1 grioviakasys; žemkasys 2 grioviãkasė; tranšėjinė
mašinà
traction ~ prikabìnamoji grioviãkasė
wheel ~ tranšėjinė mašinà 

ditching n: ~ of disabled vehicle sugadìntų mašìnų nuvilkìmas 
nuo kẽlio į šalìkelę  

dive n 1 av. smigìmas KEnc; pikirãvimas KEnc 2 nėrìmas, 
nárdymas (vandenyje, ore); (povandeninio laivo) pasinėrìmas 

dive-bomb v bombardúoti pikirúojant
dive-bomber n pikirúojamasis bombónešis KEnc 
diver n nãras 
divergence, divergency n 1 nukrypim̀as (nuo normos); 

radiotech. núokrypa; skėstis 2 spec. divergen cija
divergent a opt. sklai domasis (apie lęšį)
diversion n aplin kkelis, aplin kinis kelias 

road ~ apvažiavimas
diversity n įvairùmas, įvairóvė; skirtingùmas
divided a išar domasis
divider / divisor n 1 el. dalìklis, dalytùvas 2 pl skriestùvas; 

skriestùvas matuõklis  
frequency ~ dãžnio dalytùvas 
voltage ~ įtampos dalytùvas 

dividing a dalìjamasis; skiriamàsis
diving n nárdymas KEnc; nėrìmas
diving-dress / diving-suit n nãro kostiùmas; skafándras
divisibility n 1 dalomùmas 2 mat. dalùmas 
divisible a 1 dãlomas 2 mat. dalùs 
division n 1 dalìjimas(is) (into); pa(si)dalìjimas (between); 

išskìrstymas; padalà 2 skilìmas 3 skyrius 
fuels and lubricants ~ degalų ir tepalų skyrius 
gunnery ~ artilèrijos ban dymų ir šáudymo skyrius 
map ~ nomenklatūrinis žemėlapio skaidymas
operating ~ eksploãtacijos skyrius; judėjimo skyrius  
petroleum ~ degalų tiekìmo skyrius 
scale ~ skãlės gradãvimas 

dock n 1 dòkas KEnc 2 amer. príeplauka
landing ship ~ lai vas dòkas NATO 
loading ~ krovinìnė platfòrma

doctrine n doktrinà 
armour ~ šarvuõčių ir tánkų pajėgų doktrinà 
mine-warfare ~ mìnų ir kitų sprogstamųjų ùžtvarų naudóji-
mo bei įveikim̀o prìncipai ir būdai 
mining ~ nustatytoji mìnų sprogstamųjų ùžtvarų naudójimo 
tvarkà 

document n 1 įv. reikšm. (t. p.  komp.) dokumen tas; 
liùdijimas; pažymėjimas 2 (pl) dokumentãcija 
project ~s projèktinė dokumentãcija 

documentation n 1 dokumentãcija 2 dokumentãvimas; pa-
tvìrtinimas ar pagrindìmas dokumen tais 

 technical ~ tèchninė dokumentãcija KEnc
dodged-up a mechanizúotas
dog n 1 šuõ 2 sąvara; strẽktė; kumštẽlis; viniãtraukis 3 jūr. 

užveržtùkas, sandarùsis ùždoris 
mine-detecting ~ mìnų paieškõs tarnybos šuõ 
safety ~ eigõs ribotùvas 
sling ~ króvinio apglėbìmas 
starter ~ stárterio rekẽtas 

dog-hook n 1 veržlių raktas 2 jūr. užgriebiamàsis kablys
dogleg n automob. staigùsis pósūkis 
dolly n (rankinis) vežimėlis 
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dolly-trailer n automob. prikabiǹamasis vežimėlis 
dome n 1 kùpolas NATO 2 (dangaus) skliau tas 

expansion ~ of tank plečiamàsis cister nos gaubtùvas 
 spray ~ vandeñs kùpolas (nuo povandeninio branduolinio 

sprogimo) Aps, KEnc, NATO
domed a kùpolo fòrmos; su kùpolu 
domic(al) a kùpolo pavid̀alo
dominance n vyravimas, dominãvimas 
dominate v vyrauti  
dominating a vyraujantis  
door n 1 dùrys, durẽlės 2 angà, liùkas 3 įėjìmas 

access ~ liùko dan gtis, durẽlės 
accordion ~ sulan kstomosios dùrys 
airtight ~ sandãriosios, órui nepralai džios dùrys 
armoured ~ šarvúotosios dùrys 
armoured hatch ~ šarvúotasis liùko dan gtis
bascule ~ pàkeliamosios dùrys 
blanket ~ (slėptuvės) dujoms nepralaidì užúolaida 
blast ~ apsáugotos nuo sprogìmo dùrys 
body ~ kėbulo dùrys 
bottom escape ~ (tanko) desántinio liùko dan gtis
double / double-wing / two-leaved / bafed ~ dviv̀ėrės dùrys 
driver’s ~ mechãniko vairúotojo liùkas 
emergency ~ atsargìnės dùrys; atsargiǹis išėjìmas 
end ~ (kėbulo) užpakalìnės sienẽlės dùrys 
engine and transmission access ~s varik̀lio ir transmìsijos 
apžiūrõs an gos 
exit ~ atsargìnės dùrys 
fire emergency / fire-proof / fire-resisting / escape ~ gais-
rìnės dùrys 
flap ~ ventiliãcinės dùrys 
folding ~ sulan kstomosios, sùveriamosios dùrys 
front ~ príekinės dùrys; priékinio liùko dùrys 
front intake ~ priešakiǹė įeinamóji angà 
gas ~ dujoms nepralai džios dùrys 
gas-proof double ~ dvìgubosios dùjoms nepralai džios dùrys  
gas-protected ~ sandãriosios dùrys 
handhole ~ liukẽlio durẽlės 
hinged ~ pakabìnamosios dùrys 
hoisted ~ pàkeliamosios dùrys 
inner ~ vidìnės dùrys 
inspection / sight ~ stebėjimo angà; apžiūrõs angà 
padded ~ minkštai  apkáltos dùrys 
pannier ~ bòrto liùkas; bòrto durẽlės 
peep ~ apžiūrõs angà 
peep-sight ~ apžiūrõs angẽlė
relief ~ (slėptuvės) atsargiǹės dùrys
revolving ~ sùkamosios dùrys 
roller-blind ~ užuolaidìnės dùrys
roll-up ~ (slėptuvės) rulòninės vyniójamosios dùrys 
sealed ~ apsaugìnės dùrys Aps, KEnc
single-leaf / single-wing ~ víenvėrės dùrys 
sliding ~ stùmdomosios dùrys 
small ~ durẽlės 
swing ~ sùkamosios dùrys 
trap ~ nuléidžiamosios dùrys, durẽlės; stebėjimo liùko 
durẽlės 
turret ~ bókšto liùkas 
valve ~ sklendės dìskas 
watertight ~ vándeniui nepralai džios dùrys 

doorbell n dùrų skambùtis
doorframe n dùrų staktà
doorjamb n dùrų stãktos šùlas
doorknob n rùtulio fòrmos dùrų ran kena; dùrų ran kenos 

bumbulas
doormat n pãtiesalas prie dùrų (kojoms valyti)
doorpost n dùrų stãktos šùlas

doorstop n atvirų dùrų lai kymo įtaisas (kablys ir pan.)
doorway n tar pduris; príeduris 
dope n automob., techn. tir štas tẽpalas; pastà 

fuel ~ degalų príemaiša 
antifreezing ~ mãžinanti užšalìmo temperatūrą príemaiša 

doping n legirãvimas
dosage n dòzė Aps, KEnc
 canister penetrating ~ skvarbióji NM dòzė Aps, KEnc

radiation ~ sumìnė apšvitõs dòzė
vapour ~ NM garų koncentracija 

dose n (apšvitos, apsinuodijimo ir pan.) dòzė Aps, KEnc 
absolute lethal ~ absoliučióji mirtinóji apsinuõdijimo dòzė
Aps  
absolute toxic ~ absoliučióji apsinuõdijimo dòzė KEnc
absorbed radiation ~ sugertóji apšvitõs dòzė Aps, KEnc, 
NATO 
accumulated radiation ~ sukauptóji apšvitõs dòzė KEnc
acute radiation ~ ūmìnė apšvitõs dòzė Aps, KEnc, NATO
avertable radiation ~ išvengtóji apšvitõs dòzė Aps, KEnc
chemical ~ apsinuõdijimo dòzė Aps, KEnc, NATO
chronic radiation ~ lėtìnė apšvitõs dòzė Aps, KEnc, NATO
cumulative ~ sumìnė dòzė
effective radiation ~ efèktinė apšvitõs dòzė Aps, KEnc
equivalent radiation ~ lygiaver tė apšvitõs dòzė Aps, KEnc
exposure radiation ~ ekspozìcinė apšvitõs dòzė Aps, KEnc, 
NATO
fatal ~ mirtinóji dòzė
incapacitating ~ žalójamoji dòzė
incapacitating toxic ~ žalójamoji apsinuõdijimo dòzė Aps, 
KEnc
inhalation toxic ~ inhaliãcinė apsinuõdijimo dòzė KEnc
lethal ~ mirtinóji dòzė
lethal radiation ~ mirtinóji apšvitõs dòzė
lethal toxic ~ mirtinóji apsinuõdijimo dòzė Aps, KEnc
maximum ~ didžiáusioji dòzė
maximum permissible (radiation) ~ didžiáusioji leidžiamóji 
apšvitõs dòzė Aps, KEnc, NATO
mean lethal (radiation) ~ vidutìnė mirtinóji apšvitõs dòzė
KEnc, NATO 
mean lethal ~ vidutìnė mirtinóji apsinuõdijimo dòzė NATO
mean toxic ~ vidutìnė apsinuõdijimo dòzė KEnc
median incapacitating ~ vidutìnė žalójamoji apsinuõdijimo 
dòzė KEnc, NATO
median lethal radiation ~ vidutìnė mirtinóji apšvitõs dòzė
median sickness ~ vidutìnė, spindulìnę lìgą sùkelianti, ap-
švitõs dòzė
peroral toxic ~ perorãlinė apsinuõdijimo dòzė KEnc
primary toxic ~ sleñkstinė apsinuõdijimo dòzė KEnc
radiation ~ apšvitõs dòzė Aps, KEnc, NATO
residual radiation ~ liekamóji apšvitõs dòzė Aps, KEnc
resorption toxic ~ rezòrbcinė apsinuõdijimo dòzė KEnc
safe ~ saugióji dòzė
sickness ~ pavojìngoji dòzė; spindulìnę lìgą sùkelianti ap-
švitõs dòzė
threshold radiation ~ sleñkstinė apšvitõs dòzė KEnc
threshold toxic ~ sleñkstinė apsinuõdijimo dòzė Aps 
tolerance ~ leidžiamóji apšvitõs dòzė
total radiation ~ sukauptóji apšvitõs dòzė
wholesale-body ~ vìso kūno apšvitõs dòzė

doser n dozãtorius
dosimeter n fiz. dozimètras Aps, KEnc

calorimetric ~ kalorimètrinis dozimètras 
chemical ~ chèminis dozimètras 
hand ~ ran kinis dozimètras
Hi-R ~ aukštų apšvito s dòzių dozimètras 
individual / personal ~ individualùsis dozimètras Aps, KEnc
ionization ~ jonizãcinis dozimètras 
pen-type ~ pieštùkinis dozimètras 
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photographic ~ fotogrãfinis dozimètras 
pocket ~ kišẽninis dozimètras 
portable ~ nešiójamasis dozimètras 
tactical ~ tãktinis dozimètras Aps, KEnc

dosimetric a fiz. dozimètrinis
dosimetry n fiz. dozimètrija Aps, KEnc, NATO
dosing n dozãvimas 
dossier n ãplankas; dokumen tų rinkinys; dosjė; 

target ~ taikinių informacijos rinkinys
dot n taškas; taškelis 

centre ~ prakalas (taškas) 
sight centre ~ centrìnė taikìklio žymė

double a dvìgubas; sudvẽjintas 
double-acting a dvipùsio veikìmo (apie mechanizmą)
double-barrelled a dvìvamzdis (apie šautuvą)
double-charge v užtaisyti dvig̀ubu ùžtaisu 
doubled a sudvẽjintas
double-deck a dviau kštis (apie pastatą)
double-edged a dviašmẽnis
double-leaf a dvìvėris (apie duris ir pan.) 
double-line, double-track a dvìkelis
double-piston a dviejų stūmo klių
double-rail a dvibėgis
double-row a dviei lis
double-strand a dvijuõstis
doublet n duplètas 
doubtful (burst) a nenustatýtas (sprogimas) Art, KEnc, 

NATO 
doughnut n didelių matmenų póveržlė
dovetail n stat., techn. skėstdygis; trapècinis dygis; pėdà; 

kregždės uodegà (sunėrimo būdas)
dowel n spraustẽlis; kai štis; įlaidas 

backplate ~ búožės spraustẽlis 
pressure ~ atramìnis įdėklas 

down adv komp. žemyn 
Page Down žymìklio šúolio per ekraną žemyn klaviš̀as 

down-flow n 1 krin tančioji tėkmė 2 pérpylimo vamzdis 
downgrade n 1 slaptùmo mãžinimas KEnc, NATO 2 (ypač

amer.) núokalnė; pažẽminimas; kritìmas 
 lengthy ~ uždelsiamàsis kritìmas 
down-hole n nuožulnióji įkasa
downlead n radiotech. vertikalióji antènos dalìs
download v komp. atsiųsti (dúomenis, progrãmą) LST  
down-loading n iškeltìs 
downshift n automob. žemesnės pavarõs įjungim̀as  

v įjùngti žemèsnę pãvarą
downstroke n (stūmoklio) eigà žemyn
down-time n prastovà; prastovõs trukmė

~ for maintenance remònto lai kas 
doze v nugriáuti; nukàsti; pašãlinti (buldozeriu)
dozer n šnek. sutr. = bulldozer
draft n 1 traukà KEnc 2 brėžinys; eskiz̀as 3 komp. projèktas; 

plãnas; projektãvimas 4 amer. ↑ draught
air ~ óro traukà 
average ~ vidutìnis traukõs pasipriéš-nimas 
back ~ atvirkštìnė traukà 
blast ~ forsúotoji traukà 
multiple ~ kelių vilkìkų traukà 
unit ~ vienetìnė traukà 

drafting a projèktinis 
n brai žymas

drag n 1 dragà (daiktams traukti iš dugno) 2 žémsiurbė 3 
vilkìmas; tempìmas 4 (eismo) stãbdymas; lėtas judėjimas; 
(oro) pasipríešinimas (skrendant, važiuojant) 5 stabdys; stab-
džių trinkẽlė 6 kelių lygintùvas 7 (stabdžio) užsikirtìmas

aerodynamic ~ aerodinãminis, aerodinãminis priešakìnis 
pasipríešinimas 
air ~ priešakìnis óro pasipríešinimas 
external ~ išorìnis priešakìnis pasipríešinimas 
profile ~ profilìnis pasipríešinimas 
v vil kti; tempti; tráukti (pabūklą ir pan.)

dragging n vilktìs
drag-link n automob. išilgìnė vai ro trauklė
drain n 1 drenažas; drenažo vamzdis, drenažo griovys; drenà 2 

kanalizãcijos vamzdis; pl kanalizacija 3 (vandens) nulei-
dìmas; núotakas; sántaka 
carburettor ~ degalų išleidìmas iš karbiurãtoriaus 

drainage n 1 drenãžas KEnc; drenãžo sistemà; (nu)sau sinimas 
2 vanden s nuleidìmas 3 kanalizãcija 4 nešvarùmai 5 med. 
drenãvimas

draining n drenãžas; drenãžo sistemà; vanden s nuleidìmas
draining-off n vanden s nuleidìmas
drainpipe n 1 nutekamàsis vamzdis 2 kanalizacijos vamzdis 
draught n 1 traukà KEnc; traukìmas; tempìmas 2 jūr. (laivo) 

grimzlė; vandéntalpa 
automobile ~ automobìlio traukà KEnc
forced air ~ priverstìnė ventiliãcija 
mechanical ~ mechãninė traukà KEnc
positive ~ dirbtìnė ventiliãcija 
power-driven ~ mechãninė traukà KEnc
ship ~ lai vo grimzlė KEnc 

draught-excluder n (durų, lango) sandarìklis
draught-proof v užkamšyti (durų, lango) plyšiùs
draw n 1 (iš)traukìmas 2 inž. pakeliamóji tìlto dalìs 
 ~ plans projektãvimas 

draw* v 1 tráukti; tempti 2 sémti 3 jūr. grimzti į vándenį
(apie laivo grimzlę) 4 įsiur bti; įtráukti 5 sudarýti; planúoti, 
projektúoti

draw-bar n 1 suveržìmas; sąvarža 2 art. strėlė
coupler ~ traukìmo mechanìzmas; vilkìmo mechanìzmas

draw-bear n art. vilktùvas 
drawbolt n: stock ~ búožės tvìrtinimo veržiamàsis var žtas 
drawbridge n várstomasis tìltas; pakeliamàsis tìltas
drawgear n sukabìnimo príetaisas
drawing and designing a projèktinis konstruktorìnis
drawing n 1 (t. p. komp.) piešìmas; piešinys; brai žymas; 

brėžinys 2 techn. traukìmas; valcãvimas 
~ of a site vietóvės schemà 
~ of samples bandinių ėmìmas
assembly / erection ~ montãžinis brėžinys 
design / layout / general arrangement ~ komponãvimo 
brėžinys 
diagrammatic ~ schemãtiškas brėžinys 
fair ~ baigtàsis brėžinỹs NATO
final ~ švarraštìnis brėžinys 
full-size/-scale ~ natūralau s dydžio brėžinys 
key ~ pagrindìnis surinkìmo brėžinys 
rough ~ juodraštìnis brėžinys

drawing-board n brai žymo lentà
drawing-in n įsiurbìmas
drawing-knife n drožtùvas; õblius
drawing-pen n braižìklis
drawing-pin n smeigtùkas
draw-trailer n automob. teleskòpinė príekaba
dream-hole n šviesõs angà (bokšte ir pan.)
dredge v 1 gìlinti, valyti dùgną (apie upę, ežerą ir pan.) 2

dragúoti; naudótis dragà
dredger n 1 (vagos) gilintùvas; dragà 2 žémsiurbė, žémsemė

bucket / hydraulic / suction ~ žémsemė
land / dry ~ daugiakau šis ekskavãtorius
mine ~ pei linis mìnų trãlas

dosimetric



119
dredging n grun to iškasìmas
dressing n 1 (ap)tãšymas; šlifãvimas; (ap)dáilinimas  
 ammunition ~ šaudmenų komplektãvimas KEnc

top ~ aprangà 
dribbing n pratekėjimas; skysčio praleidìmas
drier (agent) n sausintùvas
drift <n, v> n 1 derivãcija Art, KEnc, NATO  2 av. deviãcija 

KEnc 3 fiz., jūr. drei fas KEnc; slin kis 4 tėkmė; lėtas slin-
kìmas; nešìmas (pasroviui, pavėjui) 5 (nu)tekėjimas; migrã-
cija 6 tamprùsis póveiksmis 7 kirstùkas; įtvaras  
left-hand ~ kairióji derivãcija 
reticle image ~ taikik̀lio tinklẽlio vai zdo nuslinkim̀as
right-hand ~ dešinióji derivãcija 
sand ~ top. kopà 
track pin removing ~ vikšrų grandžių pir štų prãkalas 
v 1 dreifúoti 2 plau kti, nèšti pasroviui , pavėjui 3 lėtai  važiúoti 
4 (pa)plãtinti 5 išmùšti skylès

drill I n grąžtas, gręžtùvas  
blast hole ~ sprogdìnimo įkasų gręžìmo grąžtas 
breast ~ alkūninis gręžtùvas
cylindric ~ cilìndrinis grąžtas 
gun-barrel ~ vamzdžių gręžìmo grąžtas 
hand ~ ran kinis grąžtas 
percussion ~ smūginis grąžtas 
pole ~ strypinis grąžtas  
portable rock ~ ran kinis perforãtorius
rotating / rotary ~ turbìninis grąžtas; spirãlinis grąžtas 
round ~ apvalùsis grąžtas 
spiral ~ spirãlinis grąžtas 
steel ~ uolíenų grąžtas 

drill II n mókymas; trenirãvimas; treniruõtė
aiming ~ táikymo mókymas 
arms ~ veiksmų su gin klais trenirãvimas
gas mask ~ dujókaukės naudójimo treniruõtė
laying ~ táikymo mókymas 

drill III n apnúodijimas
driller n gręžėjas 
drilling n gręžìmas; side ~ of the pipe kiáurymė vamzdžio 

(vamzdyno ir pan.) sienẽlėje 
~ of orientation wells atramiǹis gręžìmas 
blast-hole ~ įkasų gręžim̀as 
circulating-fluid ~ gręžim̀as prapláunant įkasas  
compressed-air ~ pneumãtinis gręžim̀as 
controlled directional ~ kryptiǹgasis gręžim̀as 
deep ~ gilùsis gręžìmas 
diamond ~ deimantiǹis gręžìmas 
directional ~ nuožulnùsis gręžìmas 
duplex well ~ dvikamiẽnis gręžim̀as  
exploitation ~ eksploatãcinis gręžim̀as 
exploratory ~ zondúojamasis gręžìmas 
lateral drain-hole ~ horizontaliųjų drenažinių įkasų grę-
žìmas 
percussion / percussive ~ smūginis gręžìmas 
percussion-rotary ~ sukamàsis smūginis gręžìmas 
prospecting ~ žvalgýbinis gręžim̀as 
rotary ~ turbìninis gręžim̀as; spirãlinis gręžìmas
structural ~ struktūrinis gręžim̀as 
turbine ~ turbìninis gręžim̀as 

drilling-and-blasting n gręžiamas ir sprogdìnamas 
drip n varvėjimas, lašėjimas 
drip-moulding n latãkas 
dripping n varvėjimas, lašėjimas; pratekėjimas; skysčio pra-

leidìmas 
oil ~ tepalų prasisunkim̀as, lašėjimas
petrol ~ benzìno prasisunkim̀as, lašėjimas 

drive <n, v> n 1 važiãvimas; vairãvimas 2 kẽlias; įvažiãvimas 
3 veržlùmas; (vãromoji) jėgà 4 komp. diskãsukis KEnc 5 
techn., el., automob., komp.  pavarà; attr vãrantysis, pavarõs 
accessory / auxiliary ~ pagálbinė pavarà 
accumulator ~ akumuliatorìnė pavarà 
adjustable-frequency electric ~ dažnìnė elèktros pavarà 
air-operated ~ pneumãtinė pavarà 
alternating-current ~ kintamõsios srõvės pavarà 
automatic ~ automãtinė pavarà 
axle ~ ašìnė pavarà 
belt ~ diržìnė pavarà 
bevel (gear) ~ kūginė pavarà 
cam / tappet ~ kumštẽlinė pavarà 
camshaft ~ skìrstymo vẽleno pavarà
cardan / universal-joint ~ kardãno pavarà 
caterpillar ~ vikšrìnė važiuõklė KEnc 
chain / sprocket ~ grandìninė pavarà 
compressor ~ komprèsoriaus pavarà 
constant-speed ~ nuolatìnių apsisukìmų pavarà 
controlled ~ val domoji pavarà 
countershaft ~ pavarà nuo (pavarų dėžės) tárpinio vẽleno 
cross ~ skersìnė pavarà 
cross-country ~ važiãvimas raižyta vietóve 
current disk ~ aktyvùsis diskãsukis 
default ~ vei kiantysis diskãsukis 
default disk ~ standártinis diskãsukis 
differential ~ diferen cinė pavarà 
direct / straight ~ tiesióginė pavarà 
direct-current ~ nuolatìnės srovės pavarà 
disk ~ diskãsukis KEnc; dìsko mechanìzmas; dìsko pavarà; 
kaupìklis 
double-reduction final ~ bòrto pavarà  su dvìgubu pérdavi-
mo sántykiu 
double-step ~ dvipakõpė pavarà 
dual ~ dvìguboji pavarà 
electric ~ elèktros pavarà 
electromagnetic ~ elektromagnètinė pavarà 
engine ~ pavarà nuo varìklio 
fan ~ ventiliãtoriaus pavarà
final ~ galutìnė pavarà; šóninė pavarà KEnc; bòrto pavarà 
floppy disk ~ diskẽlių įrenginio diskãsukis 
fluid / liquid ~ hidráulinė pavarà 
flywheel ~ pavarà nuo smãgračio 
foot / treadle ~ kójinė pavarà 
four-wheel ~ keturių rãtų pavarà; pavarà su dvíem vẽdan-
čiomis ašimìs 
friction ~ frìkcinė pavarà 
front-wheel / forward ~ príekinių rãtų pavarà 
gear ~ krumplìnė pavarà 
hydraulic ~ hidráulinė pavarà 
intermediate ~ tárpinė pavarà 
left (-hand) ~ kairiašõnis val dymas 
linear ~ tiesiaei gė pavarà 
link-motion ~ kulìsinė pavarà 
magnetic ~ magnètinė pavarà  
main ~ pagrindìnė pavarà 
manual ~ ran kinė pavarà 
mechanical ~ jėgõs pavarà 
oscillating crank ~ skriejikìnė balansyro pavarà 
pinion ~ krumplìnė pavarà
pneumatic ~ pneumãtinė pavarà 
positive / direct / straight ~ tiesióginė pavarà 
real-axle ~ užpakalìnio tìlto pavarà 
real-axle gear ~ krumplìnė užpakalìnio tìlto pavarà 
rear-axle ~ pagrindìnė pavarà 
rear-wheel ~ užpakalìnių ratų pavarà  
reversible ~ atbulìnė, revèrsinė pavarà 
right (-hand) ~ dešiniašõnis val dymas 

drive
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servo-feed ~ vykdymo pavarà, servopavarà 
single-motor ~ pavarà nuo ben drojo varik̀lio 
solenoid ~ solenòidinė pavarà 
speedometer ~ grei čio matuõklio pavarà 
spring ~ spyruõklinė pavarà 
starter ~ paleidìklio, stárterio pavarà 
step ~ žin gsninė pavarà 
tachometer ~ tachomètro pavarà 
tape ~ juostatrau kis; júostinis kaupik̀lis
traction ~ vilkìmas KEnc
transmission ~ transmis̀ijos pavarà
treadle ~ pedãlinė pavarà 
turret dynamo ~ bókšto generãtoriaus pavarà; vẽdantysis 
bókšto generãtoriaus pavarõs skriemulys 
two-speed final ~ dvilai psnė pagrindìnė pavarà 
water ~ (plaukiojamojo automobilio) laivãsraigčio pavarà 
wheel ~ rãtų pavarà 
wheel-hub ~ pérdavimas iš pùsašės į rãtą
worm ~ sliekìnė pavarà 
drive* v 1 valdyti; vairúoti (automobilį) 2 (nu)vèžti; važiúoti 
(automobiliu) 3 paléisti (į darbą); varyti (mechanizmą) 4
įkálti; įmùšti 5 nutiẽsti (geležinkelį, tunelį ir pan.) 6 varyti; 
nèšti (apie vėją, vandenį)

drive-bushing n kreipiamóji įvorė
driveline n automob. transmis̀ija
driven a automob. vãromasis
driver n 1 vairúotojas 2 ryš. žadintùvas, uždegik̀lis 3 komp.
įrenginys; pavarõs mechaniz̀mas; stiprintùvas; sužadintù- 
vas; tvarkỹklė; (diską, langus, duomenų  bazes) val dančioji 
programà 4 techn. vãrantysis rãtas; vãrantysis skriemulỹs; 
pavarà 5 įrankis, priétaisas įkálti, įsùkti ir pan.
~ mechanic mechãnikas vairúotojas KEnc
car ~ automobìlio vairúotojas 
crane ~ krãnininkas  
crystal ~ kvárcinis žadintùvas 
floating pile ~ põlių kalim̀o kéltas 
modulator ~ moduliãtoriaus žadintùvas 
no hard ~ in system kompiùteris be stan džiojo dìsko 
open ~ komp. atviróji tvarkyklė
pile ~ = pile driver
piston ~ stūmõklio kótas 
tank ~ tánko vairúotojas 
test ~ komp. tèstų tvarkyklė
tractor ~ vikšrìnio trãktoriaus vairúotojas
write ~ komp. įrãšymo val dymo programà

driveshaft n vãrantysis vẽlenas  
driving <n, a> n 1 automob., šrv. techn. vairãvimas KEnc 2 

(į)kalìmas 
cross-country ~ vairãvimas raižýtoje vietóvėje 
night ~ naktìnis vairãvimas 
pile ~ põlio įkalìmas 
right-hand ~ dešiniapùsis transpòrto judėjimas  
safe ~ saugùsis važiãvimas 
tactical ~ mašìnų vairãvimas kovõs sąlygomis 
tank underwater ~ tánko vairãvimas po vándeniu KEnc 
a automob. vãrantysis

driving-belt n pavarõs dir žas
driving-wheel n 1 vilktùvas KEnc 2 vãrantysis rãtas
drone n neval domasis aparãtas NATO 
 radiation survey ~ rãdiju val domas radiãcinės žvalgybos 

lėktùvas 
droop n (nu)svirìmas; nuleidim̀as, palinkìmas 

~ of muzzle vamzdžio láibgalio nuleidim̀as  
drop n 1 kritìmas; (su)mažėjimas; krytis; sumãžinimas 2 

staigùs žemėjimas; atstùmas (nuo viršaus iki apačios) 3 kro-
vinių išmetìmas (iš orlaivio) KEnc 4 nusileidìmas su 
parašiutù 5 angà, plyšys (korespondencijai ir pan. įmesti)    

~ in temperature temperatūros kritìmas 
airborne ~ parašiùtinio desánto išmetìmas 
bullet ~ kul kos trajektòrijos žemėjimas 
extraction ~ (krovinių) išmetìmas ištraukiamúoju parašiutù 
KEnc, NATO 
free ~ (krovinių) laisvàsis metìmas NATO
heavy ~ sunkiõsios tèchnikos ir krovinių išmetìmas 
high velocity ~ (krovinių) išmetìmas dìdeliu greičiù NATO
low velocity ~ (krovinių) metìmas mažù greičiù NATO
mass load ~ mãsinis krovinių numetìmas (iš lėktuvų) 
mass parachute ~ mãsinio parašiùtinio desánto išmetìmas 
platform ~ platfòrmų išmetìmas NATO 
pressure ~ per unit length (vamzdyno) slėgio kritìmas per 
il gio viénetą
pressure ~ slėgio kritìmas 
revoliutions ~ apsisukìmų skai čiaus mãžinimas
shell ~ svíedinio žemėjimas Art, KEnc
side free ~ šóninis mìnų išmetìmas (iš sraigtasparnio) su 
kritìmo lėtinimo įtaisu
temperature ~ temperatūros mažėjimas 
voltage ~ įtampos kritìmas

drop-hammer n kaltùvas; põliakalės plãktas
drop-in n (strektės, kaiščio) sukibìmas; su(si)kabìnimas 
droplight n elèktros šviestùvas su spirãliniu laidù
dropout n: signal ~ signãlo netektìs 
dropper n kontãktinė pakabà; stygà (kontaktinio laido)  
 bomb ~ av. bombónešis KEnc

loop-type ~ kìlpinė stygà
drop-tube n pipètė; lašìklis
drown v 1 (nu)skęsti; skandìnti 2 užlíeti
drowned a 1 nuskeñdęs; paskandìntas 2 užlíetas; ~ by flood 

apsémtas pótvynio 
drug n med. váistas 

antiradiation ~ antiradiãcinis preparãtas KEnc 
drum n 1 būgnas 2 šaul. g. dėtuvė; ciliǹdrinė dėtuvė; būgninė

dėtuvė 3 statìnė; bidònas 4 cistèrna KEnc 5 cilìndras 6 techn., 
automob., komp. būgnas, būgnẽlis 7 baliònas  
answerback ~ autoatsakìklis 
back-sight ~ šaul. g. òptinio taikìklio būgnẽlis 
bimetalic shoe brake ~ automob. bimetalìnis trinkelìnio 
stãbdžio būgnas 
brake ~ automob. stãbdžio būgnas; stãbdomasis skriemulys 
cable ~ kãbelio būgnas 
cartridge / feed ~ būgninė dėtuvė
collecting ~ (katilo) rinktùvas, kolèktorius
deflection / azimuth ~ pabūklinio kampo būgnelis 
driven ~ varomasis būgnas 
driving ~ varantysis būgnas 
elevation / range ~ (taikiklio) nuotolìnis būgnas 
graduated / reading ~ būgnas su padalomìs; gradúotasis 
būgnas  
heating ~ džiovìnimo būgnas 
inner clutch ~ vidìnis šóninės sánkabos cilìndras 
mixing ~ maišytùvo (pvz., betonmaišės) būgnas  
moving-target ~ mókomojo táikinio judėjimo gérvės būgnas 
mud ~ purvo rinktùvė
oil ~ nãftos cistèrna  
outer clutch ~ išorìnis šóninės sánkabos cilìndras
projector ~ liepsnósvaidžio bakẽlis 
recording ~ registrãvimo būgnas 
retracting ~ (slepiamojo lafeto) grįžtamàsis būgnas 
reversing ~ pérjungimo būgnas 
saddle-type dual ~ dvìguboji būgninė dėtuvė
steering clutch driving ~ vẽdantysis šóninės sánkabos ci-
lìndras 
type ~ komp. spausdintùvo būgnas 
track brake ~ (stãbdomasis) stãbdžio būgnas 

drive-bushing
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tumbling ~ vãlymo būgnas 
wheel brake ~ stãbdomasis rãto būgnas 
winch ~ gérvės būgnas

drumfire n patránkų dundėjimas; uragãninė artilèrijos ugnìs
drumming n 1 statìnė; bidònas 2 techn. ciliǹdras; būgnas 

fuel ~ degalų išpìlstymas į bakeliùs 
dry-clean v chèmiškai valyti
dry-cleaning n chèminis vãlymas
dryer n džiovìklis, džiovintùvas
displacement n fiz. póslinkis; slinktìs
dual a dvejópas, dvìgubas  
dual-purpose a dvejópos paskirtiẽs
dubbing n dubliãvimas KEnc
duck-shot n smulkùsis šrãtas; smulkùsis rutuliùkas  
duct n 1 vamzdis, vamzdelis 2 kanalas 

air ~ óro kanalas; órtakis 
atmospheric ~ atmosfèrinis kanãlas 
carburettor air ~ karbiurãtoriaus órtakis 
distribution ~ skìrstomasis vamzdynas 
fuel ~ degalų padavim̀o kanãlas  
oil ~ tepalų padavìmo kanãlas 
oxidizer ~ oksidatoriaus padavim̀o vamzdynas 
scavenging ~ prapūtìmo kanãlas 
surface-bounded ~ pavir šinis kanãlas  

ductility n elastingùmas
dud a nesprógęs (sviedinys ir pan.) NATO; the bomb was a ~ 

bòmba nesprógo
dugout n blindãžas KEnc; slėptùvė KEnc; žemìnė KEnc; 
įėjìmas į slėptùvę
ammunition ~ šaudmenų príedanga 
crew recessed ~ pabūklo skyriaus nišà
cut-and-cover ~ blindãžas iš̀kasoje
long-and-dirt ~ mẽdžių ir grun to blindãžas  
mined ~ požemìnis blindãžas 
personnel recessed ~ personãlo nišà 

dumdum n dumdùmas (sprogstamoji kulka)
dummy <n, a> n 1 manekènas NATO 2 dirbtiǹis  dáiktas (apie 

ginklą ir pan.); makètas KEnc  
 ~ mine mìnos makètas 

~ gun / artillery piece pabūklo makètas 
~ tank tánko makètas 
a 1 padìrbtas; netìkras 2 mókomasis (apie šovinį ir pan.) 3 
tùščias; tuščiaei gis 4 lai kinas, laikinai  pakei čiantis kìtą detãlę

dump <n, v> n 1 laikinàsis sándėlis KEnc, NATO 2 komp. 
(informacijos) pérrašymas iš kompiùterio į diskẽlį ir pan.; 
atmintiẽs tùrinio patektìs; iškeltìs
ammunition ~ laikinàsis šaudmenų sándėlis KEnc 
fuel supply ~ degalų lau ko sándėlis 
mine ~ mìnų lau ko sándėlis
petrol ~ degalų sándėlis; degalų lau ko sándėlis 
supply ~ laikinàsis tiekim̀o sándėlis 
v 1 sukráuti; laikinai  sandėliúoti; laikyti sándėlyje (ginklus, 
sprogmenis ir pan.) 2 komp. pérrašyti iš vidiǹio atmintiẽs 
įrenginio į išorìnį (pvz., iš diskinio į  juostinį)

dumpcar n atviràsis saviv̀artis vagonėlis  
dumper n savìvartis (sunkvežimis), dùmperis 
dumping n iškrovim̀as; išvertìmas 

fuel ~ degalų išpylìmas 

dune n top. kopà 
dunnite n dunìtas (SM)  
duplex n duplèksas KEnc 
duplicate n komp. dublikãtas, kòpija; núorašas; in ~ dvíem 

egzempliõriais 
 ~ negative negatỹvo dublikãtas 
duplication n komp. 1 dubliãvimas KEnc 2 kopijãvimas 
duplicator n kopijãvimo, dáuginimo aparãtas
durability n ilgaamžiškùmas; patvarùmas; tvirtùmas; atsparù-

mas susidėvėjimui, dilìmui
durable a 1 patvarùs; tvìrtas; pastovùs 2 ilgalai kis; ilgaamžis 
duralumin n duraliumìnis (metalas)
duration n trukmė; lai ko tárpas 

~ of irradiation apšvitõs trukmė
cycle ~ cìklo trukmė
flash ~ blyksnio trukmė  
laser pulse ~ lazerìnio impùlso trukmė Aps, KEnc, NATO
pulse ~ impùlso trukmė
signal ~ signãlo trukmė

dust n dùlkės Aps, KEnc
 guncotton ~ piroksiliǹo pudrà 
 radioactive ~ radioaktỹviosios dùlkės KEnc
dustcoat n apsiau stas nuo dùlkių, dùlkinis
duster n dùlkių valytùvas, dùlkių siurblys; dulkėgaudis
dustproof a nepraléidžiantis dùlkių
dust-shot n smulkiáusieji šratai 
duty n 1 (mašinos) našùmas; galingùmas; režìmas; dárbo 

režìmas 2 budėjimas; take* ~ies ei ti budėti 3 log. mui tas 
braking ~ stãbdymo režìmas 
constant ~ pastovùsis dárbo režìmas 
standard ~ normalùsis dárbo režìmas  
starting ~ stártinis, (pa)leidìmo dárbo režìmas  
varying ~ kintamàsis dárbo režìmas 

dwell* (at / on) v tęsti ùgnį NATO
dye n dažai 
dyed a nudažytas 
dyeing n 1 (nu)dãžymas 2 ãtspalvis; spalvà
dyer n dažytojas
dyestuff n (džn. pl) dažai 
dynamic a 1 dinãminis 2 dinãmiškas; veiklùs; energìngas
dynamical n = dynamic
dynamics n dinãmika  

gas ~ dùjų dinãmika 
fluid ~ skysčio dinãmika 
one-dimensional ~ vienmãčių srovių dinãmika 

dynamism n dinamiškùmas 
 ~ of automobile automobìlio dinamiškùmas KEnc
dynamite n chem. dinamìtas (brizantinė SM) KEnc 
dynamitic a dinamìtinis, dinamìto
dynamo n automob. generãtorius; nuolatìnės srõvės 

generãtorius
turret ~ bókšto generãtorius; bókšto pósūkio generãtorius

dynamoelectric a elektromechãninis
dynamometer n jėgómatis, dinamomètras 

brake ~ stabdžių dinamomètras 
dynamone n chem. dinamònas (brizantinė SM) KEnc

dynamone
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E 

ear n ąsà; ausẽlė; kìlpa 
brake shoe ~ stabdžių trinkelės ąsà
protective ~ (kryptuko) apsaugìnė auselė

earmark n būdìngas brúožas; skiriamàsis žénklas  
earphones n pl (radijo ir pan.) ausìnės KEnc
earpiece n 1 (telefono ragelio) kiáurymė 2 (ppr. pl) akinių

lankeliai 
telephone ~s ausìnės 

earth n 1 grun tas 2 el., komp.  įžeminimas 
earthed a el. įžemintas 
earthing n el., automob.  įžẽminimas KEnc, NATO
earthmoving n 1 žémkasė, žémrausė (apie mašiną) 2 žemės 

kasìmo ir transportavimo darbai 
earthmower n žémrausė, buldòzeris 
earthwork n (ppr. pl) 1 įtvir̀tinimai 2 žẽmės darbai 
ease <n, v> n lengvùmas; paprastùmas 

~ of control / steering val dymo lengvùmas, paprastùmas, 
patogùmas 
driving ~ val dymo lengvùmas 
v 1 susil pninti; sumažinti (įtampą ir pan.); ~ down sulėtinti 
(greitį); sumažinti (apkrovimą ir pan.) 2 pérdėti; pastatyti (į
vietą); įstatyti (into)

easel n stõvas; sten das
east n 1 rytai  2 rytų vėjas 
easy a leñgvas, nesunkùs 
eat* v prk. eikvóti (daug benzino ir pan.)
ebb n hidr. atóslūgis 
 ~ and flow pótvynis ir atóslūgis KEnc 
ebonite n ebonìtas
ebullition n (už)virìmas 
eccentric n ekscen trikas 

tensioner ~ ekscen trinė tempiamojo įtaiso įvorė
a ekscen triškas, ekscen trinis

eccentricity n 1 techn., automob. ekscentriškùmas 2 ekscen-
tricitètas 

eccentrometer n ekscentromètras
echelon n 1 ešelònas 2 fiz. laiptúotoji gardelė, pakópinė

gardelė
air-landed ~ desántinis išlaipiǹimo ešelònas 
tank ~ tánkų ešelònas 

echelonment n ešelonavimas
echo n áidas 
 permanent ~ nuolatìnis atspindỹs NATO
 radar / radio ~ rãdijo áidas KEnc, NATO; radiolokacinis 

atspindys 
echolocation n echolokacija
echo-sounder n jūr. echolòtas
economical a taupùs, ekonòmiškas
economize v taupyti; tau piai, ekonòmiškai vartóti 
economizer n šildytùvas
economizing a ekonòmiškas
economy n 1 ekonòmika 2 tau pymas; taupùmas, 

ekonomiškùmas 
fuel ~ degalų tau pymas 
military ~ karìnė ekonòmika 

ecxitation n fiz. (su)žãdinimas 
eddy n 1 verpetas, sūkurys 2 (dūmų ir pan.) kamuolys 

edge n 1 krãštas; briaunà 2 ãšmenys 3 (kalno) keterà 4 (rakto) 
liežuvėlis 5 krìtiškas momen tas; krìtiška padėtìs 6 (ypač
amer.) pranašùmas 
~ of case tūtos žióčių núopjova 
~ of land (vamzdžio kanalo) gráižtvos briaunà 
back ~ užpakalìnė briaunà

 cutting ~ gelẽžtė KEnc
driving ~ (graižtvos) koviǹė briaunà 
front ~ of a minefield priešakìnė mìnų lau ko ribà 
irregular outer ~ netaisyklìngas mìnų laũko krãštas NATO
non-driving ~ tuščióji gráižtvos briaunà 
pattern ~ (protektoriaus) piešinio krãštas 
rear ~ of a minefield užpakalìnė, ùžnugario mìnų lau ko ribà
valve ~ vožtùvo briaunà  

edgestone n bordiūro akmuõ
edge-tool n aštrùsis pjáustymo įrankis
edging n krãštas; kraštelis; ãpvadas; bordiūras
edgy a aštrùs; pjáunantis
edit n redagãvimas 
editing n komp. redagãvimas
editor n 1 radiotech. montúotojas 2 komp. redagãvimo progra-

mà; redãktorius 
eduction-pipe n išmetamàsis vamzdis, išleidžiamàsis vamzdis
eductor n čiurkšlìnis siurblys
edulcorate v chem. pašãlinti rūgštìs, druskàs ir pan. pláunant
effect n 1 padarinỹs; rezultãtas 2 póveikis; veikìmas; concen-

tration ~ koncentrãcijos póveikis; have* a sizable ~  daryti 
dìdelį póveikį 3 veiksmingùmas 4 pl tur tas; daiktai  5 
našùmas; naudìngas veikìmas 6 fiz. efèktas 
aerial ~ antènos póveikis 
ammunition ~ šaudmeñs veikmė KEnc 
antenna ~ antèninis efèktas 
armour-piercing šarvãmušis póveikis 
avalanche ~ lavìnos póveikis 
barrel warming-up ~ vamzdžio įkai tinimo póveikis šáudy-
mo núotoliui 
biological ~ biològinis póveikis 
biological radiation ~ biològinis jonizúojančiosios spindu-
liuõtės póveikis Aps, KEnc
blast / blasting ~ ar domasis póveikis; smūgio bangõs 
póveikis KEnc; sprogìmo póveikis KEnc
blast drag ~ įsiurbiamàsis smūgio bangõs póveikis 
blistering ~ pūliúojamasis veikìmas 
boundary layer ~ bal. pãribio slúoksnio póveikis 
braking of bullet ~ stãbdomoji kul kos veikmė KEnc
bullet ~ kul kos veikmė KEnc
burst / bursting ~ sprogìmo póveikis KEnc
canister ~ kartèčės veikìmo veiksmingùmas  
casualty ~ kaunamàsis póveikis; kaunamùmas; 
naikinamùmas
casualty-producing ~ of fragment / splinter kaunamóji 
skevéldros veikmė Art, KEnc
collateral nuclear ~s šalutìniai branduolìnio sprogìmo pada-
riniai 
crater ~ ar domasis póveikis 
crater ~ of ammunition ar domoji šaudmeñs veikmė Art, 
KEnc 
cross-talk ~ péreinamųjų póveikių (tarp ryšių grandžių) 
veikim̀as 
cumulative / shaped-charge ~ kumuliãcijos póveikis  
cumulative ~ of ammunition kumuliãcinė šaudmeñs veikmė
Art, KEnc
cutting ~ (sprogstamojo užtaiso) pérkertamasis veikìmas 
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damaging ~ griaunamàsis póveikis 
destruction side ~s antrìniai naikiǹamieji veiksniai  Aps, 
KEnc
destructive / disruptive ~ griaunamàsis póveikis 
destructive ~ of ammunition ar domoji šaudmeñs veikmė
Art, KEnc
detergency ~ plaunamàsis póveikis 
differential ~ standártinė šáudymo sąlygų pataisà 
Doppler ~ Dòplerio efèktas 
electrooptical ~ elektroòptinis póveikis 
electrostatic ~ elektrostãtinis efèktas 
explosive ~ sprogstamàsis póveikis
external photoelectric ~ išoriǹis fotoelektriǹis póveikis 
fatal ~ mirtinàsis póveikis 
field ~ lau ko póveikis (tranzistoriuje) 
fire ~ šáudymo rezultãtai 
fragmentation ~ of ammunition skevéldrinė šaudmeñs 
veikmė Art, KEnc 
frequency pulling ~ dãžnių uždelsim̀o póveikis 
gyroscopic ~ giroskòpinis póveikis 
heat change ~ šilumiǹis póveikis 
high-explosive ~ ar domasis póveikis Aps
illumination fatigue ~ (infraraudonojo spinduliavimo imtu-
vo) núovargio póveikis 
impact ~ patáikymo póveikis
incendiary ~ of ammunition padegamóji šaudmeñs veikmė
Aps, Art, KEnc 
internal photoelectric ~ vidiǹis fotoelektriǹis póveikis 
killing of bullet ~ / killing ~ of bullet kaunamóji kul kos 
veikmė KEnc
land ~ žẽmės póveikis NATO 
laser / lasing action ~ lãzerio póveikis 
laser damage ~ naikìnamasis lãzerio póveikis 
leaning-out ~ (degamojo mišinio) palíesinimo póveikis 
lethal ~ mirtinàsis póveikis Aps, KEnc 
lifting ~ grun to pūtìmas (kamufleto atveju) 
luminous ~ šviesõs póveikis 
magnetooptical / optical-magneto ~ magnetoòptinis póvei-
kis 
microphonic ~ mikrofòninis efèktas 
mining ~ ar domasis póveikis 
night ~ naktiẽs reiškinỹs NATO 
normal impact ~ normalùsis patáikymo efèktas NATO 
nuclear bonus ~ branduolìnio sprogim̀o póveikis NATO 
nuclear collateral ~s šalutìniai branduoliǹiai núostoliai
KEnc, NATO
nuclear explosion devastating ~s branduoliǹio sprogìmo 
naikìnamieji veiksniai 
percussion ~ of ammunition smūginė šaudmeñs veikmė Art, 
KEnc
photoelectric ~ fotoelektrìnis efèktas
photoelectromagnetic ~ fotoelektromagnètinis póveikis 
photomagnetic ~ fotomagnètinis póveikis 
photon ~ fotòninis póveikis 
photovoltaic ~ fotogalvãninis póveikis 
piercing ~ šárvo pramušamùmas
piercing bullet ~ pramušamóji kul kos veikmė KEnc
piezoelectric ~ pjezoelektrìnis efèktas 
piezooptic ~ pjezoòptinis póveikis 
primer blast ~ tiesióginis smūgio bangõs póveikis 
pushing ~ sváidomasis póveikis
quantum ~ kvántinis póveikis 
radiation ~ pirmìnės radiãcijos póveikis 
range ~ šáudymo sąlygų póveikis svíedinio lėkìmo núotoliui 
retarding ~ lėtinantysis póveikis  
roll steer ~ (automobilio) pósvyrio póveikis pósūkiui
searching ~ táikinio sunaikìnimas už príedangos 
secondary blast ~ šalutìnis sprogim̀o póveikis 
shattering ~ ar domasis póveikis

shielding / screening ~ ekranãvimo efèktas 
shock ~ smūgio bangõs póveikis KEnc 
shore line ~ krañto póveikis NATO 
shrapnel ~ šrapnèlinis póveikis 
side ~ of wind šóninio vėjo póveikis (sviedinio lėkimui) 
splinter ~ of ammunition skevéldrinė šaudmeñs veikmė Art, 
KEnc
splinter ~ skevéldrinis póveikis 
stimulated ~ stimuliúojantysis póveikis 
stopping ~ stãbdomasis veikìmas
thermal ~ šilumìnis efèktas 
thermal radiation attenuation ~ šilumìnio spinduliãvimo 
silpnėjimo reiškinys 
thermoelectrical ~ termoelektrìnis efèktas
transient ~ nenusistovėjęs režìmas 
tunnel ~ tunelìnis efèktas 
vapour ~ pažeidìmas NM garai s  
warming-up ~ (vamzdžio) įšilìmo póveikis 
warning ~s pirmíeji pažeidìmo NM póžymiai Aps, KEnc
widespread systemic ~s ben drojo apnúodijimo póžymiai
wind ~ vėjo póveikis 

effective a 1 veiksmìngas, efektyvùs; ~ range of fire veiks-
mìngasis šáudymo núotolis 2 naudìngas  

effectiveness n veiksmingùmas, efektyvùmas 
~ of anti-tank fire prieštánkinės ugnies veiksmingùmas 
anti-tank armament ~ prieštánkinių gin klų efektyvùmas 
fire ~ ugniẽs veiksmingùmas KEnc 
insulating ~ izoliúojamoji gebà 
operational ~ operatyvùmas 
relative biological ~ santykìnis biològinis efektyvùmas Aps, 
KEnc, NATO
weapon combat ~ kovìnis giñklo veiksmingùmas KEnc

effectless a neveiksmìngas, neefektyvùs
effectual a veiksmìngas, efektyvùs
efficiency n 1 veiksmingùmas, efektyvùmas 2 (darbo) 

produktyvùmas; našùmas; darbingùmas 3 naudingùmo koefi-
cien tas
~ of loading ~ pakrovìmo efektyvùmas 
~ of the blast sprogìmo naudingùmo koeficien tas 
artillery fire ~ artilèrijos ugniẽs veiksmingùmas Art, KEnc
ballistic ~ balìstinis naudingùmo koeficien tas 
braking ~ stãbdymo veiksmingùmas 
combustion ~ (degalų) sudegìmo efektyvùmas; (degalų) 
sudegìmo koeficien tas 
command operational ~ val dymo operatyvùmas 
detection ~ aptikìmo veiksmingùmas 
detective quantum ~ ribìnis kvántinis veiksmingùmas 
electronic suppression ~ elektròninio slopìnimo veiks-
mingùmas KEnc 
engine ~ / engine effluence (dujų) varìklio išmetìmas 
fighting ~ of military materiel kãro tèchnikos kovõs gebà
KEnc 
filtering ~ filtrãvimo efektyvùmas
heating ~ šilumingùmas
internal quantum ~ vidìnis kvántinis veiksmingùmas 
intrinsic ~ (laibgalio stabdžio) tikràsis veiksmingùmas 
labour ~ dárbo našùmas
laser ~ lãzerio veiksmingùmas 
nominal quantum ~ nominalu sis kvántinis veiksmingùmas  
operational ~ of artillery fire control artilèrijos ugniẽs 
val dymo operatyvùmas
operational ~ operatyvùmas 
overall ~ bendràsis naudingùmo koeficien tas 
plant ~ įrenginio naudingùmo koeficien tas 
radiation ~ spinduliãvimo veiksmingùmas 
relative ~ santykìnis veiksmingùmas 
target destruction ~ táikinio naikìnimo veiksmingùmas
KEnc
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thermal / calorific / heat ~ šilumìnis naudingùmo koefi-
cien tas 
thermodynamic ~ termodinãminis naudingùmo koeficien tas 
volumetric ~ (sviedinio) užpìldymo koeficien tas 

efficient a 1 veiksmiǹgas, efektyvùs 2 produktyvùs, našùs 
(apie darbą) 

effluence n (dujų) išmetìmas 
engine ~ (dujų) varìklio išmetim̀as 

efflux n = effluence
effort n 1 pl pãstangos 2 ban dymas 3 įrąža; įtempìmas 

average extraction ~ vidutìnė ištraukim̀o jėgà 
braking ~ stãbdomoji jėgà 
CBR ~ RChB gin klų naudójimas ir apsaugà nuo jų
countermortar ~ minósvaidžių naikìnimo ugnis̀  
crushing ~ of tank smogiamóji tánko jėgà 
engineer ~s inžinèrinės priémonės 
gross tractive ~ didžiáusioji traukõs jėgà 
mine-warfare ~s minãvimo ir išminãvimo veiksmai 
traction / towing ~ traukiamóji jėgà; sánkabos jėgà 
treadle ~ pedãlo spaudìmo jėgà

effusion n (dujų, skysčių) pratekėjimas; prasiveržim̀as
egg n sl. bòmba; minà
either-direction a dvipùsis, dvišãlis
eject v 1 išmèsti (pvz., tūtą); išléisti (skystį ir pan.) 2 av. 

katapultúoti(s) 3 prapūsti vamzdžio kanalą
ejection n išmetìmas; katapultãvimas(is) KEnc, NATO

empty cases, links ~ iššautų tūtų ir grandžių šalinimas 
ejector n šaul. g. išmetìklis; išmetìmo aparãtas, mechanìzmas; 

art. čiurkšlìnis siurblỹs KEnc, ežèktorius 
bolt-actuated ~ spynõs vei kiamas išmetìklis 
cartridge case ~ šaul. g. tūtų išmetìklis
clip ~ apkabõs išmetìklis 
ratchet-operated ~ vei kiantis pagal reketo priǹcipą ãtšvaitas 
receiver-actuated ~ úokso vei kiamas išmetìklis 
recoil-actuated ~ grąžiǹimo jėgõs vei kiamas išmetìklis 
rod ~ (revolverio) strypinis išmetìklis 
spring-actuated ~ spyruo klinis išmetìklis
spring-actuated axial ~ ašiǹis spyruo klinis išmetìklis 

ejector-seat n av. katapùlto krėslas
elaboration n detalizãvimas; detalùs (iš)dėstymas
elastic a tamprùs; elastìngas; lankstùs
elasticity n elastingùmas; tamprùmas; lankstùmas
elasticizer n minkštìklis, plastifikãtorius
elbow n alkūnė; kampai nis   

eyepiece ~ (optinio prietaiso) okuliãro alkūnė
flanged square reducing ~ kampìnė péreinamoji alkūnė
objective ~ (optinio prietaiso) objektyvo alkūnė
square ~ stačiakampė vamzdžio alkūnė, kampiǹė vamzdžio 
alkūnė

electric, electrical a 1 elektriǹis, elèktros 2 prk. įelèktrintas
electrician n 1 elèktrikas; elektrotèchnikas 2 elektromònteris 
electricity n elektrà
electricity-generating, electric-power a energètinis; 

elektrìnis
electrics n pl 1 automob. elèktros įranga  2 elektrìnės 

transpòrto príemonės 
electrification n 1 elektrifikãcija 2 fiz. elektrizãcija; 
įelèktrinimas

electrify v 1 elektrifikúoti 2 fiz. elektrizúoti; įelèktrinti 3 prk. 
įelèktrinti; jáudrinti 

electrization n elèktrinimas
~ of petroleum products nãftos prodùktų elèktrinimas 

electrode n elektròdas 
grounding ~ įžeminimo elektròdas; įžemik̀lis 
spark-plug ~ uždegim̀o žvãkės elektròdas 

electrodetonator n elektrodetonãtorius 
cartridge ~ šovinìnis elektrìnis degtùvas 

electrodynamic(al) a elektrodinãminis
electrodynamics n elektrodinãmika
electroluminescence n chem. elektroliuminiscen cija
electrolysis n elektrolìzė
electrolyte n automob. elektrolìtas
electromagnet n elektromagnètas
electromagnetic a elektromagnètinis
electromagnetism n elektromagnetìzmas
electromechanics n elektromechãnika
electrometer n elektromètras
electromobile n elektromobìlis
electromotor n elèktros varìklis, elektromotòras 
electron n fiz. elektrònas Aps, KEnc
electronegative a elèktriškai nei giamas
electronic a fiz., techn. elektròninis 
electronics n autom., radiotech., komp. elektrònika KEnc; 

elektròninė įranga  
cryogenic / low-temperature ~ krioelektrònika KEnc
integrated ~ integrãlinė elektrònika 
military ~ karìnė elektrònika 
molecular ~ molekulìnė elektrònika 
quantum ~ kvántinė elektrònika KEnc
radio ~ radioelektrònika 
semiconductor ~ pùslaidininkių elektrònika 
transistor ~ tranzistorìnė elektrònika

electronvolt n elektronvòltas 
electro-optics n fiz. elektroòptika KEnc
electroplate n galvanizúoti daiktai 
electropositive a elèktriškai tei giamas
electroscope n fiz. elektroskòpas
electrostatic(al) a elektrostãtinis 
electrostatics n eletrostãtika
electrotechnics n elektrotèchnika
elektromechanics n elektromechãnika
element n 1 elemeñtas 2 (sudedamoji) dalìs; brúožas 3 

veiksnỹs 4 detãlė NATO; (katilo ir pan.) sèkcija 5 stìchija, 
gai valas 
~ of resupply papìldymo elemeñtas NATO
~s of antiaircraft gunnery zenìtinės artilèrijos šáudymo 
elemen tai 
active ~ aktyvùsis elemen tas 
ballistic ~ balìstinis elemen tas 
base fuse delay ~ dugniǹio sprogdìklio delsìklis 
beam ~ (žibinto) spinduliúojantysis elemen tas 
canister combat ~ kasètinis kovìnis elemeñtas KEnc
chemical ~ chèminis elemen tas 
comparison ~ palyginimo blòkas
delay ~ delsìklis; lėtinimo elemen tas 
filter ~ automob. filtrãvimo elemen tas 
fuel ~ šìlumą ìšskiriantis elemen tas 
functional ~ fùnkcinis elemen tas  
head fuse delay ~ priešakìnio sprogdìklio delsìklis
heating ~ (automobilio) šìldymo radiãtorius
integral filtering / paper ~ automob. keičiamàsis filtrãvimo 
elemen tas 
logic ~ lòginis elemen tas 
logistic ~s log. logìstikos elemen tai 
manoeuvre ~ manèvrinis padalinys 
memory / storage ~ atminties elemen tas 
meteorological ~s meteorològiniai elemeñtai Art, KEnc
optical electronic ~s òptiniai elektròniniai elemeñtai KEnc
percussion ~ (sprogdiklio) smūginė dalìs 
planning ~ planingùmas 
powder ~ pãrako elemen tas 
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priming ~ kãpsulė; uždegìklis
pump ~ plunžerìnė porà 
radioactive ~ radioaktyvùsis elemeñtas Aps, KEnc
repair ~ remònto padalinys 
round ~ artilèrijos šaudmen s elemen tas 
security ~s saugõs elemen tai 
setting ~ (sprogdiklio) judrùsis nuotolìnis žiédas
support ~ paramõs padalinys 
time ~ of fuse nuotoliǹė sprogdìklio dalìs
trajectory ~s trajektòrijos elemeñtai Art, KEnc
tristable ~ komp. trijų būsenų elemen tas
wet-type filter ~ mir komasis filtrúojamasis elemen tas

elementary a 1 pradìnis, pirmiǹis 2 chem. neskáidomas 
elevated a antžemìnis
elevating a keliamàsis, kėlim̀o
elevation 1 aũkštis (virš jūros lygio) KEnc, NATO, altitùdė 2 

(pa)kėlìmas; iškėlìmas 3 pakilumà; aukštumà 4 pròfilis; 
fasãdas; vertikalióji projèkcija
~ above sea level au kštis virš jūros lygio 
~ of security saugùsis aũkštis NATO
absolute ~ absoliutùsis au kštis 
adjusted ~ įšáudytasis pakilìmo kampas Art, KEnc  
apparent ~ zen. regimàsis vietos kampas
back ~ vai zdas iš ùžpakalio
bracketing ~ gaubiamõsios grùpės pakilim̀o kampas 
corrected ~ galutìnis pakilim̀o kampas Art
front ~ vai zdas iš priékio 
highest ~ vyraujančioji aukštumà 
limiting / maximum ~ didžiáusiasis pakilim̀o kampas Art, 
KEnc 
minimum ~ mažiáusioji taikìklio núostata Art 
opposite ~ stãbdymo priémonė núokalnėje 
present ~ tikràsis pakilìmo kampas 
quadrant ~ pakilìmo kampas Art, KEnc, NATO 
rough ~ apýtikslis vertikalùsis kreipìmas 
side ~ vai zdas iš šóno 
spot ~ aũkščio tãškas NATO 
total ~ visumìnis vertikãliojo kreipim̀o kampas 
trial ~ nùlinio síeksnio pakilim̀o kampas
zero ~ horizontalióji vamzdžio kanalo ašies padėtìs

elevator n 1 elevãtorius; kéltuvas 2 amer. lìftas 3 av. au kščio 
vai ras 
antiaircraft ~ kulkósvaidžio stõvo keitìmo į zenit̀inę pãdėtį
elevãtorius 
log ~ rąstų kéltuvas  
spring ~ spyruõklinis tiektùvas 

eliminate v 1 spec. (pa)šãlinti; (iš)mèsti 2 likvidúoti 
elimination n 1 (pa)šãlinimas 2 likvidãvimas 
 noise ~ triùkšmo pašãlinimas 

quick ~ of leaks in pipeline grei tas vamzdýno núotekio 
likvidãvimas  

eliminator n (pa)šãlinimo, išmetìmo įtaisas;  skirtùvas, 
separãtorius  
steering ~ vai ro amortizãtorius 

ellipse n geom. èlipsė
ellipsoid n geom. elipsòidas KEnc
 ~ of rotation sukìmosi elipsòidas KEnc
 ~ WGS 84 elipsòidas WGS 84 KEnc
 reference ~ atramìnis elipsòidas KEnc
e-mail n elektròninis pãštas
emanation n kilìmas; sklidim̀as 
embank v (su)stìprinti, apsáugoti pylimu arba ùžtvanka; 

užtven kti
embankment n 1 (kelio, geležinkelio) pýlimas KEnc 2 kran-

tìnė; ùžtvanka KEnc; dámba KEnc; kran to sutvir̀tinimas 
earth ~ žemės pylimas 
road ~ kelio pylimas 

rock ~ uolíenų pylimas 
safety ~ apsaugìnė krantìnė

embed v (ppr. pass) įstatyti; įtvìrtinti; įmontúoti
embedding n komp. įdėtìs; įterptìs
embrasure n šáudomoji angà; ambrazūrà KEnc 

covered ~ dengtóji šáudomoji angà
oblique ~ skersóji ambrazūrà 
open ~ atviróji šáudomoji angà 
rolling ~ užuolaidìnė ambrazūrà

emerge v jūr. išplaũkti; iškìlti (į paviršių) 
emergency n nenumatýtas blogiáusiasis ãtvejis; krìtiška 

padėtìs; avãrija KEnc; avãrinė būsena; ekstremalióji situãcija
Aps, KEnc; nepaprastóji padėtìs 

 ~ exit avãrinis išėjìmas
emery-paper n švìtrinis põpierius
emery-wheel n švìtrinis šlifãvimo dìskas
emission I n 1 spinduliãvimas Aps, KEnc 2 (šviesos, šilumos, 

dujų ir pan.) iš(si)skyrìmas; skleidìmas
alpha ~ alfa spinduliãvimas  
coherent ~ kohereñtinis spinduliãvimas  
heat ~ šilumõs atidavìmas 
induced / stimulated ~ priverstìnis, sužãdinamasis, stimu-
liúotasis spinduliãvimas     
laser ~ lazerìnis spinduliãvimas   
narrow-line ~ siaurajuõstis spinduliãvimas   
secondary ~ antrìnis spinduliãvimas   
spontaneous ~ (fotono) saváiminis spinduliãvimas   
ultraviolet (UV) ~ ultraviolètinis spinduliãvimas  

emission II n fiz. emìsija 
autoelectronic / cold / high-field ~ autoelektròninė emìsija 
cathode ~ katòdinė emìsija 
electronic ~ elektròninė emìsija 
photoelectric ~ fotoelektròninė emìsija 
primary ~ pirmìnė emìsija 
secondary electron ~ antrìnė (elektròninė) emìsija 
spontaneous ~ saváiminė emìsija 

emissivity n emìsijos, spinduliãvimo gebà
emit v 1 spinduliúoti 2 sklei sti 3 išmèsti; léisti (dūmus ir pan.);

~ gasses išmèsti dujàs 
emitter n 1 fiz. spinduõlis KEnc 2 komp. generãtorius; emìteris

alpha ~ alfa spinduõlis Aps 
beta ~ beta spinduõlis KEnc 
short-range ~s alfa ir beta aktyvióji me džiaga

empennage n 1 (lėktuvo) uodegõs plókštumos 2 (sviedinio, 
minos) stabilizãtorius

emplacement n 1 (ugnies priemonės) ãpkasas KEnc; pabūklo 
platfòrma; įrengtóji ugniãvietė; ugniẽs tãškas KEnc; ugniẽs 
įrenginỹs KEnc; ugniẽs pozìcija KEnc, NATO; rak. 
(pa)leidìmo aikštẽlė 2 keitìmas į kovõs pãdėtį; dar ↑ position 
~ for aerial shooting šáudymo į óro táikinius ãpkasas 
all-around field-of-fire ~ aplin kinio šáudymo ugnies taškas 
alternate ~ atsargìnė pozìcija 
antiaircraft ~ zenìtinės ugnies príemonės apsaugìnis įrengi-
nys 
anti-tank gun ~ prieštánkinės patránkos ugnies pozìcija 
armoured ~ šarvúotasis ugnies įrenginys 
armoured weapon ~ šarvúotasis gynybinis ugnies príemonės 
įrenginys 
artillery ~ amer. artilèrijos apkasas
bag ~ ãpkasas su brùstveru iš maišų su žemėmis 
bunker fortification ~s ilgalai kiai fortifikãcijos įrenginiai  ir 
statiniai  KEnc
casemate ~ ilgalai kis įrenginys; kazemãtinis įrenginys 
cave ~ ugnies įrenginys uolojè 
combat ~ ugnies príemonės apsaugìnis įrenginys 
concrete ~ gelžbetòninis ugnies tãškas 
covered (weapon) ~ uždaràsis ugnies įrenginys 
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covering fire / weapon ~ slepiamàsis ugniẽs tãškas KEnc
defensive ~s gynýbiniai įrenginiai  ir statiniai  KEnc
dug-in personnel ~ šaũlio ãpkasas KEnc
dug-in weapon ~ ugnies príemonės apkasas 
field ~ laũko ugniẽs tãškas KEnc; laũko ugniẽs įrenginỹs Art, 
KEnc
field fortification ~s laũko fortifikãcijos įrenginiai  ir statiniai 
KEnc
fire ~ ugniẽs tãškas KEnc
fixed ~ ilgalai kis gynybinis įrenginys 
fixed fortification ~s ilgalai kiai fortifikãcijos įrenginiai  ir 
statiniai  KEnc
fortification ~s fortifikãcijos įrenginiai  ir statiniai  KEnc
gun ~ pabūklo ãpkasas KEnc
heavy machine-gun ~ sun kiojo kulkósvaidžio apkasas 
light machine-gun ~ ran kinio kulkósvaidžio apkasas 
limited traverse ~ ribóto šáudymo sèktoriaus ugnie s pozìcija 
log ~ ugnies įrenginys iš rąstų
long-term fire / weapon ~ ilgalai kė ugniãvietė; ilgalai kis 
ugniẽs tãškas KEnc
machine-gun ~ kulkósvaidžio apkasas 
open ~ atviràsis įrenginys 
open weapon ~ atviràsis ugnies taškas 
permanent ~ ilgalai kis ugniẽs įrenginỹs Art, KEnc  
removed fire ~ įrengtas šaũlio apkasas (įrengtas    priekyje)
turret ~ bókštinė įranga 
weapon ~ ugniẽs tãškas KEnc; ugniẽs įrenginỹs KEnc

emplanement n pakrovim̀as į lėktùvą
employ v (pa)vartóti; (pa)naudóti; táikyti
employment n (pri)táikymas; (pa)naudójimas; vartójimas 

~ of engineer explosive items inžinèrinių šaudmenų
naudójimas 
combat / operational ~ koviǹis panaudójimas 
minefield ~ mìnų laukų panaudójimas 
retrograde ~ of tanks tánkų panaudójimas atsitra ukiant 
tactical ~ of engineer troops inžinèrinių pajėgų koviǹis 
naudójimas 
weapons ~ giñklų naudójimas KEnc

empties n pl tuščióji tarà  
empty a 1 tùščias 2 neapkráutas; tuščiaei gis 
emulator n komp. emuliãtorius 

terminal ~ terminãlo emuliãtorius 
emulgator / emulsifier n 1 emulsik̀lis (medžiaga) 2 

emulsintùvas (aparatas)
emulsification n emùlsinimas
emulsify v emulsúoti
emulsifying n emùlsinimas
emulsion n emùlsija
encase v pakúoti
encasement n 1 pakãvimas 2 dėžė; dėklas, futliãras 
enceinte n įtvìrtinimo síena; tvirtóvės aptvarà
encipher n užkodúotas, šifrúotas pranešim̀as 

v (už)šifrúoti 
enclosed a aptvértas; apsùptas; ùždaras
enclosure n 1 aptvėrìmas; ãptvaras 2 gau btas; ãpgaubas

metal ~ metalìnis gau btas
valve ~ (dujokaukės) vožtùvų dėžùtė

encode v (už)kodúoti, (už)šifrúoti 
encoder n 1 šifrãtorius KEnc; kodãvimo įtaisas, koduotùvas 2

kodúotojas, šifrúotojas 
encoding n kodãvimas
encrypt v (už)šifrúoti 
end <n, v> n 1 baigtìs; gãlas; pabaigà 2 dùgnas; apačià 3 

liekana 4 el. pãvalkas 5 (polio) žíedas, apkabà 6 jūr. bùgelis 
~ connector jungiamóji grandies plokštelė
~ of action veiksmų pabaigà 
~ of document dokumen to pabaigà 

~ of file komp. rinkmenõs pabaigà
~ of fire trajektòrijos pabaigà KEnc
~ of mission ugniẽs užduotiẽs pabaigà NATO
~ of trajectory galutìnis trajektòrijos rúožas 
ball / joint ~ rutulìnis an tgalis 
body front ~ automob. príekinė kėbulo dalìs 
body rear ~ automob. užpakalìnė kėbulo dalìs 
breech / chamber ~ (vamzdžio) drūtgalio dalìs
butt ~ of a pole kamblys
connecting-rod ~ švaistìklio galvùtė
connecting-rod big ~ apatìnė švaistìklio galvùtė
connecting-rod small ~ viršutìnė švaistìklio galvùtė; 
stūmõklinė švaistìklio galvùtė
dead ~ kamštis
departure ~ kilìmo tãko gãlas NATO 
depressible breech ~ art. nuleidžiamàsis drūtgalys 
driving ~ (veleno) vedantysis galas 
fore ~ ãpsodo lovẽlis KEnc; búožės ãpsodo lovelis  
fuel injection ~ automob. degalų įpurškìmo pabaigà 
head ~ priešakìnė dalìs 
muzzle ~ láibgalio núopjova 
shoreward ~ of a floating bridge plùkdomosios tìlto dalies 
galas 
stop ~ kamštis 
v komp. bai gti

end-pressure n atramìnis slėgis  
endurance n patvarà, patvarùmas; tvirtùmas; atsparùmas 

susidėvėjimui, dilìmui; ilgaamžiškùmas;
fuel ~ (važiavimo) didžiáusiasis núotolis (pagal degalus) 
nuclear ~ gebėjimas vei kti branduolìnio gin klo naudójimo 
sąlygomis

endure v ištvérti; iš(si)laikýti; ~ wear and tear būti atspariám 
susidėvėjimui, išdilìmui  

enduring a patvarùs; tvìrtas
end-user n komp. galutìnis vartótojas
energize v el. tiekti enèrgiją
energy n 1 enèrgija 2 energingùmas; jėgà 

absorbed radiation ~ sugertóji spinduliavimo enèrgija 
activation ~ bal. aktyvãcijos enèrgija 
chemical ~ chèminė enèrgija 
drag ~ bal. tiesióginio pasipríešinimo enèrgija 
electrical ~ elèktros enèrgija 
explosive conversion ~ sprógstamojo pakitìmo enèrgija 
gun / muzzle ~ žiótinė enèrgija (Ež) Art, KEnc; láibgalio 
enèrgija 
impact ~ smūgio enèrgija 
initial total ~ bal. pradìnė bendróji enèrgija 
kinetic ~ kinètinė enèrgija 
nuclear ~ branduolìnė enèrgija Aps, KEnc  
paper ~ of shell apskaitìnė svíedinio enèrgija 
radiation ~ spinduliãvimo enèrgija 
recoil ~ art. atóšliaužos enèrgija 
rotational ~ sukìmosi enèrgija 
solar ~ Sáulės enèrgija 
striking ~ kinètinė enèrgija (kulkai susiduriant su kliūtimi)

enfilade v šáudyti išilginè ugnimì
engagement <n, v> n 1 (kariuomenės) įtraukìmas į mūšį

KEnc 2 (ginklo, sistemos) naudójimas; šáudymas KEnc; 
ugniẽs paleidìmas Art, KEnc 3 (taikinio) gáudymas KEnc; 
rak. koviǹis (pa)leidìmas 4 (strektės, kaiščio) su(si)-
kabìnimas; sukibìmas 5 (mechaninis) įjungìmas
~ of traversing gears sùkamojo bókšto mechanìzmo pavarų
įjungìmas 
cease ~ ugniẽs nutraukìmas KEnc
clutch ~ sánkabos įjungìmas  
fierce ~ staigùsis įjungìmas 
initial ~ pradìnis įjungìmo momen tas 
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point of ~ sánkabos momen tas
sear ~ šaul. g. paleidim̀o svir̀ties mechaniz̀mas; paleidìmo 
svìrties sukibìmas 
smooth ~ sklandùsis įjungim̀as 
v (su)jùngti (mechaniškai); sukabiǹti; sukìbti (with); ~ first 
gear automob. įjùngti pìrmąją pãvarą

engine n varìklis KEnc; mašinà KEnc; accelerate the ~ 
įgrei tinti varìklį; bounce the ~ paléisti varik̀lį; crank the ~ 
prasùkti varìklį; listen to the ~ patik̀rinti varìklio dárbą
klau santis; run* up the ~ išbandyti varìklį; start the ~ įjùngti, 
paléisti varìklį; stop the ~ išjùngti, sustabdyti varìklį; switch 
on  the ~ įjùngti varìklį; switch off the ~ išjùngti varik̀lį; the 
~ fails to start varik̀lis neįsijùngia, nepasiléidžia; the ~ is 
inoperative varìklis nevei kia; the ~ is racing varik̀lis įsibė-
gėja, įsìsuka; the ~ misfires varik̀lis vei kia su pértrūkiais; the 
~ runs at full throttle varik̀lis vei kia visù pajėgumù; try out 
the ~ išbandyti varìklį; tune up the ~ reguliúoti varìklį; warm 
up the ~ pašìldyti varìklį
~ assembly surinktàsis varik̀lis 
~ at front varìklis príekyje 
aft-fan ~ varìklis su užpakaliniù ventiliãtoriumi 
air-breathing ~ óro reaktyvinis varìklis 
air-cooled ~ óru aušiǹamas varik̀lis 
aircraft ~ aviãcinis varìklis KEnc
alternative fuel ~ daugiadegãlis varik̀lis 
annihilation rocket ~ anihiliãcinis rakètinis varik̀lis Art, 
KEnc
automobile ~ automobìlio varik̀lis KEnc
auxiliary tank ~ pagálbinis tánko varìklis 
basic ~ pagrindìnis varik̀lis 
bifuel ~ dvidegãlis varik̀lis  
birotary ~ dvikãmeris rotoriǹis varìklis 
boxer ~ varìklis su priéšingai išdėstytais cilìndrais 
B-type ~ varìklis be įpūtim̀o 
carburettor internal combustion ~ karbiuratorìnis vidaũs 
degìmo varìklis KEnc
chemical rocket ~ chèminis rakètinis varìklis Art, KEnc
cluster(ed) ~ rak. varìklis kekė
cold ~ šáltas varìklis  
cold-starting ~ šaltai  (be šildymo) paléidžiamas varìklis 
compact ~ kompãktinis varìklis 
compression ignition ~ varik̀lis su uždegimù nuo suslėgìmo; 
dyzelìnis varìklis, dyzelis 
control rocket ~ rakètinis vai ro varik̀lis Art, KEnc
correction rocket ~ rakètinis koregãvimo varik̀lis Art, KEnc
crosswise ~ skersìnis varik̀lis 
derated ~ negreitinamàsis varik̀lis; neforsúotasis varik̀lis 
diesel ~ dyzelìnis varìklis, varik̀lis su uždegimù nuo suslė-
gìmo 
diesel ~ with air cell and controlled turbulence sūkurìnės 
kãmeros dyzelis 
diesel ~ with antechamber prieškãmeris dyzeliǹis varìklis 
diesel ~ with direct injection dyzelìnis varìklis su tiesióginiu 
įpurškimù; vienkãmeris bekomprèsoris dyzelis 
diesel ~ with mechanical injection dyzelìnis varìklis su 
pneumãtiniu, tiesióginiu įpurškimù 
diesel internal combustion ~ dyzeliǹis vidaũs degim̀o va-
rìklis KEnc; dyzelis 
double-acting ~ dvejópo veikim̀o varìklis 
double-acting rotary ~ dvejópo veikìmo rotãcinis varik̀lis 
double-row ~ dviei lis varik̀lis 
double-V ~ W fòrmos varik̀lis
driving ~ varìklis 
drop-in ~ keičiamàsis varìklis 
dualfuel ~ dvidegãlis varik̀lis 
eight-cylinder ~ aštuonciliñdris varìklis 
electric rocket ~ elektriǹis rakètinis varik̀lis Art, KEnc

external combustion ~ ìšorės degìmo varìklis KEnc
fire ~ gaisrìnė mašinà 
four-cycle / four-stroke ~ keturtãktis varìklis 
free-piston ~ lai svojo stūmõklio varìklis
front-fan ~ varìklis su príekiniu ventiliãtoriumi 
fuel-injection ~ varìklis su degalų įpurškimù 
gasoline ~ benzìninis varìklis 
gas-turbine ~ dùjų turbìninis varìklis KEnc
geared ~ varìklis su redùktoriumi 
heat ~ šilumìnis varìklis KEnc
heavy-oil ~ sunkau s kùro varìklis; sunkiųjų degalų varìklis 
high-compression ~ varìklis su dìdeliu suslėgìmo (slėgio 
padidėjimo) láipsniu 
high-power ~ galìngasis varìklis 
high-speed ~ greitasùkis varìklis 
hopped-up ~ greitinamàsis, forsúotasis varìklis 
hot ~ pašìldytasis varìklis 
hybrid rocket ~ hibrìdinis rakètinis varìklis Art, KEnc
inference ~ komp. ìšvadų aparãtas 
inhibited ~ (už)konservúotasis varìklis 
injection ~ dyzelìnis varìklis; varìklis su tiesióginiu degalų
įpurškimù 
in-line ~ vienaei lis varìklis; varìklis su linijiniù ciliǹdrų iš-
dėstymu 
internal combustion ~ vidaũs degìmo varìklis KEnc
inverted ~ varìklis su apverstai s cilìndrais 
jet ~ reaktyvinis varìklis 
laser ~ lazerìnis varìklis 
L-head ~ varìklis su šóniniu vožtùvų išdėstymu 
liquid-cooled ~  skysčiù áušinamas varìklis 
long-life ~ ilgaamžis varìklis 
low compression ~ karbiuratorìnis varìklis 
low-consumption ~ ekonòmiškas varìklis
main tank ~ pagrindìnis tánko varìklis 
microrocket ~ mažàsis rakètinis varìklis Art, KEnc 
mixed rocket ~ mišrùsis rakètinis varìklis Art, KEnc
multichamber rocket ~ daugiakãmeris rakètinis varìklis 
multi-cylinder ~ daugiaciliñdris varìklis 
multifuel ~ daugiadegãlis varìklis 
multifuel internal combustion ~ daugiadegãlis vidaũs de-
gìmo varìklis KEnc
non-poppet ~ bevožtùvis varìklis
nuclear rocket ~ branduolìnis rakètinis varìklis Art, KEnc
oil ~ dyzelìnis, nãftos varìklis 
one-cylinder ~ vienciliñdris varìklis 
ordnance ~ karìnis varìklis 
outboard ~ užbòrtinis varìklis  
overhead ~ varìklis su viršutiniù vožtùvų išdėstymu
overcooled ~ péršaldytasis varìklis 
petrol ~ benzìninis varìklis 
petrol internal combustion ~ benzìninis vidaũs degìmo 
varìklis KEnc
photon rocket ~ fotòninis rakètinis varìklis Art, KEnc
piston ~ stūmõklinis varìklis 
piston internal combustion ~ stūmõklinis vidaũs degìmo 
varìklis KEnc
pistonless ~ bestūmõklis varìklis 
producer gas ~ generatorìnis dùjų varìklis 
ram ~ põliakalė
ramjet ~ reaktỹvinis varìklis Art, KEnc
rear ~ varìklis galè 
reciprocating ~ stūmõklinis varìklis 
reconditioned ~ suremontúotasis varìklis 
reversing ~ revèrsinis varìklis 
right-hand ~ dẽšiniojo sūkio varìklis, varìklis su dẽšiniojo 
sūkio velenu 
rocket ~ rakètinis varìklis Aps, Art, KEnc
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row ~ eilìnis varìklis 
side valve ~ varìklis su šóniniu vožtùvų išdėstymu  
silent-running ~ betriùkšmis varìklis 
single-cylinder ~ vienciliñdris varik̀lis 
single-row ~ vienaei lis varik̀lis 
six cylinder in-line ~ vienaei lis šešiaciliñdris varìklis  
six-cylinder ~ šešiaciliñdris varìklis 
sleeve-valve ~ bevožtùvis varìklis
slow-speed ~ lėtasùkis varìklis 
spark ignition ~ kibirkštiǹio uždegim̀o varìklis 
supercompression ~ viršslėgis varik̀lis 
tank ~ tánko varìklis KEnc
thrusting ~ (ekskavatoriaus) slėginio mechanìzmo varik̀lis 
traction ~ traukõs varik̀lis 
tractor ~ trãktoriaus varik̀lis  
turbosupercharge ~ varik̀lis su turbiǹiniu įpūtimù  
twin crankshaft ~ varik̀lis su dviém alkūniniais velenai s 
two-bank ~ dviei lis varik̀lis 
two-cycle ~ dvitãktis varìklis  
two-shaft / two-spool gas-turbine ~ turbiǹinis dviejų velenų
dùjų varìklis 
two-stroke ~ dvitãktis varìklis 
uprated ~ didesnės gãlios varik̀lis 
valveless ~ bevožtùvis varìklis 
variable-compression ~ varìklis su kintamúoju suslėgìmo 
láipsniu 
vertical ~ varìklis su vertikaliai  išdėstytais cilìndrais 
V ~ V fo rmos varìklis  
V-six ~ šešiaciliñdris V fòrmos varik̀lis 
warm ~ pašìldytasis varìklis 
water-cooled ~ vandeniǹio aušiǹimo varik̀lis 

engineer n 1 inžiniẽrius 2 pioniẽrius KEnc 3 tèchnikas; 
mechãnikas 
armoured ~s šarvuõčių ir tánkų pajėgų pionieriai 
chemical ~ inžinierius chèmikas 
combat ~ kar. pioniẽrius KEnc
demolition ~ pionierius sprogdìntojas 
mechanical ~ inžinierius mechanikas 
military ~ kãro inžinierius

engineering <n, a> n kãro inžinèrija; tèchnika; technològija; 
inžinèriniai darbai 

 armoured ~ šarvúotoji tèchnika KEnc
civil ~ civìlinė statyba 
combat field ~ kãro pionierija; pionierinė tèchnika 
computer ~ kompiutèrija KEnc 
electrical ~ elektrotèchnika 
electronic ~ radiotèchnika KEnc
field ~ laũko inžinèriniai darbai 
fire ~ gaisrų gesìnimo tèchnika 
fuel / petroleum ~ degalų tiekìmo technològija 
general ~ bendróji inžinèrija 
highway ~ kelių tèchnika 
hydraulic ~ hidrotèchnika 
illumination ~ apšvietim̀o tèchnika 
impulse ~ impùlsinė tèchnika KEnc
nuclear ~ branduolìnė tèchnika  
road and bridge ~ kelių ir til̀tų tèchnika  
safety ~ saugùmo tèchnika 
a inžinèrinis; tèchninis; radio ~ radiotèchninis

enginery n kuop. mašiǹos; tèchnika 
engraving n 1 gravirãvimas 2 sriegis, sriegiai  
enlarge v (pa)dìdinti; (pa)didėti; plėstis; iš(si)plėsti
enlargement n 1 fot. did̀inimas; didėjimas; iš(si)plėtìmas; 

padìdintoji núotrauka 2 priéduras
enlarger n fot. didintùvas
enrichment n 1 pratur tinimas 2 pagerinimas 
 ~ of mixture degiojo mìšinio paríebinimas

ensemble n: protective ~ apsaugìnės aprangõs komplèktas
Aps, KEnc

entanglement n 1 (džn. pl) (vielų) ùžtvara KEnc; erect barbed 
wire ~ įren gti vielų ùžtvarą 2 kliuvinys  
barbed wire ~ vielų ùžtvara; spygliúotosios vielõs ùžtvara 
beach ~ priešdesántinė (kran to) vielų ùžtvara 
double apron ~ sustìprintoji vielų ùžtvara 
electrified / electrified wire ~ elektrizúojamoji vielų ùž-
tvara 
fixed wire ~ nejudrióji vielų ùžtvara; vielų ùžtvara ant kuolų
hardly noticeable wire ~ suñkiai pastebimà vielų ùžtvara
KEnc
high wire ~ aukštų kuolų vielų ùžtvara 
live wire ~ elektrìnė vielų ùžtvara KEnc
low wire ~ žemų kuolų vielų ùžtvara 
portable wire ~ nešiójamoji vielų ùžtvara 
protective wire ~ apsaugìnė vielų ùžtvara 
tree ~ mẽdžių ùžtvara KEnc; mìško ùžtvara 
wire-roll ~ vielo s spiralių ùžtvara

enter n komp. įeitìs; įėjìmas; įvestìs 
v įrašyti; užrašyti; įvèsti (informaciją) į kompiùterį

enterprise n: dangerous ~s and equipment pavojìngos 
įmonės ir pavojìngi įrenginiai  KEnc 

enthalpy n entálpija, šilumìnė fùnkcija
entrance n 1 įėjìmas; įvažiãvimas (vieta); įplaukim̀as 2 
įėjìmas; įvažiãvimas (veiksmas) 3 komp. įeitìs; įėjìmas;  įves-
tìs
double ~ doors támbūras 
lane ~ pérėjos (minų lauke) pradžià 
nozzle ~ tūtos angà

entrapping n pagavìmas
entrench v 1 iškàsti ãpkasą; apsikàsti 2 į(si)tvìrtinti; užimti 

gẽrą pozìciją (behind, against)  
entrenched a įsitvìrtinęs; apsikãsęs 
entrenching n įsitvìrtinimas; apsikasìmas  

blast ~ (apkasų, tranšėjų ir pan.) kasìmas sprogdìnant
entrenchment n 1 tranšėja KEnc; ãpkasas KEnc; įtvìrtinimas 

2 įsitvìrtinimas; apsikasìmas 
~ of the theatre of operations kãro veiksmų teãtro įrengìmas
KEnc
deliberate ~ išankstìnis pozìcijos įtvìrtinimas 
hasty ~ neįrengtàsis ãpkasas, ne vìso pròfilio ãpkasas 
infantry ~ šaũlio ãpkasas KEnc

entropy n entròpija  
 a entròpinis 
entruck v amer. sodìnti, sėsti, lìpti į sun kvežimį (ypač apie 

kareivius)
entry n 1 dùrys; var tai 2 įėjìmas 3 komp. įeiga; įeitìs; įvestìs; 
įėjìmas 
data ~ duomenų įvestìs
invalid ~ neleistinóji įeitìs  
on-line ~ operatyvióji įeitìs  

entry-level a tin kamas pradedantíesiems (ypač mokantis dirbti 
su kompiuteriais)

enumeration n sąrašas
envelope n 1 vókas 2 kevalas; ãpvalkalas; ãpgaubas; apdangà 

3 komp. kadrãženklis 4 zen. pasiekiamùmo ribõs kreivė
environment n 1 aplinkà 2 kovõs veiksmų paramõs tèchninių

príemonių sistemà 3 komp. térpė
active nuclear ~ neribóto branduolìnio gin klo naudójimo 
sąlygos  
air defence ~s OEG príemonės 
air defence ground ~ antžemìnės OEG príemonės KEnc, 
NATO
biological ~ biològinė situãcija Aps, KEnc; biològinė aplinkà 
NATO 
chemical ~ chèminė situãcija Aps, KEnc, NATO
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electromagnetic ~ elektromagnètinė aplinkà NATO
electronic ~ elektròninė situãcija KEnc
epidemic ~ epidèminė situãcija Aps, KEnc
ice ~ ledų situãcija KEnc
jamming ~ trukdžių situãcija KEnc
non-active nuclear ~ ribo to branduoliǹio gin klo naudójimo 
sąlygos  
nuclear ~ branduolìnė situãcija Aps, KEnc
post-nuclear attack ~ situãcija po branduoliǹio smūgio
radiological ~ radiãcinė situãcija Aps, KEnc, NATO
service ~ eksploatãcijos sąlygos   NATO 

epicentre n epicen tras
epidemic n epidèmija Aps, KEnc
epiphytotic n epifitòtija (augalų ligų protrūkis) Aps, KEnc
epizootic n epizoòtija (gyvulių ligų protrūkis) Aps, KEnc
equalization n radiotech. vienódinimas; išlyginimas
equalizer n 1 balansyras; svir̀tis 2 el. korèktorius, ekvaláizeris; 

radiotech.  vienodintùvas 3 amer. sl. gin klas; šáutuvas 4 
gulsčiavimo mechaniz̀mas; kompensãtorius
brake ~ stabdžių balansyras
phase ~ fãzės korèktorius, ekvaláizeris

equalizing n kompensãcija
equation n 1 išlyginimas 2 mat., fiz. lygis  

barometric ~ baromètrinė fòrmulė
aiming vector ~ vektorìnė táikymo lygtìs 

equator n geogr. pusiáujas KEnc
celestial ~ dangaũs pusiáujas KEnc
geodetic ~ geodèzinis pusiáujas KEnc
geographic ~ geogrãfinis pusiáujas KEnc
geomagnetic ~ geomagnètinis pusiáujas KEnc
magnetic ~ magnètinis pusiáujas KEnc, NATO

equidistance n vienódas atstùmas
contour lines ~ top. tárpas tarp horizontãlių

equilibrator n pusiáusvyros mechanìzmas Art, KEnc 
cradle ~ art. lo pšio pusiáusvyros mechanìzmas 

 pneumatic ~ art. pneumãtinis pusiáusvyros mechanìzmas
equilibrium n pusiáusvyra 

~ of forces jėgų pusiáusvyra (apie kariuomenę)
~ of mechanical system mechãninės sistèmos pusiáusvyra 
adiabatic ~ adiabãtinė pusiáusvyra 
adsorption ~ adsòrbcinė pusiáusvyra 
chemical ~ chèminė pusiáusvyra 
dynamic / kinetic ~ dinãminė pusiáusvyra 
dynamic ~ of flow dinãminė sraũto pusiáusvyra 
gravitational ~ gravitãcinė pusiáusvyra 
limit ~ ribìnė pusiáusvyra 
phase ~ fãzinė pusiáusvyra 
radiation / radiative ~ spindulìnė pusiáusvyra 
relative ~ santykìnė pusiáusvyra 
secular radioactive ~ radioaktyvióji ámžiaus pusiáusvyra 
stable ~ stabilióji pusiáusvyra 
static / standing ~ stãtinė pusiáusvyra 
thermodynamic ~ termodinãminė pusiáusvyra 
unstable / liabile ~ nestabilióji pusiáusvyra

equip v 1 aprūpinti tèchnika, įranga (with, for); įren gti; 
(pa)ren gti 2 apginklúoti 3 tiekti 4 ekipúoti (with)

equipage n aprūpinimas; apginklãvimas 
camp ~ stovyklos ekipuõtė
combat ~ kovõs tèchnika ir įranga  

equipment n 1 aprangà; apginklãvimas; ekipuõtė KEnc, 
NATO; amunìcija; tèchninės priémonės; priétaisai KEnc 2 
aparatūrà; įranga; įrenginiai ; rei kmenys; inventõrius 3 tur tas
KEnc 4 (laboratorijos ir pan.) įrengìmas; (techninis)       
aprūpinimas  
~ for tank cleaning rezervuãrų vãlymo įranga 
~ in position sumontúotoji įranga 
~ of ammunition šaudmenų komplèktas Art; koviǹis kom-
plèktas 

active infrared (IR) ~ aktyvióji infraraudonóji aparatūrà 
aerophotographic ~ aerofotogrãfinė įranga KEnc
air delivery ~ parašiùtinės desántinės príemonės KEnc
amphibian ~ amfìbinė įranga; savaei gės desántinės pérkėlos 
príemonės
analog ~ analòginė įranga 
ancillary ~ pagálbinė įranga 
anti gas ~ chèminės saugõs príemonės 
armour ~ šarvúotosios tèchnikos tur tas KEnc
assault ~ štur mo ekipuõtė
assault bridging ~ štur mo tìltų įrengìmo įranga 
automatic check ~ automãtinės kontròlės aparãtas 
automatic control ~ automãtinės kontròlės aparãtas; 
automãtinio val dymo aparatūrà 
automatic data processing ~ automãtinio duomenų ap-
dorójimo įranga 
automatic monitoring ~ automatizúotosios kontròlės 
aparatūrà 
automatic switching ~ automãtinė komutãcinė įranga 
auxiliary ~ pagálbinė aparatūrà 
aviation ~ aviãcijos tur tas KEnc
block ~ blòkas aparãtas
boat ~ válties įranga 
brake ~ stãbdymo įranga 
bridge erection ~ tìltų statybos príemonės
bridging ~ tìltų įranga 
building ~ statybinė įranga 
built-in checkout ~ įmontúotoji kontròlės aparatūrà 
bulldozer ~ buldozerìnė įranga KEnc 
cab ~ (vairuotojo) kabìnos įranga  
calling ~ abonen to komplèktas 
camouflage ~ maskãvimo įranga, maskãvimo rei kmenys 
camp ~ stovyklos įranga 
charging ~ akumuliãtorių įkrovìmo aparatūrà 
chemical ~ chèminė ekipuõtė
cold-starting ~ (variklio) šáltojo (pa)leidìmo įranga 
collective protection ~ kolektỹvinės apsaugõs príemonės
Aps, KEnc
combat ~ mūšio ekipuõtė; atãkos ekipuõtė
combat vehicle self-entrenching ~ kovõs mašìnos apsika-
sìmo įranga 
communications ~ ryšių įrenginys, įranga 
compound ~ mišrióji pakabà 
concrete-handling ~ betonãvimo įranga 
control ~ val dymo įrenginỹs KEnc; val dymo aparãtas; 
reguliãvimo aparãtas  
crew control ~ tánko pasikalbėjimo įtaisas
crossing ~ pérkėlos príemonės 
data treatment terminal ~ galìnis duomenų apdorójimo 
įrenginys 
decontamination ~ dezaktyvãvimo  príemonė Aps, KEnc; 
dezinfekãvimo príemonė Aps, KEnc; speciãliojo švãrinimo 
príemonė Aps, KEnc 
deep wading ~ (tanko) povandenìnio vairãvimo įranga 
defective ~ sugẽdusi įranga
demolition ~ sprogdìnimo príemonės 
detachable ~ pakabìnamoji įranga KEnc
digital data conversion ~ skaitmenìnių duomenų konver-
tavimo įranga  
dispensing ~ tèchninės degalų pérpumpavimo príemonės 
display ~ indikãcinė aparatūrà 
distance-measuring ~ tolimãtė aparatūrà; tolìmatis 
ditching / excavating ~ žémkasė įranga 
diving ~ nárdymo įranga KEnc
drilling ~ gręžìmo įranga 
earth-moving ~ žémkasė transpòrtinė įranga 
electrical ~ elèktros įranga KEnc
electronic ~ elektròninė įranga; radioelektròninė įranga 
emergency ~ avãrinė įranga 
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engine starting ~ varik̀lių (pa)leidìmo įranga 
engineer ~ and materials / stores inžinèrinė ekipuõtė
engineer ~ inžinèrijos tur tas KEnc; inžinèrinės ginkluõtės 
príemonės 
explosion-proof ~ atspari ̀sprogim̀ui įranga 
field ~ aparatūrà dárbui lau ko sąlygomis 
fighting ~ koviǹė ekipuõtė
filling ~ užtai symo įranga 
filling and dispensing ~ (naftos produktų) įpylìmo ir 
pérpumpavimo príemonės 
filter-ventilator ~ filtrãvimo ir ventiliãcijos įranga Aps, 
KEnc
fire ~ gaisrìnis inventõrius 
fire-extinguishing ~ gaisriǹė įranga Aps, KEnc
firing ~ ugniẽs príemonės
fixed ~ nuolatìnis įrenginys 
flier high-altitude ~ aukštýbiniai rei kmenys KEnc 
fortification internal ~ fortifikãcijos įrenginio vidaũs įranga
KEnc
fuel and oil distributing ~ tèchninės degalų tiekim̀o tar-
nybos príemonės 
fuel and oil filtering ~ degalų ir tepalų valymo, filtravimo 
príemonės 
fuel servicing ~ tèchninės degalų įpylìmo príemonės 
fuelling ~ pripylìmo įranga KEnc
functional ~ vei kiančioji įranga
gas welding ~ dùjinis suvìrinimo agregãtas 
gauge ~ lygio matavimo priétaisas 
ground electronic support ~ rak. antžemiǹė radiotèchninė
įranga 
ground missile system ~ antžemiǹė rakètų komplèkso įranga
Art, KEnc
guidance station ~ val dymo stotiẽs įranga Art, KEnc, NATO 
gyroscope ~ giroskòpinė įranga 
handling ~ ekipãvimo įranga 
headlamp wash and wiper ~ automob. žibin to valytùvas-
apliejìklis
heating and draining ~ for masut and oils mazùto ir tepalų
šìldymo ir išpylìmo priémonė
high-frequency ~ áukštojo dažnio aparatūrà 
high-voltage ~ aukštõsios įtampos aparatūrà 
horizontal ~ pósūkio mechaniz̀mas Art, KEnc
individual ~ individualióji ekipuõtė
individual body protective / protection ~ individuãliosios 
liemeñs apsaugõs príemonės Aps, KEnc
individual eye protective / protection ~ individuãliosios 
akių apsaugõs príemonės Aps, KEnc
individual head protective / protection ~ individuãliosios 
galvõs apsaugõs príemonės Aps, KEnc
individual protective / protection ~ individuãliosios ap-
saugõs príemonės Aps, KEnc, NATO
individual respiratory protective / protection ~ 
individuãliosios kvėpãvimo òrganų apsaugõs priémonės Aps, 
KEnc
individual skin protective protection ~ individuãliosios 
odõs apsaugõs príemonės Aps, KEnc
infrared (IR) ~ infraraudonóji tèchnika Art
infrared (IR) communication ~ infraraudonõsios ryšių
sistèmos įranga 
infrared (IR) line-scan ~ infraraudonóji įranga su linijinè 
skleistinè
infrared (IR) photographic ~ infraraudónojo fotografãvimo 
įranga 
input ~ komp. įėjìmo įtaisas; įvesties įranga 
inside ~ vidaũs įranga KEnc
instrumentation ~ instrumen tinė įranga 
kapok assault ~ pérkėlų ir tìltų įranga su kapokìnėmis 
plūdėmis 

laser ~ lazerìnė įranga 
launch control ~ rak. (pa)leidìmo val dymo príetaisai 
launching ~ rak. (pa)leidìmo įranga 
lifting and handling ~ keliamóji transpòrtinė įranga 
light stream-crossing ~ lengvóji pérkėlų įranga 
maintenance ~ tèchninės príežiūros ir ei namojo remònto 
įranga 
mechanical mine-planting ~ minãvimo mechanizãvimo 
príemonės 
military ~ karìnis tur tas KEnc
military bridging ~ karìnė tìltų įranga
military technical ~ karìnis tèchnikos tur tas KEnc
mine-hunting ~ mìnų paieškõs aparatūrà 
mine-clearing ~ išminãvimo príemonės KEnc
mine-detecting ~ mìnų aptikìmo príemonės 
minefield ~ minãvimo príemonės KEnc
minefield marking ~ mìnų laukų žymėjimo rei kmenys    
mine-planting ~ minãvimo mechanizãvimo įranga 
mine warfare ~ minãvimo ir išminãvimo príemonės 
mining ~ kalnų įranga 
mobile refuelling ~ jùdriosios pripylìmo príemonės 
motor ~ autotèchnikos tur tas KEnc
navigation ~ navigãcinė įranga KEnc
NBC protective ~ RChB ekipuõtė Aps, KEnc
non-organic ~ neetãtinės príemonės
nuclear ~ branduolìnė įranga 
off-line ~ autonòminė aparatūrà 
oil-dispensing ~ tepalų padavìmo įranga 
on-board ~ bòrto įranga 
on-vehicle ~ vežiójamoji įranga 
organic ~ etãtinės príemonės KEnc
organizational ~ inventõrinė ekipuõtė
outdated ~ pasẽnusi įranga
output ~ komp. išvestiẽs įranga 
overhead ~ kontãktinio tin klo įranga 
peripheral ~ išorìnis įrenginỹs LST
permissible electrical ~ sau gūs nuo sprogìmo (neduodantys 
kibirkšties) elèktros įrenginiai 
personal anti-gas ~ individuãliosios chèminės saugõs 
príemonės 
pile-driving ~ poliãkalė įranga KEnc
pioneer ~ pioniẽrių ekipuõtė
pipe-laying ~ vamzdyno klojìmo įranga 
pointing ~ pabūklo táikymo įtaisai Art, KEnc 
POL supply servicing ~ tèchninės degalų tiekìmo tarnybos 
príemonės
pontoon ~ pontònų įranga 
pooled bridge ~ centralizúoto naudójimo pérkėlų ir tìltų
įranga  
portable ~ nešiójamoji įranga 
power ~ jėgai nės įranga 
pressure fuelling ~ degalų pìlstymo slẽgiant įranga 
prevention of stripping ~ apsaugõs įtaisas NATO 
primary ~ pagrindìnė aparatūrà 
production / processing ~ technològinė įranga 
pyrotechnic signalling ~ pirotèchninė signãlinė įranga 
radio ~ rãdijo įranga 
radio engineering ~ radiotèchninės príemonės Art 
radio-transmitting ~ rãdijo pérdavimo įranga 
rear window wash and wiper ~ užpakalìnio stìklo valytù-
vas-apliejìklis 
recovery ~ atkuriamóji remònto įranga; sugadìntų mašìnų
evakãvimo ir remònto àtkuriamosios príemonės  
recording ~ komp. įrãšymo aparãtas 
refuelling ~ pripylìmo príemonės 
remote-control ~ nuotolìnio val dymo aparatūrà 
removable ~ nuimamóji įranga KEnc
repair ~ remònto įranga 
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repair-shop ~ remònto dirbtùvės įranga 
rigging ~ takelãžinė įranga 
road and bridge ~ kelių ir til̀tų įranga 
road construction ~ kelių tiesim̀o mašiǹos 
road-building ~ kelių tiesim̀o įranga 
rocket fuelling ~ rakètų (degalų) pripylìmo įranga 
rundown ~ sudìlusi materiãlinė dalìs; sudėvėtoji įranga 
sagged simple ~ víenguboji pakabà su įlinkiu
salvaged ~ surinktóji mūšio laukè tèchnika 
self-contained ~ autonòminė įranga 
self-destruction ~ susinaikiǹimo įtaisas 
self-entrenching ~ of the combat vehicle kovõs mašìnos 
apsikasìmo įranga KEnc
servicing ~ of fuel supply service tèchninės degalų tiekìmo 
tarnybos príemonės
shop ~ dirbtùvių įranga 
sighting ~ táikymo įtaisas 
signalling ~ signãlinės priémonės Aps, KEnc
signature ~ atpažįstamoji įranga NATO
simple ~ víenguboji pakabà
smoke producing ~ dūmijimo įrenginys
smoke-generating ~ dūmijimo įranga Aps, KEnc
sophisticated ~ sudėtiǹgoji įranga
sound recording ~ garso įrãšymo aparatūrà KEnc
specialized ~ specializúotoji įranga
standard ~ etãtinės priémonės KEnc
standard crossing ~ etãtinė pérkėlų ir tìltų įranga 
stand-by / back-up ~ atsargìnė įranga 
stream-crossing ~ pérkėlų įranga 
subcaliber ~ šáudymo subkalib̀riniais šaudmenimis̀ ugnies 
príemonės 
surveillance ~ stebėjimo ir ugnies koregavimo priétaisai 
survival ~ gélbėjimo(si) priémonės Aps, KEnc 
suspension ~ pakabìnimo įranga NATO 
switching ~ pérjungimo įtaisas 
tactical engineer ~ tãktinės paskirtiẽs inžinèrinė tèchnika 
tactical stream-crossing ~ tiesióginės pajėgų palydõs 
pérkėlų ir tìltų įranga 
talk-back ~ pasikalbėjimo įtaisas KEnc; po kalbių įrenginys
tank ~ tánko ginkluõtė; tánko ekipuõtė
tank communication ~ tánko ryšio įranga 
tank deep-wading ~ tánko povandeniǹio vairãvimo įranga
KEnc
telecommunications ~ ryšių aparatas 
television / TV ~ televiz̀ijos įranga 
testing power brake ~ varìklio stãbdymo gãlios ban dymo 
įranga 
thermal ~ šilumìnė tèchnika KEnc 
towing ~ prikabìnamoji įranga; vilkim̀o įranga 
traction / pulling ~ vilkìmo įtaisas 
transmitting ~ pérdavimo įrenginys 
transportation ~ transpòrtinė įranga 
traversing / horizontal ~ art. pósūkio mechanìzmas Art, 
KEnc 
truck-mounted decontaminating ~ judrióji degazãvimo 
stotìs 
unit ~ karìnio víeneto ekipuõtė KEnc; aprūpinimo kom-
plèktas NATO 
unit protective ~ etãtinės kolektyvinės apsaugo s priémonės 
water treatment ~ vanden s valymo priémonės 
water-freshening ~ gėlintùvas KEnc
weapons and materiel decontamination ~ giñklų ir kovõs 
tèchnikos speciãliojo švãrinimo komplèktas KEnc
windscreen wash and wiper ~ automob. príekinio stìklo 
valytùvas-apliejìklis 
wiper-washer ~ automob. stìklo valytùvas-apliejìklis 
working ~ vei kianti įranga  

equipping n 1 (techninis) aprūpinimas 2 įranga

equivalence n ekvivalent(išk)ùmas, atitikìmas; 
lygiavertiškùmas

equivalent n ekvivaleñtas, atitikmuõ  
~ amount of dangerous chemical agents ekvivaleñtinis 
pavojìngosios chèminės mẽdžiagos kiẽkis Aps, KEnc
rad ~ man (rem) biològinis rãdo ekvivaleñtas (rem) Aps, 
KEnc
roentgen ~ man (rem) biològinis ren tgeno ekvivalen tas
roentgen ~ physical (rep) fìzinis ren tgeno ekvivalen tas 
roentgen ~ ren tgeno ekvivalen tas 
TNT ~ trinitrotoluèno (TNT) ekvivaleñtas Aps, KEnc, NATO

eradiate v (iš)spinduliúoti, sklei sti spin dulius
eradiation n spinduliãvimas, radiãcija
erecting a surenkamàsis
erection n 1 (pa)stãtymas 2 statinys 3 (iš)kėlìmas; (iš)tiẽsini-

mas 4 surinkìmas; montãvimas, montãžas 
~ of the bridge support tìlto atramõs montãvimas 
~ of structures dirbtìnių statinių statyba 
~ of the formation žemės sánkasos statymas 
~ of the overhead equipment kontãktinio tin klo įrengìmas 
~ work konstrùkcijos surinkìmas, montãvimas 
bridge ~ tìlto tiesìmas 
embankment ~ pylimo (su)pylìmas 
mechanical ~ (tilto) mechanizúotasis tiesìmas 

erector n techn., rak. 1 nustatytojas 2 surinkėjas; montúotojas 
tracked ~ vikšrìnis klotùvas 

ergonomics n ergonòmika KEnc; dárbo procèsų ir sąlygų
tyrìmas 

erode v ėsti; gráužti; rust ~s iron rūdys ėda gẽležį
erosion n 1 (iš)dilìmas;  (iš)ėdìmas; (iš)graužìmas 2 spec. 

eròzija  
~ of bore vamzdžio kanalo išdilìmas; vamzdžio kanalo 
eròzija 
~ of electrodes elektròdų eròzija 
~ of powder pãrako eròzija 
annular ~ žiedìnis išdegìmas 
barrel ~ vamzdžio išdilìmas
gun tube ~ pabūklo vamzdžio išdilìmas Art, KEnc 
throat ~ kul kos įeinamõsios angõs (į vamzdį) išdegìmas

erosive a (iš)ėdantis; eròzinis 
error n 1 klaidà 2 (pa)klaidà Art, KEnc 3 núokrypis Art, KEnc

~ along trajectory núokrypis išilgai  trajektòrijos (į tõlį) 
~ in line kryptiẽs paklaidà 
~ in line šóninis núokrypis 
~ in range / in length núokrypis į tõlį
~ in range / in length núotolio paklaidà 
~ in reading (prietaiso) atskaitõs paklaidà 
~ of shooting šáudymo paklaidà Art, KEnc
~ of the compass kòmpaso paklaidà 
~ of the day / of the moment núokrypis dėl meteorològinių
sąlygų póveikio 
absolute ~ absoliučióji paklaidà KEnc 
acceleration ~ inèrtinė paklaidà 
accidental ~ atsitiktiǹė šáudymo paklaidà Art
aiming ~ táikymo paklaidà 
ambiguity ~ nevienareikšmiškùmo klaidà 
angular ~ kampìnė paklaidà 
angular travel ~ kampìnio táikinio judėjimo nustãtymo 
paklaidà 
apparent ~ tariamàsis núokrypis 
bearing ~ pèlengo paklaidà 
bombing ~s bombardãvimo pãklaidos NATO 
calibration ~ pabūklo pradìnio grei čio núokrypis Art, KEnc; 
pabūklo vamzdžio išdilìmo núokrypio dydis 
circural probable ~ tikėtinasis apskritìminis núokrypis; tikė-
tinoji apskritìminė paklaidà 
compass ~ kòmpaso paklaidà 
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constant fuse ~ pastovióji sprogdìklio paklaidà 
data ~ duomenų klaidà 
deflection / lateral probable ~ tikėtinasis šóninis núokrypis 
deflection ~ kryptiẽs paklaidà 
deflection ~ šóninis sprogim̀o núokrypis 
delivery ~ taiklùmo paklaidà NATO 
developed armament probable ~ apskaičiúotasis tikėtinasis
vidutìnio sprogìmų tãško núokrypis dėl pabūklo pradiǹio 
grei čio pakitìmo  
dispersion ~ núokrypis dėl sklaidõs  
dispersion ~ sklaidõs paklaidà Art, KEnc, NATO
displacement ~ of the gun in response to computer data 
pabūklo ir artilèrijos ugniẽs val dymo príetaiso išsidẽrinimas 
field probable ~ tikėtinasis prãktinis núokrypis 
firing table probable ~ tikėtinoji standártinė šáudymo 
paklaidà 
fuse ~ nuotolìnio sprogdik̀lio degim̀o lai ko núokrypis 
fuse ~ sprogdìklio paklaidà 
horizontal ~ horizontalióji paklaidà NATO
image height ~ nesutãpdinimo pagal au kštį (stereoskopinia-
me tolimatyje) paklaidà
index ~ in dekso paklaida  
individual compass ~ individualio ji ko mpaso paklaida
installation ~ paklaidà dėl netikslau s príetaiso įstãtymo ir 
sureguliãvimo 
instrumental ~ príetaiso paklaidà 
lateral / line ~ kryptiẽs paklaidà 
lateral ~ šóninis núokrypis dėl sklaidõs 
line ~ šóninis núokrypis
longitudinal / range ~ núokrypis į tõlį
longitudinal / range ~ núotolio paklaidà 
longitudinal / range probable ~ tikėtinasis núokrypis į tõlį
machine ~ mašìnos klaidà 
mean ~ vidutìnė paklaidà 
mean lateral ~ vidutiǹis šóninis núokrypis 
mean longitudinal ~ vidutiǹė núotolio paklaidà 
mean longitudinal ~ vidutiǹis núokrypis į tõlį
mean point of impact ~ sklaido s cen tro núokrypis 
mean probable ~ tikėtinasis vidutìnis núokrypis 
mean-square ~ vidutiǹė kvadrãtinė paklaidà 
measuring ~ matãvimo paklaidà KEnc
medium probable ~ galimàsis vidutìnis núokrypis Art, KEnc
mils ~ núokrypis tūkstantosiomis Art, KEnc
muzzle velocity ~ pataisà dėl pradiǹio grei čio núokrypio
nominal ~ nominalióji paklaidà 
non-systematic / random / accidental ~ atsitiktìnė paklaidà
non-systematic ~ atsitiktìnis núokrypis 
observation ~ stebėjimo paklaidà 
parallax ~ paralãksinė paklaidà 
permissible ~ leidžiamóji paklaidà 
personal ~ individualióji (taikytojo) paklaidà 
prediction ~ (taikinio) pasitikim̀o nustãtymo paklaidà
probable ~ galimàsis, tikėtinasis núokrypis Art, KEnc; ga-
limóji, tikėtinoji paklaidà NATO  
program ~ progrãminė klaidà 
random ~ of shooting atsitiktìnė šáudymo paklaidà KEnc
range ~ núokrypis į tõlį Aps, KEnc
relative ~ santykìnė paklaidà KEnc; taikik̀lio paklaidà (lygi-
nant su kontroliniu taikikliu) 
residual ~ liekamóji paklaidà 
sight cross-wind ~ táikymo paklaidà dėl šóninio vėjo  
sight displacement ~ paklaidà dėl pabūklo kampãmačio 
póslinkio pàsukant pabūklą
syntax ~ sin taksės klaidà 
systematic ~ sistematinė paklaidà 
time measuring ~ lai ko matãvimo paklaidà 
total mean probable ~ sumiǹis tikėtinasis vidutìnis núo-
krypis 
tracking ~ rak. palydõs paklaidà 

uncorrectable ~ neištai somoji klaidà
vertical probable ~ tikėtinasis núokrypis pagal au kštį

escalator n eskalãtorius
escape n 1 išsigélbėjimas 2 išėjìmas 3 (dujų, skysčių) núotėkis; 

nutekėjimas;  prasiveržìmas 4 (garo) išleidìmas 5 komp. 
išeitiẽs klavìšas 
gas ~ dùjų núotėkis 
fire ~ atsargìnis išėjìmas gai sro ãtveju

escapement n 1 (laikrodžio) inkarìnis mechanìzmas; judėjimo 
reguliãtorius 2 komp. šrìfto pasvirìmas

escarp n inž. eskárpas
escorting n palydà; apsaugà; sargýba
escutcheon n rãkto skylės dangtẽlis
establishing n: ~ of the theatre of operations kãro veiksmų

teãtro įrengìmas KEnc
establishment n 1 (į)kūrìmas 2 nustãtymas 

~ of radio contact ~ rãdijo rỹšio užmezgìmas KEnc
~ of rounds šaudmenų komplèktas Art; kovìnis komplèktas 
ammunition ~ koviǹis komplèktas
transport-service (TS) field ~ lau ko transpòrto tarnybos 
organizãvimas 

estimate n 1 (apytikris) apskaičiãvimas 2 įvértinimas KEnc; ~ 
of the distance núotolio nustãtymas 3 log. sąmata
~ of the chemical situation chèminės situãcijos įvértinimas
KEnc
~ of the situation situãcijos įvértinimas 
CBR ~ RChB situãcijos įvértinimas 
demolition ~ griovìmo pajėgų ir príemonių apskaičiãvimas 
enemy CBR ~ príešo galimybių naudóti RChB ginklùs 
įvértinimas 
engineer ~ inžinèrinės situãcijos įvértinimas 
terrain ~ vietóvės įvértinimas 

estimated a apskaičiúotas; nustatýtas; numatýtas 
estimation n 1 (į)vértinimas KEnc 2 (apytikris) apskaičiãvi-

mas; nustãtymas; dar ↑ assessment, estimate; evolution 
~ of charges ùžtaisų apskaičiãvimas
eye ~ apýtikris vértinimas

 range ~ apýtikris núotolio nustãtymas KEnc
visual ~ apytikris (iš akies) įvértinimas

etalon n etalònas
etch, etching n ėsdìklis; ėsdinimas (rūgštimis)
etcher n ėsdintùvas
etchant n ėsdìklis 
ethane n chem. etãnas 
ether n fiz., chem. èteris
ethyl n chem. etìlas
ethylate v etiliúoti
evacuate v 1 evakúoti (sužeistuosius, karo techniką ir pan.) 2 

išrẽtinti, išsiur bti (orą) 
evacuated a išrẽtintas
evacuating n (dujų) išsiurbìmas
evacuation n 1 evakuãcija, evakãvimas 2 išsiurbìmas; 

(iš)pumpãvimas
~ of vehicles kãro tèchnikos evakuãcija
equipment casualty ~ sugadìntos įrangos ir tèchnikos 
evakuãcija NATO 
ship crew ~ lai vo palikìmas KEnc

evacuator n: bore ~ (vamzdžio kanalo prapūtimo) ežektorìnis 
įtaisas; muzzle bore ~ ežektorìnis įtaisas patránkos vamzdžio 
láibgalyje 

evaluation n (į)vértinimas KEnc, NATO; nustãtymas; 
atestãvimas;  anãlizė NATO 
combat readiness ~ (CREVAL) koviǹės parengties įvérti-
nimas 
engineering ~ tèchninių savybių įvértinimas
performance ~ tãktinių tèchninių charakterìstikų įvértinimas 
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radiation hazard ~ dozimètrinė kontròlė Aps, KEnc
security ~ slaptùmo kategòrijos nustãtymas 
target ~ taikinių analizė ir įvértinimas 
terrain ~ vietóvės įvértinimas 
weapon system ~ giñklų sistèmos veiksmingùmo įvértinimas

evaluator n: laser energy ~ lãzerio spinduliuõtės enèrgijos 
matuõklis

evaporability n garùmas
evaporate v (iš)garúoti; (iš)gãrinti 
evaporating, evaporation n (iš)garãvimas; (iš)gãrinimas

electron beam ~ elektròninis spinduliǹis išgarãvimas 
equilibrium ~ lygiasvõris išgarãvimas 
fuel ~ degalų išgarãvimas 
solar ~ natūralùsis išgarãvimas 
surface ~ pavir šinis išgarãvimas 
vacuum ~ vakuumìnis išgarãvimas 

evaporator n garintùvas
evaporimeter n (iš)garãvimo matuõklis 
even-grained a tolygiai grūdėtas (apie paraką)
event n (vidaus degimo variklio) tãktas
evolution n (šilumos, dujų) iš(si)skyrìmas

gas ~ virtìmas dùjomis
heat (from reaction) ~ pašìldymas

exactness n tikslùmas
examination n 1 (iš)tyrim̀as; nagrinėjimas 2 apžiūrà; (pa)tìkri-

nimas; kontròlė; ekspertiz̀ė; tèchninis tik̀rinimas KEnc, 
NATO
car ~ automobìlio apžiūrà
control ~ kontròlinė apžiūrà KEnc
technical ~ tèchninė automobìlių ekspertiz̀ė
technical ~ tèchninis tìkrinimas KEnc
thorough ~ kruopščióji apžiūrà 

examiner n 1 tìkrintojas; kontroliẽrius 2  ekspèrtas 3 specia-
lìstas
ammunition ~ šaudmenų tìkrintojas; šaudmenų kontroliẽrius

example n (ginklo, gaminio ir pan.) pavyzdys
excavate v (iš)kàsti duõbę
excavating n žémkasė, žémrausė (apie mašiną)
excavation n 1 grun to iškasim̀as; žẽmės kasim̀o darbai  2 

ìškasa; iškastà duobė; tranšėja 
~ of pits ìškasų kasim̀as 
open-cut ~ atviróji iš̀kasa 

excavator n ekskavãtorius KEnc; žémkasė KEnc
ditch and trench / trench ~ tranšėjinė mašinà KEnc, 
grioviãkasė
lorry ~ automobìlinis ekskavãtorius 
mine ~ pei linis mìnų trãlas  
multicut trench ~ daugiakau šė tranšėjinė mašinà 
multiple-cut trench ~ daugiakau šis tranšėjinis ekskavãtorius 
utility bucket ~ universalùsis vienakau šis ekskavatorius
wheel-type ~ ratinė tranšėjinė mašinà

exceeding n vir šijimas; pérviršis
excess n pérteklius, pérviršis (t. p. komp.) 

~ of air óro pérteklius 
excessive n: ~ in size negabarìtinis 
exchange n 1 keitìmasis; apsikeitìmas; pasikeitim̀as 2 telefòno 

centrìnė; komutãtorius 3 komp. stotìs 4 komp. mainai  5 
susišáudymas 
automatic ~ automãtinė telefòno stotis̀ KEnc
heat ~ by convection konvèkcinė šilumókaita 
heat ~ by radiation spinduliúojamoji šilumókaita
heat ~ šilumókaita 
manual ~ ran kinė telefòno stotìs 
radiant-heat ~ spinduliúojamoji šilumókaita 
telephone ~ telefòno stotis̀ KEnc 
trunk ~ magistrãlinė stotìs

exchanger n keitìklis  
 heat ~ šilumókaitis KEnc
excitant a dìrginantis
excitation n (su)žãdinimas
excite v 1 fiz. sužãdinti elèktros srõvę; sukélti magnètinį lau ką

ir pan. 2 (su)dìrginti
exciter n 1 el. sužãdinimo generãtorius, žadintùvas, uždegìklis 

2 automob. uždegìmo žvãkė
wave ~ bangìnis žadintùvas 

excursion n grįžtamàsis slenkamàsis judėjimas
execute v (į)vykdyti; atlìkti; ~ demolitions sprogdìnti
execution n 1 sunaikìnimas; sugriovìmas 2 komp. vykdymas 
 program ~ komp. progrãmos vykdymas
exercise n 1 pratýbos KEnc 2 pratìmas; treniruõtė KEnc 3 

karìnis rengìmas KEnc 4 výkdymas 
airborne troops ~ óro desánto pajėgų pratybos 
battle ~ koviǹis pratìmas 
firing ~ mókomasis šáudymas 
nuclear war ~ kovõs veiksmų pratybos branduolìnio gin klo 
panaudójimo sąlygomis  
nuclear weapon ~ branduolìnės pratýbos Aps, KEnc, NATO 
position ~s teisìngos šáudymo padėtiẽs mókymo pratimai 
record firing ~ įskaitìnis šáudymo pratìmas 
sight-changing ~ taikìklio núostatų keitìmo treniruõtė
sighting and aiming ~ táikymo treniruõtė
sight-setting ~ taikìklio nustãtymo treniruõtė
special tactical ~ tãktinės speciãliosios pratýbos KEnc
synthetic ~ pratýbos su treniruõkliais NATO
tracking ~ táikinio sekìmo treniruõtė
training ~ mókomasis pratìmas 

exhalation n iškvėpìmas 
exhale v iškvėpti 
exhaust <n, v> n 1 (dujų iš cilindro) išmetìmas; (garų) 

išleidìmas; automob. ìšmetamosios dùjos 2 automob. išmeta-
màsis vamzdis 

 ~ residue automob. liekamosios dùjos 
 radioactive ~s radioaktyvíeji išmetalai  Aps, KEnc 

smoky ~ dūmų išmetìmas 
v 1 išsekinti, išsémti (jėgas, atsargas ir pan.); išsèkti 3 
ištráukti, išretinti (orą); išléisti (garą); išsémti (šulinį)

exhausted a išretintas
exhauster n 1 ištraukiamàsis ventiliãtorius 2 siurbtùvas; 

dūmsiurbis 
exhausting n (dujų) išsiurbìmas
exhaustion n 1 (iš)siurbìmas; (iš)pumpãvimas; praretinimas 2 

(garų) išleidìmas; (dujų) išmetìmas 
exit <n, v> n komp. išėjìmas; ìšeiga

~ of the shot svíedinio išlėkìmo momen tas 
emergency ~ avãrinis išėjìmas; atsargìnis išėjìmas; atsargìnė
išėjìmo angà; atsargìnis išėjìmo liùkas 
lane ~ (minų lauko) pérėjos gãlas 
v komp. sustabdyti; išjùngti (kompiuterio programą)

exitation n (su)žãdinimas
exiter n el. žadintùvas
exiting n nuvažiãvimas (nuo kelio)
expanded a išplėstìnis, išplėstas; išvalcúotas
expander n 1 plėstùvas; skėtìklis (t. p. automob.) 2 ekscen tri-

kas 
brake ~ stãbdžio ekscen trikas; stabdžių kumštis; stabdžių
skėtìklis 
brake shoe ~ stabdžių plei štas 
rim ~ rãtlankio nuėmìmo įtaisas
shell ~ tūtų žiotẽlių skėtìklis  
shoe brake hydromechanical ~ hidromechãninis stabdžių
trinkẽlių skėtìklis
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expansion n iš(si)plėtìmas (t. p. automob.); praplėtìmas; plėtrà
adiabatic ~ adiabãtinis išsiplėtìmas 
gas ~ dùjų išsiplėtìmas 
isothermal ~ izotèrminis išsiplėtìmas 
isentropic ~ bal. izentròpinis išsiplėtim̀as 
non-isentropic ~ bal. neizentròpinis išsiplėtim̀as 

expectation n 1 laukìmas, tikėjimasis 2 tikimybė, galimybė          
~ value / mathematical ~ matematinė tikimybė

expected a láukiamas, láuktas 
~ rate of hits matematinė patáikymų skai čiaus tikimybė
~ rate of target destruction matematinė táikinio naikìnimo 
tikimybė  

expedient n pl parankìnės príemonės  
artificial ~ įrenginys iš parankiǹių medžiagų
stream-crossing ~s parankiǹės pérkėlos ir tìltų príemonės 

expellant n išmetamàsis ùžtaisas 
expeller n: oil ~ tepalų skyrìklis 
expend v 1 (iš)léisti; (iš)eikvóti 2 bai gti (šaudmenis ir pan.) 
expendable n pl naudójamieji rei kmenys

~ supplies and materials sunaudójamosios mẽdžiagos 
NATO 
a naudójamas; eikvójamas

expenditure n 1 (laiko, jėgų, medžiagų, pinigų) sunaudóji-
mas; (iš)eikvójimas 2 ìšlaidos; sąnaudos 
~ of materials medžiagų sąnaudos 
~ on armaments ginklãvimosi iš̀laidos 
ammunition ~ šaudmenų sąnaudos Art, KEnc 
supplies ~ materiãlinių priémonių sąnaudos

expense n (džn. pl) ìšlaidos 
operating ~s eksploatãcinės iš̀laidos 

experiment n ban dymas, eksperimen tas (in, on, with)
experimental a, ban domasis, eksperimen tinis
expert n ekspèrtas; specialis̀tas 

camouflage ~ maskãvimo specialìstas 
demolition ~ sprogdìnimo darbų specialìstas 

expertise n ekspertìzė
expiration n (laiko, termino ir pan.) pasibaigìmas; pasibai gęs 

galiójimo lai kas
expiratory a iškvėpìmo; iškvepiamàsis
explode v sprógti (apie bombą ir pan.); sprogdiǹti (miną, 

užtaisą) 
exploder n 1 sprogdìklis; degtùvas; sprogdiǹimo mašinėlė

KEnc, NATO; sprogdìnimo priétaisas 2 detonúojamoji SM
dynamo ~ dinãminė elektrìnė sprogdiǹimo mašinėlė
electric / magneto ~ elektrìnė sprogdiǹimo mašinėlė
electrical ~ elektrìnis sprogdik̀lis; elektriǹis detonãtorius
induction ~ indùkcinė sprogdìnimo mašinėlė; kibirkštiǹis
degtùvas 
mine ~ mìnų trãlas 
proximity ~ nekontãktinis sprogdik̀lis
safety ~ saváime sprógstantis sprogdik̀lis 
shot ~ sprogdìnimo mašinėlė

exploding a sprogstamàsis, sprogùs, sprogim̀o
exploit v naudóti; eksploatúoti 
exploitable a tin kamas naudóti; eksploatúojamas
exploitation n naudójimas; eksploatãvimas, eksploatãcija
 imagery ~ vaizdų naudójimas NATO 
explosion n sprogìmas Art, KEnc; sprogdiǹimas KEnc

~ of combustible mixture de giojo mìšinio įsiliepsnójimas 
air ~ orìnis sprogìmas 
delayed ~ delsùsis sprogim̀as
directed ~ kryptìngasis sprogìmas KEnc
flameless ~ beliepsnis sprogdiǹimas
fuel-air explosive ~ aerozòlinis sprogìmas Art, KEnc
ground level ~ antžemiǹis sprogìmas 
muffler ~ kibirkštìs duslintuvè 

nuclear ~ branduolìnis sprogìmas 
nuclear air ~ orìnis branduolìnis sprogìmas 
nuclear underwater ~ povandenìnis branduolìnis sprogìmas 
point-source ~ sutelktàsis sprogìmas 
premature ~ priešlaikìnė kibirkštìs
simulated atomic ~ imitãcinis branduolìnis sprogìmas 
space ~ erdvìnis sprogìmas KEnc  
spontaneous ~ saváiminis sprogìmas 
surface ~ pavir šinis sprogìmas 
tactical space nuclear ~ tãktinio branduolìnio įtaiso spro-
gìmas kòsminėje erdvėjè 
tactical yield ~ tãktinio branduolìnio ùžtaiso sprogìmas 
thermal ~ šilumìnis sprogìmas 
thermonuclear (bomb) ~ termobranduolìnės bòmbos spro-
gìmas 
underground / subsurface ~ požemìnis sprogìmas
underground nuclear ~ požemìnis branduolìnis sprogìmas 
underwater ~ povandenìnis sprogìmas 

explosion-proof a nesprogùs; atsparùs sprogìmui 
explosive  <n, a> n sprogstamóji mẽdžiaga (SM) KEnc, 

NATO; sprogióji mẽdžiaga KEnc; pl sprógmenys  
low ~ pãrakas 
granulated mixed ~ grūdėtasis sprogstamàsis mišinys 
aluminized / powdered aluminium ~ aliuminizúotoji SM 
ammonium nitrate ~ amònio nitrãto SM KEnc
booster ~ tárpinio detonãtoriaus SM 
bulk ~ sprogstamàsis ùžtaisas be ãpvalkalo 
bursting ~ sprógstamojo ùžtaiso SM 
cellular / foamed ~ korìnė SM 
chemical ~ chèminė SM 
chlorate ~ chlorãtinė SM 
composition ~ mišrióji SM, kompozìtinė SM 
conventional ~ įprastìnė SM Aps, KEnc
cratering ~ ar domoji SM 
demolition ~ sprogstamųjų darbų SM 
detonating ~ detonúojamoji SM 
high ~ brizántinė SM KEnc; sužãdinamoji SM KEnc
high ~ plastic plãstinė brizántinė SM 
high detonating / disrupture / shattering ~ skáldomoji, 
trùpinamoji SM 
high-order ~ didelės gãlios detonúojamoji SM 
high-strength ~ didelės gãlios SM 
hydrated ~ hidrúotoji SM 
inert / insensitive ~ nelabai  jautrì SM 
initiating ~ sužãdinamoji SM KEnc
lazy ~ flegmatizúotoji SM 
liquid ~ skystóji SM KEnc, NATO
low-order / burning / non-shattering ~ sváidomoji SM 
low-strength ~ mažõs gãlios SM 
megaton nuclear ~ megatòninis branduolìnės SM ùžtaisas 
military ~ koviǹė SM 
nitrate ~ amonìtinė SM  
nitroglycerine ~ nitroglicerìno SM 
normal-strength ~ normaliõs gãlios SM 
nuclear ~ branduolìnė SM 
oxygen ~ oksilikvìtinė SM 
perchlorate ~ perchlorãtinė SM KEnc
permissible / safety / short flame ~ saugìklinė SM (požemi-
niams darbams) 
plastic ~ plãstinė SM KEnc, NATO; plãstiniai sprógmenys
progressive ~ progresyvióji SM 
sheet ~ lãkštinė SM KEnc, NATO
standard military ~ standártinė SM 
water-filled / water-soaked ~ vandeñs prisótinta SM KEnc 
a sprogdìnamas; sprogstamàsis

export n log. ekspòrtas 
expose v  fot. išlaikyti, eksponúoti 
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exposing n 1 atskleidìmas, demaskãvimas 2 fot. išlai kymas, 
ekspozìcija 

exposition n fot. išlai kymas, ekspozic̀ija
exposure n 1 fot. ekspozic̀ija; eksponãvimas 2 fiz. ekspozìcija; 

apšvità Aps, KEnc 3 buvim̀as (sveikatai žalingoje aplinkoje), 
4 demaskãvimas, atskleidim̀as 5 padėtis̀ (vietos atžvilgiu) 6 
geol. (sluoksnių) ìšeiga, atódanga  
acute ~ ūmìnė trumpalai kė apšvità Aps, KEnc 
chronic ~ lėtìnė apšvità Aps, KEnc
combined ~ mišrióji apšvità Aps, KEnc
contact ~ kontãktinė apšvità Aps, KEnc
emergency ~ avãrinė apšvità Aps, KEnc
external ~ išorìnė apšvità Aps, KEnc
internal ~ vidìnė apšvità Aps, KEnc 
irradiation ~ apšvitõs dòzė
median lethal gas ~ vidutìnė mirtinóji apsinúodijimo dòzė
medical ~ medicìninė apšvità Aps
multiple ~ daugkartiǹė apšvità Aps, KEnc
natural ~ gamtìnė apšvità Aps, KEnc 
normal ~ normalióji apšvità Aps
nuclear ~ branduolìnė apšvità KEnc 
permissible ~ leidžiamóji dòzė
potential ~ potencialióji apšvità Aps 
previous ~ anksčiau  gautà apšvitõs dòzė
profession-related ~ profèsinė apšvità Aps 
public / population ~ gyvéntojų apšvità Aps
radiation ~ radioaktyvióji apšvità Aps
rock ~ atódanga 
single ~ vienkartìnė apšvità Aps, KEnc
thermal ~ šilumõs impùlsas Aps, KEnc, NATO 
timed ~ of the target táikinio pasiródymas tám tìkrą lai ką
total integrated ~ bendróji sumìnė apšvitõs dòzė
unsheltered ~ radioaktyvióji atvirojè vietóvėje ẽsančių žmo-
nių apšvità

expulsion n išmetìmas; išleidìmas
extender n (degtuvo arba šovinio) stùmplis; ùžpildas; tarpìklis 
extensible a ìštęsiamas; paìlginamas  
extension n 1 išsiskleidim̀as 2 papìldomasis telefònas; pa-

pìldomasis (telefono) nùmeris 3 pratęsìmas; paìlginimas; pra-
plėtìmas 4 fiz. tįsùmas; tempim̀as 5 príeduras
~ of route (automobilio, laivo, orlaivio ir pan.) rei so         
atstùmas 
barrel ~ šaul. g. úoksas; vamzdžio rėmas
exploring-rod ~ mìnų ieškik̀lio sùdedamojo strypo grandìs
piston shaft ~ stūmõklio kóto uodegà
shoulder barrel ~ šaul. g. atramìnė úokso plokštumà 
stand ~ ilgintùvo stãtymas Art 

extent n 1 mãstas; apimtis̀; láipsnis 2 tįsà, ištįsìmas (į plotį, 
ilgį); dydis 

external, exterior a išorìnis; išviršiǹis 
extinction n 1 (už)gesìnimas; silpìmas 2 (kalkių) gesiǹimas 

fire ~ by carbonic acid gas gai sro gesiǹimas angliãrūgšte 
extinguish v užgesìnti (ugnį, šviesą)
extinguisher n gesintùvas Aps, KEnc

fire ~ ugniẽs gesintùvas Aps, KEnc
spark ~ kibirkšties gesintùvas 

extinguishing / extinguishment n (ugnies) gesìnimas 
spark ~ kibirkšties gesiǹimas 

extract v 1 ištráukti (pvz., tūtą iš kameros, šovinį iš šovinio 
lizdo ir pan.) 2 išimti 3 išgáuti; išplėšti 4 chem., med. 
ekstrahúoti

extraction n 1 ištraukìmas; pašãlinimas 2 išmetìmas; išve-
dìmas 3 chem. ekstrahãvimas KEnc
gravity ~ (krovinių) ištraukìmas masè KEnc, NATO
liquid-liquid ~ skysčio ekstrãkcija skysčiù 
shell ~ tūtų išmetìmas KEnc 
slow ~ lėtas tūtos ištraukìmas 
trouble ~ sunkùsis ištraukìmas 

extractor n 1 ištraukìklis 2 trauktùvas, ekstrãktorius 3 išme-
tìklis 
~ with axial spring ašìnis spyruõklinis trauktùvas 
~ with flat tape spring trauktùvas su plókščia júostine 
spyruoklè 
~ with radial spring radialùsis spyruõklinis trauktùvas 
automatic ~ automãtinis tūtų trauktùvas, ekstrãktorius 
cartridge / shell ~ išmetìklis 
dust ~ dùlkių valytùvas, dùlkių siurblys; dulkėgaudis 
feeding ~ šovinių trauktùvas (iš šovinių juostos) 
fume ~ (vamzdžio kanalo prapūtimo) ežektorìnis įtaisas
power ~ mechãninis išmetìklis 
primer ~ iššautųjų kapsulių ištraukìmo príetaisas
ruptured cartridge ~ sprógusių tūtų trauktùvas, sutrūkusių
tūtų trauktùvas  
shell ~ išmetìklis KEnc
valve ~ vožtùvo nuėmìklis 

extranuclear a nebranduolìnis
extraviolet a fiz. ultraviolètinis 
extreme a kraštutìnis; ekstremìnis
extrude v 1 štampúoti; presúoti 2  švirkšti
eye  n 1 akìs 2 (adatos) ąsà, ausẽlė 3 meteor. (ciklono, uragano 

ir pan.) cen tras 
~ of shutter axle žaliùzės ašiẽs ąsà 
hoisting / lifting ~ keliamóji ąsà 
hull lifting ~ keliamóji kòrpuso ąsà 
lifting ~ ąsà 
spring ~ automob., šrv. techn. pakabõs ąsà; lìngės ąsà 
trail ~ kakliùko žíedas

eye-bolt n ąsìnis var žtas; péntis
spring ~ lìngės pir štas

eyeglass n 1 okuliãras 2 pl amer. akiniai 
eye-guard n okuliãro kaušẽlis akìms apsáugoti nuo ryškiõs 

šviesõs
eyelet n 1 ąsà; kilpelė 2 plyšelis 

strap ~ dir žo tvìrtinimo ąsà 
eye-nut n veržlė su žiedeliù  
eyepiece n (mikroskopo, teleskopo ir pan.) okuliãras 

anti-dim ~s neaprasójamieji akiniai 
telescope ~ stebėjimo vamzdžio okuliãras 

eye-shade n (kepurės) snapelis, okuliaro kaušelis akìms 
apsáugoti nuo ryškio s švieso s

eye-shield n an tkaktis; apsaugìnis skydelis (akims); (kepurės) 
snapelis, okuliaro kaušelis akìms apsáugoti nuo ryškiõs 
šviesõs; stebėjimo ango s skydelis

eyeslit n stebėjimo angà

eyeslit
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fabric n 1 gaminys; audinys 2 pastatas  
impregnated / dipped ~ įmirkytasis audinys 
parachute ~ parašiùtinis audinys 
rubberized / frictioned ~ gumótasis audinys 

face n 1 ìšorė 2 (laikrodžio) ciferblãtas 3 pavir šius; nuožul-
numà 
~ of breech (vamzdžio) drūtgalio núopjova 
~ of map or chart darbiǹė žemėlapio pùsė NATO
bolt ~ šaul. g. príekinė spynõs núopjova 
breeching ~ spynõs pavir šius; spynõs plei što pavir šius 
cylinder ~ cilìndro pavir šius 
front ~ príekinė núopjova 
muzzle ~ (vamzdžio) láibgalio núopjova 
rear ~ užpakalìnė núopjova 
speedometer ~ spidomètro ciferblãtas 
trigger ~ gaidùko svirtelės apkabà 
windward ~ priešvėjinė pùsė

faceplate n el. plokščiàsis reguliãtorius, plokščiàsis kontròleris 
facility n 1 (ppr. pl) įrenginiai ; įranga; įtaisai; infrastruktūrà; 

pùnktas KEnc 2 komp. įrenginys; įtaisas; įranga; príemonė
ancillary ~ies pagálbinė įranga    NATO 
beach ~ies kran to įrenginiai  ir įranga 
combat zone repair ~ies kovo s veiksmų zònos remònto 
príemonės 
communications ~ ryšių priémonė KEnc 
countermortar ~ies kovõs su minósvaidžiais príemonės 
decontamination ~ies speciãliojo švãrinimo priémonės 
decontamination shower ~ sanitãrinio švãrinimo pùnktas
Aps, KEnc
electronic engineering ~ radiotèchninė priémonė KEnc
emergency flight crew recovery ~ avãrinė órlaivio įgulos 
gélbėjimo príemonė KEnc
evacuation ~ies evakãvimo priémonės 
fuel ~ies tèchninės degalų tiekim̀o tarnybos priémonės
fuel dispensing ~ies degalų pìlstymo įranga 
fuel reception ~ies degalų priėmim̀o įranga 
fuel storage ~ies degalų lai kymo įranga 
fuel transfer ~ies tèchninės degalų pérpumpavimo príe-
monės
handling / servicing ~ies ekipãvimo įranga 
mobile communications ~ judrióji ryšių príemonė KEnc
nuclear ~ branduoliǹė jėgai nė Aps, KEnc
observation ~ies stebėjimo príemonės 
peripheral ~ies išoriǹė įranga 
petroleum unloading and storage ~ies nãftos prodùktų
iškrovim̀o ir lai kymo įranga 
railway ~ies geležìnkelio įrenginiai 
range ~ies poligòno įranga
repair ~ remònto priémonė KEnc
supplementary ~ies papìldomieji įrenginiai  NATO
terminal ~ies stoties įranga

facing n (paviršiaus) aptai symas; dangà; ãpdaras; an tdėklas
brake ~ stabdžių dangà
brake shoe ~ stãbdžio an tdėklas 
clutch (disk) ~ frìkcinis sánkabos dìsko an tdėklas 
friction ~ frìkcinis an tdėklas

facs n faksimìlinis aparãtas, fãksas
facsimile n komp. faksimìlė KEnc, NATO, iden tiškoji kòpija 
factor n 1 veiksnỹs (t. p. komp.) KEnc, fãktorius; aplinkýbė 2 

in deksas; rodìklis (t. p. komp.) 3 mat., komp. daugìklis 4 
spec., komp. koeficieñtas KEnc
~ of safety art. saugùmo koeficien tas; atsargõs koeficien tas 

acceleration ~ pérkrovimo koeficien tas 
adhesion ~ sánkabos koeficien tas 
air excess ~ óro per tekliaus koeficien tas 
amplification ~ stìprinimo koeficieñtas KEnc
antenna gain ~ antènos stìprinimo   koeficien tas 
assurance ~ atsargõs koeficien tas 
attenuation ~ slopìnimo koeficieñtas Aps, KEnc, NATO
cycle ~ automob. tãktų skai čius
compressibility ~ slėgìmo koeficien tas 
consumption ~ (su)naudójimo koeficien tas 
convergence ~ dienóvidinių artėjimas KEnc, NATO
conversion ~ konver sijos koeficien tas; transformãcijos koe-
ficien tas 
correlation ~ palýginimo veiksnỹs NATO 
crucial ~ lemiamàsis veiksnỹs
current amplification ~ srovės stìprinimo koeficien tas 
damping ~ slopìnimo koeficien tas 
danger space ~ naikìnamosios erdvės koeficien tas 
decay ~ dòzės gãlios mažėjimo koeficieñtas Aps, KEnc
destruction ~s naikìnamieji veiksniai  Aps, KEnc
determining ~ lemiamàsis veiksnỹs
deviation reduction ~ núokrypio mažėjimo koeficien tas 
directivity ~ kryptingùmo koeficieñtas KEnc 
distortion ~ iškreipìmo koeficien tas, deformãvimo koefi-
cien tas
dose build-up ~ rad. dòzės kaupìmo koeficien tas
duty ~ naudójimo koeficien tas 
efficiency ~ naudingùmo koeficieñtas KEnc
erosion ~ eròzijos koeficien tas 
feedback ~ grįžtamojo ryšio koeficien tas 
form ~ fòrmos koeficien tas 
fuse ~ nuotolìnio sprogdìklio koeficien tas 
geographic ~ geogrãfinis veiksnỹs KEnc 
grid convergence ~ dienóvidinių artėjimo veiksnỹs NATO
intensity ~ intensyvùmo koeficieñtas NATO
line ~ núotolio koeficieñtas (KN) Art, KEnc
load ~ apkrovõs koeficien tas 
loading / space ~ bal. užpìldymo koeficien tas 
luminosity ~ apšvietìmo koeficien tas 
mass-flow ~ mãsinių sąnaudų koeficien tas 
modulation ~ moduliãcijos koeficien tas; moduliãvimo gylis 
noise ~ triùkšmo koeficien tas 
overload ~ pérkrovimas 
painting ~ (sviedinio) nudãžymas
peak ~ amplitùdės koeficien tas 
power ~ gãlios koeficien tas 
probability ~ tikimybės koeficien tas 
propagation ~ plitim̀o koeficien tas 
proportionality ~ proporcingùmo koeficien tas 
protection ~ radioaktyviõsios spinduliuõtės slopìnimo (prie-
dangoje) koeficien tas
pulse duty ~ impùlsų užpìldymo koeficien tas 
quality (Q) ~ (gerà) kokybė; patvarùmas 
radiation attenuation ~ pirmìnės radioaktyviõsios spindu-
liuõtės slopìnimo koeficien tas  
radiation weighting ~ svõrinis jonizúojančiosios spinduliuõ-
tės koeficieñtas (wR) Aps, KEnc
readiness ~ parengtiẽs koeficieñtas KEnc
regulation ~ reguliavimo koeficien tas 
replacement ~ pakeitìmo koeficieñtas NATO; (iš)dilìmo 
koeficien tas 
restitution ~ atkūrìmo veiksnys 
restraint ~ suvar žymo koeficien tas 
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safety ~ atsparùmo atsargà KEnc; saugõs koeficieñtas KEnc, 
saugùmo koeficien tas; patikimùmo koeficien tas 
scale ~ komp. mastelio daugìklis 
scattering ~ (spinduliavimo) sklaido s koeficien tas 
selectivity ~ atrankùmo koeficien tas 
shadow ~ šešėlio koeficieñtas NATO
shape ~ bal. (sviedinio) fòrmos koeficien tas 
shooting ~ šáudymo koeficien tas 
slant-range correction ~ nuožul niojo núotolio pataisà
space ~ (sviedinio) užpìldymo koeficien tas 
stowage ~ krovùmo koeficien tas
thermal ~ temperatūrinis koeficien tas 
tissue weighting ~ svõrinis audinių jaũtrio koeficieñtas (wT)
Aps, KEnc
transmission ~ pérdavimo koeficien tas 
utilization / operation ~ (pa)naudójimo koeficien tas 
vehicle consumption ~ vienõs mašìnos degalų naudójimo 
nòrma
visibility ~ matomùmo koeficien tas 
voltage amplification ~ įtampos stip̀rinimo koeficien tas 
vulnerability ~ patáikymo tikimybės koeficien tas 
weighting ~ svõrinis koeficien tas

factory n gamyklà; įmonė
ammunition ~ šovinių gamyklà; sviedinių gamyklà 
ammunition repair ~ šaudmenų remònto dirbtùvė; šaudme-
nų gamyklà 
ordnance ~ artilèrijos gamyklà 
tank ~ tánkų gamyklà

fade-out n radiotech. tolygùsis vai zdo ar gar so išnykìmas 
fading n 1 radijo fèdingas 2 (spalvos) išblukìmas 
faggot n inž. žabinỹs KEnc 
fail v sugèsti, nebevei kti; ~ to fire užsikir sti 
fail-safe a (ypač techn.) (veikiantis) be avãrijų; pàtikimas; 

saugùs; automãtiškai išsijùngiantis (avarijos atveju)
failsafety n avãrijų nebuvim̀as
failure n 1 gedìmas (t. p. automob.; komp.) KEnc; sutrikìmas; 

triktìs; avãrija KEnc; prãstas veikim̀as; išėjim̀as, išvedìmas iš 
rikiuõtės 2 susilpnėjimas 3 geol. užgriuvim̀as; įgriuva 
~ to fire užsikirtìmas Art, KEnc; gedìmas šáudant 
~ to return to battery negrąžìnimas Art, KEnc
brake ~ stãbdžio gedim̀as 
carcass ~ (padangos) karkãso sugadìnimas 
catastrophic ~ netikėtoji avãrija 
complete / total ~ vis̀iškasis gedim̀as 
degradation ~ láipsniškasis gedim̀as 
dependent ~ priklaũsomasis gedìmas 
design error ~ konstrùkcijos gedìmas 
engine ~ varìklio gedim̀as 
general ~ neištai somasis gedim̀as, vis̀iškasis gedim̀as 
hard ~ nuolatìnis gedim̀as 
human ~ gedìmas dėl darbúotojo kaltės 
ignition ~ uždegìmo sistèmos gedìmas 
independent ~ nepriklau somasis gedim̀as 
infancy / early ~ ankstyvàsis gedìmas 
intermittent ~ besikai taliojantis gedim̀as 
married ~ nesuvei kusi (inkarìnė) jūrų minà KEnc, NATO
operational ~ operãcinis gedim̀as; eksploatãcinis gedim̀as 
partial ~ dalìnis gedim̀as 
pipeline ~ vamzdyno gedìmas 
primary ~ pirmìnis gedim̀as 
safe ~ nepavojìngasis gedìmas 
short duration ~ triktìs (mechanizmo gedimo rūšis) 
stable ~ nuolatìnis gedìmas
test ~ gedìmas bañdant
tyre ~ padangõs apgadiǹimas 
ultimate ~ vìsiškasis gedìmas; vis̀iškasis išėjìmas, išvedìmas 
iš rikiuõtės

failure-proof a be gedìmų, sutrikìmų vei kiantis, negen dantis; 
pàtikimas

fairing n av. ãptakas; aptakùsis ãpvalkalas; aerodinãminio 
pasipríešinimo sumãžinimas
aerodynamic ~ aerodinãminis ãptakas

fair-lead n jūr. kreipiamàsis blòkas; kreipiamàsis skriemulys
fairway n 1 jūr. laivãkelis, farvãteris 2 av. vanden s lėktùvų

leidìmosi ir kilìmo vietà 
fall <n, v> n 1 (nu)kritìmas; iškritìmas; krytis 2 pl krituliai  3 

jūr. fãlas 
~ of firing pin šaul. g. skìltuvo eigà 
free ~ laisvàsis kritìmas KEnc, NATO 
fall* v 1 iškrìsti (apie kritulius); léisti(s) žemỹn; nusiléisti 
(apie rūką ir pan.) 2 tàpti; pasidarýti; ~ short neprilėkti (iki 
taikinio) 3 patáikyti (apie smūgį, ginklą)

fallout n 1 pl krituliai ; radioaktỹviosios dùlkės Aps, KEnc 2
radioaktyviųjų kritulių iškritìmas Aps, KEnc  
nuclear ~ branduolìnio sprogìmo radioaktỹviosios núosėdos 
Aps 
radioactive ~ radioaktyvíeji krituliai  NATO 
upper air radioactive ~ radioaktyvíeji krituliai  viršutìniuose 
atmosfèros slúoksniuose

false a 1 dirbtìnis; netikràsis; klaidìngas 2 papìldomasis, 
pagálbinis, laikinàsis (apie konstrukcijos elementus)

fan n 1 vėduõklė 2 ventiliãtorius (t. p. automob.); vėdintùvas; 
elektrìnis ventiliãtorius 3 (propelerio ir pan.) mentė
blast ~ slėgìmo ventiliãtorius 
blower ~ išcentrìnis ventiliatorius 
convergence / target / range deflection ~ art. kampìnis 
plãnas 
cooling ~ vėsìnamasis ventiliãtorius, aušìnimo sistèmos 
ventiliãtorius  
electric traction motor ~ elektrìnio varìklio traukõs ven-
tiliãtorius 
electric-driven ~ elektrìnis ventiliãtorius (t. p. automob.) 
engine / motor ~ varìklio ventiliãtorius 
firing ~ ugnies sistèmos schemà 
forcing / fresh-air / supply ~ pritekamàsis ventiliatorius 
induced-draft / exhaust / vent ~ įtraukiamàsis ventiliatorius 
radiator ~ radiatoriaus ventilia torius 
shaft-mounted ~ ventiliatorius ant veleno 
suction / intake ~ įsiurbiamàsis ventiliatorius 
wall ~ síeninis ventiliatorius 
weather correction ~ meteorològinis korèktorius

fan-belt n automob. ventiliatoriaus dirželis
fang n kablys
fanner n ventiliatorius
farad n el. farãdas (elektrinės talpos vienetas)
faradaic a el. indùkcinis, indukúotas
fascia n automob. príetaisų skydas
fascine n inž. žabinỹs KEnc, fašinà 
fashion v modeliúoti
fast a 1 grei tas; spartùs 2 labai  jautrùs (apie fotografinę juostą) 
fasten v 1 (pri)tvìrtinti; (pri)rìšti (to – prie) 2 stat. (su)tvirtėti; 

(su)kietėti   (apie betoną) 
fastened a įtvìrtintas, pritvìrtintas
fastener n 1 skląstis; sklendė; velkė 2 sąvaržėlė; segtùkas 3 el. 

gnybtas 4 tvìrtinimo detãlė
hatch door ~ sandarùsis liùko dan gčio uždãrymas  

fastening n surišim̀as; (su)tvìrtinimas; (su)jungìmas
fast-forward v pérsukti (magnetofono įrašą) grei tai į príekį
fast-moving a greitaei gis; grei tas; dinãmiškas
fast-setting a grei tai kietėjantis (apie betoną ir pan.)
fat n tepalas
fatigue n techn. núovargis 

metal ~ metãlo núovargis 

fatigue
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faucet n 1 amer. čiáupas 2 ventil̀is; kai štis  
fault n techn. 1 avãrija KEnc; gedìmas Art, KEnc 2 defèktas 3 

klaidà; pažaidà; trykis 4 geol. póslinkis; sprūdis 
~ to frame trumpàsis jungìmas į kòrpusą
cable ~ kãbelio pažaidà 
image / picture ~ vai zdo iškreipim̀as
net resultant ~ grynóji sumìnė paklaidà

faulty a 1 su defèktais; trūkumais 2 sugadìntas, sugedęs (apie 
mechanizmus); ~ production brokúotoji prodùkcija

fax n 1 komp. faksimil̀inis ryšys 2 šnek. fãksas KEnc; fototele-
grafas; fototelegramà 

feather n įlaidas; ìškyša; kryptìnis spraustelis
feathering n jungìmas sprausteliais; jungim̀as įlaidais 
feature n 1 brúožas; póžymis; ypatýbė; savýbė; pl vietóvės 

ypatùmai 2 elemeñtas; objèktas KEnc; vietóvės elemeñtas
NATO 3 įtaisas 
cartographic ~ kartogrãfinis objèktas KEnc
commanding ~ vyraujančioji aukštumà 
cultural ~ dirbtìnis vietóvės objèktas 
design ~s konstrùkciniai ypatùmai 
discriminating / distinguishing ~ skiriamàsis brúožas  
man-made ~ dirbtìnis vietóvės objèktas KEnc
natural ~ gamtìnis objèktas
natural defensive ~ gynybinis gamtìnis vietóvės objèktas 
natural terrain ~ gamtiǹis vietóvės objèktas 
outstanding / prominent ~ (vietinis) orientyras 
protective terrain ~s apsaugiǹės vietóvės savýbės Aps, 
KEnc 
relief ~ (vietovės) reljèfo elemen tas 
selective identification ~ atrankiǹis priétaisas NATO
specific ~ būdìngasis brúožas
terrain / ground ~ vietóvės objèktas KEnc
topographic ~ topogrãfinis vietóvės elemeñtas KEnc
visible ground ~ mãtomasis orientyras

feed n 1 (kuro, medžiagos ir pan.) tiekim̀as, padavìmas, mai-
tìnimas; pastūmà; paduodamàsis kùras; paduodamóji me džia-
ga 2 tiekìmo, padavim̀o, maitìnimo kanãlas, mechaniz̀mas 
ammunition ~ šovinių padavim̀as 
belt ~ júostinis šovinių padavim̀as 
fuel ~ degalų tiekìmas  
gravity ~ šovinių padavim̀as savièiga  
linked ammunition ~ grandìnis šovinių padavim̀as 
linkless ammunition ~ begran dis šovinių padavim̀as 
magazine ~ šaul.g. dėtuvìnis šovinių padavim̀as 
overlay ~ tiekìmas pagal sutánkintą schèmą
petrol ~ benzìntiekis 
pressure ~ pripūtìmas 
rotary ~ būgnìnis šovinių padavim̀as 
stand-by ~ rezèrvinis tiekìmas 
track-circuit ~ bėginės grandìnės maitìnimas 
two-way ~ dvipùsis tiekim̀as, padavìmas

feedback n komp., radiotech., log. grįžtamàsis ryšỹs KEnc  
acoustical ~ grįžtamàsis akùstinis ryšys 
state ~ grįžtamàsis būsenos ryšys 

feeder n 1 el. fìderis; maitìnimo liǹija 2 tiektùvas; maitintùvas; 
maitìnimo mechanìzmas 
auxiliary ~ fiderìnis lynas (kompaundinėje pakaboje) 
main ~ pagrindìnė maitìnimo liǹija 
self-oil ~ automãtinio tepim̀o priétaisas 

feeding n (kuro, medžiagos ir pan.) tiekim̀as, padavìmas, 
maitìnimas
ammunition ~ šovinių padavim̀as

feed-tank n (vandens) bakas
feeler n liestùkas; zòndas 

gauge ~ kalìbrinis liestùkas 
trip-wire ~ švytuõklinis vieliǹis zòndas 

feeler-gauge n tarpãmatis 
felloe n rãtlankis 

wheel ~ rãtlankis 
felt n veltìnis 

insulating ~ izoliúojamasis veltìnis
fence n 1 ùžtvara; aptvarà 2 (pjūklo) kreiptùvas  

cattle ~ vienaei lė vielų ùžtvara be atótampų
centre ~ pagrindìnė vielų ùžtvara 
double ~ dviei lė vielų ùžtvara  
double apron ~ dvìguboji vielų ùžtvara 
electrified ~ elektrofikúotoji vielų ùžtvara 
four-strand ~ keturių horizontaliųjų gijų  vielų ùžtvara
high wire ~ aukštųjų kuolų vielų ùžtvara
low wire ~ žemųjų kuolų vielų ùžtvara
minefield ~ mìnų lau ko aptvarà 
single ~ vienaei lė vielų ùžtvara  
trestle apron ~ vielų ùžtvara ant ožių
two-strand barbed-wire ~ dviejų spygliúotosios vielõs gijų
ùžtvara
wire ~ vielų ùžtvara

fender n 1 apsaugìnės grotelės (lokomotyvo ir pan. priešakyje) 
2 amer. automob. spar nas; bùferis 3 amer. (dviračio) 
purvãsaugis 4 jūr. fen deris; išorìnė švartãvimosi sijà (laivo 
bortui apsaugoti) 
front ~ príekinis spar nas 
radiator ~ radiãtoriaus skydelis 
rear ~ užpakalìnis spar nas 

ferriage n pérvežimas, pérkėlimas kéltu 
ferroconcrete n gélžbetonis
ferroelectric n feroelèktrikas
ferroglass n armúotasis stìklas; stiklãbetonis
ferromagnetic a fiz. feromagnètinis
ferroprobe n fiz. ferozòndas
ferrule n an tgalis; movà; įmova

stock ~ (šautuvo) búožės apkalà
ferry n 1 kéltas; pláustas 2 pérkėla KEnc

aerial ~ lynų pérkėla 
all-terrain ~ visurei gis kéltas KEnc 
amphibious ~ kéltas amfìbija; savaei gis kéltas amfìbija 
assault ~ štur mo kéltas  
automobile / car / vehicular ~ automobìlių kéltas 
cable / rope / trail ~ kéltinė lynų pérkėla  
chain ~ grandìninis kéltas 
free ~ stumiamàsis kéltas 
heavy ~ sunkùsis kéltas 
heavy motor ~ motorizúotasis didelės krovõs kéltas 
hydrofoil ~ kéltas ant povandenìnių sparnų
icebreaking ~ ledlaužis kéltas 
mobile assault ~ savaei gis štur mo kéltas 
motor ~ motòrinis kéltas 
passenger-car ~ automobìlinis kelei vinis kéltas 
pontoon ~ pontòninė pérkėla 
pontoon ~ pontòninis kéltas; vežiójamasis pontònų kéltas 
powered ~ mechanizúotoji kéltinė pérkėla 
raft ~ pláustinė pérkėla 
railway / train ~ geležìnkelio kéltas 
river ~ ùpių kéltas 
self-propelled / motor ~ savaei gis kéltas KEnc  
shortened ~ sutrumpintasis kéltas 
tank ~ tánkų pérvežimo kéltas 
three-boat pontoon ~ trijų pontònų kéltas 
tracked amphibious ~ vikšrìnis savaei gis kéltas
trail / cable ~ lyninis kéltas 
transport ~ transpòrtinis kéltas

ferryboat n vežiójamasis kéltas
ferry-bridge n príetiltis, tiltelis (žmonėms išlipti iš kelto į

krantą)

faucet
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ferrying n pérkėla plaukiamõsiomis priémonėmis
ferryman n (pl –men) kéltininkas
fiber n amer. = fibre
fibre n 1 techn. skáidula; fibrà 2 plúoštas; pl plaušai ; slúoksna 

board / sheet ~ lãkštinė fibrà 
craft ~ stóras popierìnis plúoštas 
nylon ~ nailòninis plúoštas 
synthetic ~ sintètinė fibrà 
vegetable ~ augalìnė fibrà 
vulcanized ~ vulkanizúotoji fibrà 

fibrous a plúoštinis, plúošto 
field <n, a> n 1 laũkas KEnc 2 aerodròmas KEnc; mìnų laũkas

KEnc; (stebėjimo) rúožas KEnc; (šaudymo) rúožas KEnc;
(stebėjimo) sèktorius KEnc; (šaudymo) sèktorius KEnc;  clear 
the ~ of fire išvalyti šaudymo sèktorių 3 (veiklos, tyrimo ir 
pan.) sferà, sritìs; kategòrija 

 ~ of fire šáudymo laũkas KEnc; šáudymo sèktorius KEnc; 
šáudymo zonà KEnc; ugniẽs laũkas NATO

 ~ of search apžval gymas; matomùmas; mãtomoji erdvė; 
paieškõs sèktorius
~ of view regėjimo laũkas NATO; apžval gymas; matomùmas; 
stebėjimo sèktorius KEnc 
~ of vision mãtymo laũkas NATO
angular ~ of view stebėjimo sèktorius 
antenna ~ antènų laũkas KEnc
card ~ komp. stulpelių grùpė
dose ~ apšvitõs dòzės lau kas 
effective ~ of fire šáudymo kampas 
electric ~ elektrìnis lau kas 
electromagnetic ~ elektromagnètinis lau kas 
firing ~ poligònas KEnc; šaudyklà KEnc
influence ~ póveikio laũkas NATO
irradiation ~ apšvitõs lau kas 
landing ~ aerodròmas
magnetic ~ magnètinis lau kas 
motor ~ varìklio žãdinimo apvijà
radar ~ radiolokãcinis laũkas KEnc
radiation ~ radioaktyviõsios spinduliuõtės lau kas 
tank ~ rezervuãrų párkas 
visual ~ regėjimo lau kas 
a lau ko

field-glasses n pl žiūrõnai KEnc; laũko žiūrõnai
fieldwork n (gynybos) įtvir̀tinimai
fight n kovà KEnc
fighter n naikintùvas KEnc

all-weather ~ vìsoris naikintùvas KEnc, bet kokių óro sąly-
gų naikintùvas NATO
attack ~ atãkos naikintùvas KEnc
clear weather air defence ~ gerõris naikintùvas KEnc, nesu-
dėtìngų óro sąlygų naikintùvas NATO 
day air defence ~ dienõs naikintùvas NATO 
interceptor ~ gáudantysis naikintùvas KEnc, NATO
tactical ~ tãktinis naikintùvas KEnc

fighter-bomber n naikintùvas-bombónešis KEnc
fighting n 1 kovà KEnc; mūšis KEnc

~ man (pl –men) kovótojas, karys
 fire ~ gai sro gesìnimas KEnc; ugnies mūšis; kovà su gaisrai s
figure n 1 skaitmuõ 2 figūrà 3 piešinys; schemà 

~s skaitmenìniai dúomenys 
accuracy ~s šáudymo taiklùmo dúomenys 
bore wear ~ vamzdžio išdilìmas; išdilìmo dydis 
contour ~ top. horizontãlės elemen tas 

filament n radiotech., el. siūlas; kai tinimo siūlas
file n 1 ãplankas, segtùvas 2 kartotekà 3 komp rinkmenà KEnc, 

LST
active ~ veikiamóji rinkmenà 
batch ~ grùpinė rinkmenà 
change ~ pakeitìmų rinkmenà 

combined ~ mišrióji rinkmenà  
command ~ komándinė rinkmenà 
data ~ duomenų rinkmenà 
dead ~ nenaudójamoji rinkmenà 
destination ~ rezultãtų rinkmenà 
distributed ~ paskìrstytoji rinkmenà 
enemy battery ~ príešo batèrijų kartotekà  
hidden ~ slepiamóji rinkmenà 
inactive ~ pasyvióji rinkmenà 
input ~ įvesties rinkmenà 
invalid ~ negaliójančioji rinkmenà 
labelled ~ žymėtoji rinkmenà 
linked ~ susietóji rinkmenà 
list ~ sąrašìnė rinkmenà 
main / master ~ pagrindìnis archyvas; pagrindìnė kartotekà 
minefield-record ~s ataskaitìnė mìnų laukų  dokumentãcija 
new ~ naujóji rinkmenà 
object ~ objèktinė rinkmenà 
other ~ kitóji rinkmenà 
output ~ išvesties rinkmenà 
parallel search ~ lygiagrečiõsios paieško s rinkmenà 
program ~ programų rinkmenà 
saving ~ įsimenamóji rinkmenà 
scratch ~ laikinóji (pagalbinė) rinkmenà 
shared ~ bendróji rinkmenà 
tape ~ júostinė rinkmenà 
temporary ~ laikinóji rinkmenà 
text ~ tèkstinė rinkmenà 
time-log ~ registrãcijos rinkmenà 
unlabelled ~ nežymėtoji rinkmenà 
unstuffed ~ išskleistóji rinkmenà 
update ~ atnau jinamoji rinkmenà 
work ~ darbìnė rinkmenà

filing n komp. archyvinis sáugojimas
fill I n 1 (žemės) ùžpilas 2 pakan kamas kiekis (of)  

boundary ~ komp. spal vinimas
bridge-approach ~ pylimas prie tìlto 
closure ~ galìnis pylimas 
deep ~ aukštàsis pylimas 
earth ~ žemės pylimas 
pipeline ~ naftos prodùktų kiekis vamzdyne 
shallow ~ žemàsis pylimas 

fill II v užtaisyti (sviedinį)
filler n 1 pìldytojas, (pri)pylėjas 2 pripìldymo, pylìmo angà, 

vamzdis 3 pildytùvas (mašina); degalų pildytùvas degalìnėje 
4 ùžpildas; glai stas; tarpìklis 5 ùžtaisas, kovìnis ùžtaisas 6 
automob. žiótys 
~ of shell svíedinio ùžtaisas
buffer ~ moderãtoriaus tarpìklis 
fuel ~ degalų pripìldymo angà 
inert ~ inèrtinis ùžpildas; (sviedinio) užtai symas  
magazine ~ dėtuvės užtai symo mašinėlė; dėtuvių pildytùvas 
oil ~ tepalų pripìldymo angà 
point ~ kul kos priešakìnės dalies ãpvalkalo kiáurymės ùžpil-
das  
radiator ~ automob. įpylìmo žiótys
tank ~ bãko pylìmo angà

fillet n briaunelė; kraštelis; apvadas; medjuostė
~ of the coupling (vamzdyno) movo s apvadas 

filling n 1 (degalų, vandens ir pan.)  (į)pylìmas; pri(si)pylìmas
KEnc 2 (už)pìldymas; pripìldymas; (smėlio ir pan.) (už)pylì-
mas 3 pakrovìmas; krovà 4 ùžtaisas 5 amer. pylìmas 
belt ~ šovinių júostos užtai symas
chemical ~ chèminės SM ùžtaisas 
fuel / fuel servicing ~ degalų pripylìmas 
gas ~ NM užpìldymas 
hydraulic system ~ hidráulinės sistèmos pripìldymas 
incomplete ~ nepripìldytas (rezervuaras, bakas ir pan.) 

filling
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inert ~ inèrtinis ùžtaisas KEnc, NATO 
oil ~ alyvos pripylìmas 
package ~ įpakãvimas 
partial ~ (žemės) ùžpilas
plastic explosive ~ plãstinės SM miǹos ùžtaisas; plãstinis 
sprogstamàsis ùžtaisas
smoke shell ~ dūminio svíedinio užtai symas
tank ~ bãkų pripylìmas

filling-station n degalìnė
film n 1 fotojúosta; plėvelė 2 tel. fil̀mas 3 apnašos 

adhesive ~ lìpdė  
infrared ~ infraraudoníesiems spinduliáms jautri ̀ fotojúosta
NATO 
lubricating ~ tepamàsis slúoksnis 
rust ~ rūdžių ãpnašos 

filming n: optics ~ òptinių lęšių prašviesinimas
filmstrip n diafìlmas
filter n 1 fìltras Aps, KEnc, NATO 2 reikaláujantis sùkti (švie-

soforo) signãlas (kai tiesiai važiuoti draudžiama)  
~ gauze / screen automob. tinklìnis fil̀tras 
absolute ~ absoliutùsis fìltras Aps, KEnc, NATO
absorbent ~ sugeriamàsis fil̀tras Aps, KEnc
acoustic ~ akùstinis fil̀tras 
air ~ óro fìltras KEnc
amplitude ~ amplitùdinis fìltras
band ~ ryš. júostinis fil̀tras 
blackout ~ maskúojamasis fil̀tras 
blocking / band-stop ~ užtveriamàsis fil̀tras 
by-pass oil ~ automob. smulkau s vãlymo alyvos fil̀tras 
carburettor ~ automob. karbiuratoriaus fil̀tras 
centrifugal ~ filtrãvimo centrifugà
centrifugal oil ~ automob. išcentrìnis alyvos vãlymo fil̀tras 
coarse ~ išankstìnio vãlymo fìltras 
cut-off ~ ribótos praleidim̀o júostos fil̀tras  
digital ~ skaitmenìnis fìltras 
dust ~ dùlkių fìltras Aps, KEnc
electric ~ elektrìnis fil̀tras KEnc
electronic ~ elektròninis fil̀tras 
fine / secondary ~ automob. smulkau s vãlymo fìltras;     
antrìnis fìltras 
fine / secondary oil ~ automob. smulkau s vãlymo alyvos 
fìltras; antrìnis alyvos fil̀tras 
first-stage / coarse ~ automob. rupau s vãlymo fìltras  
first-stage fuel ~ automob. rupau s vãlymo degalų fìltras 
frequency ~ dažnių fil̀tras 
fuel ~ automob. degalų fil̀tras; smulkau s vãlymo degalų
fìltras 
gauze ~ tinkliǹis fìltras 
high-pass ~ aukštųjų dažnių fil̀tras 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis fìltras 
interference ~ trukdžių fìltras 
inverse-feedback ~ nei giamojo grįžtamojo ryšio fìltras 
light ~ šviesõs fìltras KEnc, NATO 
low-pass ~ žemųjų dažnių fil̀tras 
main ~ automob. smulkau s valymo fil̀tras 
main fuel ~ pagrindìnis degalų fil̀tras 
metal diaphragm ~ metaliǹis membrãninis fìltras 
microwave ~ mikrobangiǹis fìltras 
narrow-band ~ siaurajuõstis fil̀tras  
nominal ~ nominalu sis fil̀tras NATO
oil ~ alyvos fìltras 
oil mist ~ alyvos garų sulai kymo fil̀tras 
oil sump ~ alyvos rinktùvo fil̀tras 
optical ~ òptinis fìltras 
parametric ~ parametriǹis fìltras 

photographic ~ fotogrãfinis fìltras KEnc, NATO
power supply ~ tinkliǹis fìltras 
preliminary ~ automob. pirmìnio vãlymo fìltras 
primary / coarse oil ~ automob. rupau s vãlymo alyvos fìltras
rejection / suppression ~ ryš. užtvarìnis fìltras 
resonant ~ rezonánsinis fìltras 
ripple (eliminating) ~ lyginamasis fìltras 
screen fuel ~ tinklelinis degalų fìltras 
smoke ~ dūmų fìltras Aps, KEnc
spectral ~ spèktrinis fìltras 
suction pipe intake ~ automob. įsiurbìmo vamzdžio fìltras 
sump ~ automob. alyvos ėmìklis 
suppression ~ uždaromasis fìltras  
tuned ~ ryš. rezonánsinis fìltras 
wave ~ ryš. bangìnis fìltras 
wide-band ~ ryš. plačiajuõstis fìltras

filterability n filtrúojamoji gebà
filter-bed n filtrúojamasis slúoksnis
filtering n filtrãvimas 
filth n automob. užsiteršìmas
filtration n filtrãvimas, filtrãcija
fin n 1 (radiatoriaus) briaunà; šérpeta 2 av., jūr. kìlis; stabilizã-

torius KEnc
~ edge (granatsvaidžio šaudmens) stabilizãtoriaus briaunà 
cylinder ~ áušinamoji cilìndro briaunà 
folding ~ art., rak. (raketos, sviedinio, minos) sudedamàsis 
stabilizãtorius 
stabilizing ~ mìnos stabilizãtoriaus plùnksna 
stabilizing ~ stabilizúojamoji briaunà; mìnos stabilizãtoriaus 
plùnksna 

finalization n baigiamàsis apdirbìmas, apdorójimas
find* v aptìkti
finder n fot., techn. ieškìklis 

acoustic direction ~ akùstinis pelengãtorius KEnc 
auxiliary ~ pagálbinis ieškìklis 
call / line ~ iškvietìmo ieškìklis
direction ~ pelengãtorius KEnc; radijo goniomètras 
fault ~ gedìmų ieškìklis 
height ~ aukščiãmatis, altimètras 
height and range ~ stereoskòpinis aukščiãmatis 
location / position ~ lokãtorius KEnc
periscopic ~ periskòpinis ieškìklis 
radio direction ~ radiopelengãtorius KEnc
stereoscopic range ~ stereoskòpinis tolìmatis 
thermal direction ~ šilumìnis pelengãtorius KEnc

finding n (su)radìmas; komp. gedìmų paieškà 
direction ~ pelengãvimas KEnc
position ~ buvìmo viẽtos nustãtymas KEnc
radio direction ~ rãdijo kryptiẽs nustãtymas NATO 
radio range ~ radiotelemètrija   NATO
range ~ núotolio nustãtymas

fine a 1 aštrùs (apie ašmenis) 2 tikslùs (apie prietaisus) 3 
smulkiagrūdis (apie paraką ir gruntą)

fine-grained a smulkiagrūdis (apie paraką ir gruntą)
finetune v tiksliai  nustatyti (radijo imtuvą ir pan.)
finger n 1 techn. pir štas 2 (laikrodžio ir pan.) rodyklė

clutch release ~ sánkabos išjungìmo pir štas 
windshield ~ automob. stìklo valytùvo švaistìklis 

finger-hole n (telefono aparato) dìsko skylùtė
fingerpost n kélrodis (kelio išsišakojime)
finish n 1 pabaigà 2 apdáilinimas; apdailà 
finishing n 1 (už)baigìmas 2 apdáilinimas, apdailõs darbai   
finned a briaunótas; rantytas

filling-station
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fire <n, a, v> n 1 ugnis̀ Aps, Art, KEnc, NATO; šáudymas
KEnc; šūvis KEnc; rak. (pa)leidim̀as KEnc; accompany by ~ 
palydėti ugnimì; adjust / regulate ~ koregúoti ùgnį; įsišáu-
dyti į táikinį answer a call for / bring* in ~ léisti ùgnį pagal 
iškvietìmą, signãlą; build* up / supplement / thicken /    
reinforce / augment ~ (su)stip̀rinti ùgnį; call for ~ iškviẽsti 
ùgnį; cease / withhold* / hold* / stop ~ nutráukti ùgnį;    
come* under ~ patèkti į ùgnį; concentrate / mass ~ sutel kti 
ùgnį; control / direct ~ valdyti ùgnį; control by ~ kontroliúoti 
ugnimì (vietovės ruožą); cover by ~ (pri)den gti ugnimi;̀ cover 
with ~ laikyti po ugnimi;̀ criss-cross with ~ šáudyti kryžminè 
ugnimì; deliver / apply / execute / produce / provide /  lay* 
down / launch / put down / attack by ~ šáudyti, apšáudyti, 
léisti ùgnį;  disper-se / dissipate ~ išskir̀styti, decentralizúoti 
ùgnį; distribute ~ išskir̀styti ùgnį; draw* ~ pritráukti (priešo) 
ùgnį; draw* enemy ~ iškviesti priéšo ùgnį, išprovokúoti 
príešo ùgnį; eliminate ~ slopiǹti ugnimì; engage by ~ naikìnti 
ugnimì; hold* ~ susilaikyti nuo šáudymo; immobilize by ~ 
sukáustyti ugnimì; keep* under ~ nenutrūkstamai šáudyti, 
laikyti po ugnimì; manoeuvre ~s manevrúoti ugnimi;̀ mass ~ 
sutel kti ùgnį; obliterate by ~ naikiǹti ugnimi;̀ open /        
commence / launch / loose off  ~ léisti ùgnį; out-flank by ~ 
den gti spar ną ugnimì; pin down with ~ sukáustyti ugnimì; 
place ~ (on) / throw* ~ (into) léisti ùgnį (į), šáudyti (į); plot 
~ ren gti ùgnį (pagal žemėlapį); provide / give* covering ~ 
(pri)den gti ugnimì; provide a heavy volume of ~s šáudyti 
dìdelio tan kio ugnimì; request ~ iškviesti ùgnį; reserve ~ 
nešáudyti, neléisti ugniẽs; resume / reopen ~ atnau jinti ùgnį; 
retrict ~ ribóti šáudymą; return ~ atsišáudyti, atsakyti ugni-
mi,̀ léisti atsãkomąją ùgnį; run* into ~ patèkti po ugnimì; 
set* up a belt of ~ léisti ùžtveriamąją ùgnį; stand* / endure ~ 
laikyti ùgnį; subjugate the ~ slopìnti ugnimi;̀ suspend ~ pri-
stabdyti ùgnį; throw* up ~ šáudyti į óro táikinį; transfer / 
shift ~ pérkelti ùgnį; turn ~ (on) krei pti ùgnį (į); withhold* 
the ~ nepradėti  šáudyti 2 apšáudymas; apply / attack by / 
bring* down / under / control by / hold* under / subject to / 
sweep* with / take* under ~ apšáudyti; be* / get* under / 
receive / take* ~ būti apšáudomam; impair the field of ~ 
ribóti apšáudymą / ùgnį; under ~ apšáudomas 3 láužas 4 
gai sras Aps, KEnc; dar ↑ engagement; firing; shoot(ing)
~ at a single target ugnìs į ãtskirąjį táikinį KEnc 
~ at random  netaiklióji ugnìs 
~ at will paviẽnė ugnis̀ 
~ by guns on the wheels šáudymas iš mašìnų jùdant 
~ controlled by traces šáudymas pagal trasàs 
~ curtain užtveriamóji ugnis̀ 
~ for demolition ar domoji ugnis̀; griaunamóji ugnis̀ 
~ for effect kaunamóji ugnis̀ Art, KEnc, NATO; kaunamàsis 
artilèrijos šáudymas Art
~ for improvement gaubiamõsios grùpės ieškà 
~ for neutralization slopiǹamoji ugnìs 
~ from behind flanks šáudymas iš sparnų
~ from halt šáudymas sustójus  
~ from short halts šáudymas (iš kovos mašinų) trumpai 
sustójus 
~ from stationary position šáudymas iš vietos (sustojus, 
stovint kovos mašinai) 
~ from the hip šáudymas įremiant búožę į šlaũnį
~ from the shoulder šáudymas įremiant búožę į petį
~ in bursts / ripples šáudymas sèrijomis 
~ in long bursts šáudymas ilgomis̀ sèrijomis 
~ in salvoes šáudymas sálvėmis 
~ in short bursts šáudymas trumpomis̀ sèrijomis 
~ in the upper register šáudymas dideliai s pakilim̀o kampai s 
~ on call iškviečiamóji ugnìs 
~ on fixed line šáudymas pagal nužymėtą kryptį
~ on the move šáudymas jùdant 
~ over (open) sights šáudymas tiesióginiu táikymu 

~ over friendly troops šáudymas virš savųjų, drau giškųjų
pajėgų
~ with-in friendly lines ugnìs į prasiskver busį (į pajėgų išsi-
dėstymo vietą) príešą  
~s with-in the position ugnìs gynybos gilumojè
accurate ~ taiklùsis šáudymas; glaustàsis šáudymas 
adjusted / accurate ~ tikslióji ugnìs Art, KEnc; įsišáudymas
KEnc
adjustment / calibration ~ pabūklo įšáudymas Art, KEnc
advancing ~ šáudymas nesustójus 
aerial gun ~ šáudymas orè 
aggressive ~ ryžtìngoji ugnìs 
aimed / precision ~ taiklióji ugnìs Art, KEnc; taiklùsis 
šáudymas 
air-observed ~ šáudymas stẽbint iš óro 
all-round ~ apliñkinis šáudymas KEnc
annihilation ~ naikìnamoji ugnìs 
anti-aircraft / high-angle / vertical ~ zenìtinė ugnìs 
anti-tank ~ prieštánkinė ugnìs 
anti-tank barrage ~ prieštánkinė užtveriamóji ugnìs 
area-drenching ~ šáudymas į taikinių rúožą
artillery ~ artilèrijos ugnìs Art, KEnc 
assault ~ ar domoji ugnìs tiesióginiu táikymu; griaunamóji 
ugnìs tiesióginiu táikymu
automatic / running ~ automãtinė ugnìs
automatic gun ~ automãtinis šáudymas KEnc 
barrage ~ ugniẽs bangà Art, KEnc; užtveriamóji ugnìs Art, 
KEnc, NATO; nejudrióji užtveriamóji ugnìs Art, KEnc
battery ~ šáudymas batèrijos papliūpomìs
blanketing ~ intensyvùsis apšáudymas
bottom wood ~ žemutìnis mìško gai sras Aps, KEnc 
bracket ~ sieksniãvimas
calibration ~ pabūklų įšáudymas
call ~ ugnìs pagal pãraišką
clip ~ šáudymas užtai sant (šovinių) pakètais
close defensive ~ artimóji užtveriamóji ugnìs
close supporting ~ artimóji paramõs ugnìs Art, KEnc, NATO 
close-in ~ dùrklinė ugnìs KEnc
close-in defensive ~ ugnìs artimosè (gynybos) prìeigose 
closely-grouped ~ šáudymo glaustùmas Art 
close-support ~ tiesióginės paramõs ugnìs
collective ~ grùpinė ugnìs; suderintoji įvairių šaulių gin klų
rūšių ugnìs į víeną táikinį
combined ~ mišrióji ugnìs
compact ~ ištisìnis gai sras Aps 
concentrated / converging / fixed / point ~ sutelktóji ugnìs 
Art, KEnc, NATO; ugniẽs sutelkìmas Art, KEnc 
contamination ~ šáudymas vietóvei užter šti
continuous ~ nenutrūkstamoji ugnìs Art, KEnc, NATO 
continuous illumination ~ nenutrūkstamoji šviečiamóji  
ugnìs NATO 
continuously pointed ~ nenutrūkstamoji taiklióji ugnìs 
coordinated illumination ~ sudẽrintoji šviečiamóji ugnìs 
Art, KEnc, NATO 
corrected map ~ šáudymas iš an ksto ren giant šáudymo 
núostatas pagal žemėlapį
counter ~ príešinė ugnìs 
counterbattery ~ kontrbatèrinė ugnìs NATO
counterflak ~ slopìnamoji zenìtinės artilèrijos ugnìs 
counterpreparation ~ kontrparengìmas KEnc; kontrparen-
gìmo ugnìs NATO
covering / protective ~ dengiamóji ugnìs Art, KEnc
covering ~ at call iškviečiamóji dengiamóji ugnìs  
covering ~ by observation stebimoji dengiamóji ugnìs
covering ~ by timed program suplanúota pagal lai ką den-
giamóji ugnìs 
criss-cross / cross ~ kryžmìnė ugnìs 
crouching assault ~ šáudymas prisėdus (atakuojant)  
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curtain ~ užtveriamóji ugnìs
deep supporting ~ tolimóji paramõs ugnis̀ Art, KEnc, NATO
defensive ~ gynýbinė ugnìs Art, KEnc, NATO
delayed contact ~ delsùsis sprogim̀as 
deliberate ~ tolýginė ugnìs Art, KEnc
demolition ~ ar domoji ugnis̀ Art, KEnc; ar domasis šáudymas 
demonstration ~ paródomasis šáudymas 
dense ~ tankióji ugnìs 
destruction ~ naikìnamoji ugnìs Art, KEnc
desultory / low / slow ~ netolyginė ugnis̀; retóji ugnìs; silp-
nóji ugnìs; nesistèminė ugnis̀ 
direct ~ tiesióginė ugnis̀ Art, KEnc, NATO; šáudymas tie-
sióginiu táikymu 
direct overhead ~ šáudymas tiesióginiu táikymu virš savųjų, 
drau giškųjų pajėgų
direct supporting ~ tiesióginės paramõs ugnìs Art, KEnc, 
NATO
director ~ šáudymas naudójant ugnies val dymo priétaisą
distant interdiction ~ tolimóji draudžiamóji ugnìs
distorting ~ nukreipiamóji ugnìs 
distributed ~ išsklaidýtoji ugnis̀ Art, KEnc; ugniẽs paskìrs-
tymas NATO
effective ~ veiksmìngoji ugnis̀ Art, KEnc
enfilade / racking ~ išilgóji ugnìs 
eternal ~ amžinóji ugnìs 
final protective ~ ugniẽs ùžtvara (prieš priešakinį kraštą);
ištisìnė užtveriamóji ugnis̀ NATO
flank ~ sparnìnė ugnis̀ KEnc
flank protective ~ sparnų dengim̀o ugnìs 
flash ~ iškviečiamóji ugnis̀ 
flat / low-trajectory / flat-trajectory / low-angle / horizon-
tal / grazing / grass  ~ lėkštóji ugnis̀, lėkštàsis šáudymas 
friendly ~ drau giškųjų pajėgų ugnìs  
frontal ~ frontalióji ugnìs KEnc
full-automatic ~ nenutrūkstamoji automãtinė ugnis̀ 
general supporting ~ bendrõsios paramõs ugnìs KEnc
grazing ~ žemàsis šáudymas Art, KEnc, NATO; lėkštàsis 
(artilèrijos) šáudymas Art
great volume of ~ didelės gãlios ugnis̀ 
Greek ~ grai kų ugnis̀ KEnc 
ground / horizontal ~ ugnìs į antžeminiùs táikinius 
ground-observed ~ šáudymas stebint nuo žemės 
gun ~ artilèrijos šáudymas Art 
gun calibration ~ pabūklo įšáudymas 
hang ~ delstìnis šūvis Art, KEnc, NATO; giñklo užsikirtim̀as
Art, KEnc
harassing ~ trìkdomoji ugnis̀ Art, KEnc, NATO
heavy ~ galìngoji ugnìs  
high ~ iškilióji ugnis̀, iškilùsis šáudymas 
high-angle ~ šáudymas iškiliąja trajektòrija NATO; mor-
tyrinis šáudymas
high-density ~ dìdelio tañkio ugnìs 
holding ~ ugniẽs sulai kymas Art, KEnc
illumination ~ šviečiamóji ugnis̀ Art, KEnc; šviečiamàsis 
šáudymas NATO
independent ~ savarañkiškoji ugnis̀ Art, KEnc
indirect ~ netiesióginė ugnis̀ Art, KEnc, NATO; šáudymas iš 
uždarųjų ugnies pozic̀ijų, šáudymas netiesióginiu táikymu 
indirect laying ~ šáudymas atskirai  krei piant (pabūklą; pa-
gal nuotolį ir kryptį) 
intense rate of / large volume of ~ intensyvióji ugnis̀ 
interdiction ~ draudžiamóji ugnìs Art, KEnc, NATO
lateral observed ~ šáudymas su dìdeliu póslinkiu 
leading ~ šáudymas pasitin kant (nusitaikant į pasitikimo 
tašką) 
live ~ koviǹis šáudymas KEnc 
live ammunition ~ šáudymas koviǹiais šaudmenimis̀  
long-range ~ art. tolimóji ugnìs; tolimàsis ugnies póveikis 

long-range harassing ~ tolimàsis ugniẽs puolìmas KEnc
low-angle ~ šáudymas žemù kampù; lėkštàsis šáudymas
NATO
map ~ parengtà pagal žemėlapį ugnìs 
marching ~ šáudymas jùdant (mašinoms), ei nant, bėgant 
(atakos metu) 
marking ~ nuródomoji ugnìs Art, KEnc; žymimóji ugnìs
KEnc, NATO
massed ~ mãsinė ugnìs Aps, Art, KEnc 
medium ~ vidutìnė greitãšauda 
mortar ~ minósvaidžių ugnìs 
moving barrage ~ judrióji užtveriamóji ugnìs Art, KEnc
multilayer ~ daugiasluõksnė ugnìs 
neutralization ~ slopìnamoji ugnìs Art, KEnc, NATO
nuclear ~ šáudymas branduolìniais šaudmenimìs 
nuclear defensive ~s užtveriamóji branduolìnės artilèrijos 
ugnìs 
oblique ~ skersóji ugnìs KEnc
observation ~ stebėjimo ugnìs Art, KEnc; val domasis (iš 
stebėjimo punkto) sprogdìnimas; sprogdìnimas naudójant 
sprogdìnimo sto tį
observed ~ stebimóji ugnìs NATO; (artilèrijos) šáudymas į
mãtomąjį táikinį Art 
on call ~ iškviečiamóji ugnìs KEnc; ugnìs pagal parei-
kalãvimą KEnc
opportunity ~ šáudymas į atsitiktìnį vertìngą táikinį
overhead ~ demonstration paródomasis šáudymas virš sa-
vųjų, drau giškųjų pajėgų  
overlapping ~ užklotìnė ugnìs Art, KEnc
parallel ~ šáudymas lygiagrečiąja vėduoklè 
percussion ~ šáudymas smūginio veikìmo sviediniai s 
pinpoint ~ taškìnė ugnìs 
pitching ~ lėkštàsis šáudymas pilnúoju ùžtaisu 
point-blank ~ šáudymas visai  iš artì (įrėmus šautuvą); šáu-
dymas tiesiojo šūvio núotoliu 
pointer ~ šáudymas individualiai  nutáikant pabūklùs 
practice ~ mókomasis šáudymas Art, KEnc
prearranged / scheduled / planned ~ planìnė ugnìs Art, 
KEnc, NATO; režìminis šáudymas 
precision ~ tikslióji ugnìs Art, KEnc
predicted ~ ugnìs pagal apskaičiúotus duõmenis NATO
premature ~ priešlaikìnis sprogìmas; per ankstyvas šūvis
preparation ~ artilèrinis rengìmas KEnc; parengiamóji ugnìs
Art, KEnc, NATO; šáudymo rengìmas Art, KEnc
preparatory ~ kontròlinis šáudymas 
progressive ~ stiprėjančioji, didėjančiosios galios ugnis̀
prone ~ šáudymas gulomìs 
prophylactic ~ ugnìs į tìkimąją táikinio vietą
quick ~ šáudymas į pasiro dančiuosius táikinius
radar ~ radiolokãtoriumi val doma ugnìs NATO
ragged ~ padrikóji ugnìs 
raking ~ dùrklinė ugnìs KEnc
ranging ~ įšáudomoji ugnìs 
rapid ~ tankióji ugnìs; greitàsis šáudymas 
recurrent ~ pakartótinis apšáudymas 
registered ~ šáudymas įsišáudant 
registration ~ įsišáudymo ugnìs Art, KEnc, NATO
return / reprisal / retaliation ~ atsãkomoji ugnìs 
ricochet ~ rikošètinis šáudymas 
rifle ~ šáutuvų ugnìs
round-the-cover ~ ugnìs iš už príedangos 
running ~ tankióji ugnìs Art, KEnc
salvo ~ šáudymas papliūpomìs, sálvėmis 
scheduled ~ ugnìs pagal šáudymo lentẽlę Art, KEnc, NATO
screening ~ dūminė ugnìs; šáudymas dūminiais sviediniai s 
searching ~ šáudymas keliomìs taikìklio núostatomis Art, 
NATO; šáudymas su dirbtinè sklaidà

fire



143

searching and traversing ~ šáudymas keliomis̀ taikìklio ir 
pabūklinio kampo núostatomis 
semiautomatic ~ pusiáu automãtinė ugnis̀ 
settlement ~ gyvénvietės gai sras Aps, KEnc
sharp ~ stiprióji ugnìs 
simulated ~ imitãcinė ugnis̀, imitãcinis šáudymas 
single ~ paviẽnė ugnìs Art, KEnc; paviẽnis gai sras Aps 
single-shot ~ šáudymas paviẽniais šūviais 
slant / oblique ~ skersóji ugnis̀ KEnc
slow ~ lėtóji ugnìs; laikù neribótas šáudymas 
small-arms ~ šaulių giñklų ugnis̀ KEnc
smoke adjustment ~ įsišáudymas dūminiais sviediniai s 
sniping ~ snáiperinis šáudymas 
solid ~ vientisìnė ugnìs 
spluttered / interrupted ~ šáudymas trumpomìs sèrijomis 
standing barrage ~ nejudrióji užtveriamóji ugnis̀ KEnc
supporting ~ paramõs ugnìs KEnc, NATO
suppression / suppressive ~ slopiǹamoji ugnìs Art, KEnc
surprise ~ netikėtoji ugnis̀ Art, KEnc
surveillance ~ stebėjimo ugnis̀ Art, KEnc
sustained ~ nenutrūkstamoji ugnis̀ KEnc 
sweeping / searching / traversing ~ šukúojamoji ugnis̀; 
šáudymas keliomìs pabūklinio kampo núostatomis 
tank ~ tánkų ugnìs 
time ~ nuotolìnis šáudymas 
time-bracket ~ núotolio įšáudymas pagal sprogim̀ų žénklus 
šáudant su nuotolìniais sprogdìkliais 
timed ~ šáudymas ribójant lai ką  
timely artillery ~ savalai kė artilèrijos ugnis̀ Art, KEnc
top wood ~ viršutìnis miš̀ko gai sras Aps, KEnc 
traversing ~ šáudymas išsklai dant pagal fròntą
traversing and searching ~ šáudymas dirbtinai  išsklai dant 
(sprogimus) pagal fròntą ir į gilùmą
trial ~ žyminio įšáudymas 
unaimed ~ netaiklióji ugnis̀ 
uncontrolled ~ atsitiktìnis šáudymas 
uncontrolled automatic ~ saváiminis automãtinio gin klo 
šáudymas 
underground wood ~ požemiǹis mìško gai sras Aps  
unobserved ~ (artilèrijos) šáudymas į nemãtomąjį táikinį Art; 
nestebimóji ugnìs NATO
unprearranged / unplanned ~ neplaniǹė ugnìs KEnc
vertical ~ ugnìs į óro táikinius; zenìtinis šáudymas; šáudy-
mas su dideliai s pakilìmo kampai s 
vertical field of ~ vertikalùsis apšáudymas 
vertification ~ tikrinamàsis šáudymas 
volley ~ sálvė Art, KEnc
weapon calibration ~ bañdomasis    giñklo įšáudymas KEnc
wood ~ mìško gai sras Aps, KEnc 
zone / area ~ šáudymas į plótą, plótus 
a 1 ugnies 2 priešgaisriǹis 
v 1 šáudyti (at); paléisti (raketą ir pan.); ~ a barrage léisti 
ùžtveriamąją ùgnį; ~ a gun šáudyti iš pabūklo; ~ a machine-
gun šáudyti iš kulkósvaidžio; ~ a submachine-gun šáudyti iš 
automãtinio šáutuvo, automãto; ~ at will šáudyti paviẽniais 
šūviais; ~ blank šáudyti tuščiai siais šoviniai s; ~ concentra-
tions šáudyti sutelktąja ugnimi;̀ ~ for effect šáudyti kauna-
mąja ugnimì; ~ from defilade šáudyti iš uždarųjų ugnies 
pozìcijų; ~ on call léisti iškviẽčiamąją ùgnį; ~ over the sights 
šáudyti tiesióginiu táikymu; ~ overhead šáudyti virš savųjų
pajėgų; ~ short of the no-fire line šáudyti arti ̀ ugnies 
saugùmo ribo s; ~ shot for shot šáudyti paviẽniais šūviais; ~ 
smoke šáudyti dūminiais sviediniai s, dūminėmis miǹomis; ~ 
the flame-thrower in short bursts šáudyti paviẽniais trum-
pai s šūviais iš liepsnósvaidžių ~ through gaps in the friendly 
lines šáudyti sàvo pajėgų koviǹės rikiuõtės tárpuose; ~ to box 
in šáudyti àpsupant ugnimì 2 padègti; be* on ~ dègti; catch* 

~ užsidègti; come* under   atsidùrti ugnyjè; set* ~ to padègti 
3 sprogdìnti 4 automob. dúoti kìbirkštį

firearm n (ppr. pl) šaunamàsis giñklas KEnc; ugnìnis šauna-
màsis giñklas KEnc
repeating ~ dėtuvìnis giñklas KEnc 
small ~ mažakalìbris šaulių giñklas KEnc 

fireball n 1 ugniẽs kamuolỹs (branduolinio sprogimo centre ir 
pan.) NATO  2 kamuolìnis žai bas 

firebomb n padegamóji bòmba KEnc
firebox n ugniãdėžė
fire control n ugniẽs val dymas Art, KEnc, NATO

air defence ~ OEG ugniẽs val dymas KEnc
artillery ~ artilèrijos ugniẽs val dymas Art, KEnc
automated ~ automatizúotasis ugniẽs val dymas Art, KEnc
automatic ~ automãtinis ugniẽs val dymas Art, KEnc
centralized air defence ~ centralizúotasis OEG ugniẽs 
val dymas KEnc
centralized ~ centralizúotasis ugniẽs val dymas Art, KEnc
decentralized air defence ~ decentralizúotasis OEG ugniẽs 
val dymas KEnc
direct ~ tiesióginis ugniẽs val dymas Art, KEnc
visual ~ regimàsis ugniẽs val dymas 

fire-engine n gaisrìnis automobìlis
fire-escape n 1 atsargìnis išėjìmas (gaisro atveju) 2 gai srinin-

kų kópėčios 
fire-extinguisher n gesintùvas 

aerosol ~ aerozòlinis gesintùvas 
air-foam ~ óro ir pùtų gesintùvas 
carbon-dioxide ~ angliãrūgštės gesintùvas 
foam ~ pùtų gesintùvas 
powder-type ~ miltẽlių gesintùvas 
wetting agent ~ skystinis gesintùvas 

fire-extinguishing a gesìnantis ùgnį
firefight n susišáudymas
firefighter n ugniagesys
fire-fighting a priešgaisrìnis
fire-hose n gaisrìnė žarnà
fire-hydrant n hidrántas (gaisrui gesinti)
fireman n (pl –men) gai srininkas, ugniagesys
fireplug n amer. hidrántas (įtaisas gaisrui gesinti)
firepower n ugniẽs galià Art, KEnc, NATO 
fireproof a nèdegamas, nedegùs, atsparùs ùgniai 
fire-protective a atsparùs ùgniai
firer n šaulys; sprogdìntojas; sprogdìnantis ùžtaisą, mìną

minúotojas 
single ~ neautomãtinė ugnies príemonė
volley ~ vienalai kė kabelių komplèkto sprogdìnimo mašinėlė

fire-resistant a atsparùs ùgniai, nedegùs
fire-storm n ugniẽs audrà NATO
firework n 1 (fejerverkų) raketà KEnc 2 pl fejervèrkas; 

fejervèrkeris KEnc 3 pl pirotèchninės príemonės; pirotèch-
niniai darbai 

firing n 1 šáudymas Art, KEnc, NATO; šovìmas; rak. (pa)lei-
dìmas Art 2 sprogdìnimas Art, KEnc; (degtuvo ir pan.) užde-
gìmas; padegìmas; išdegìmas 3 (variklio) paleidìmas 4 kùras; 
dar ↑ engagement; fire; shoot(ing)  
~ at a stationary target šáudymas į nèjudamąjį táikinį
~ battery gunnery batèrijos šáudymas 
~ by the tracking šáudymas sẽkant  
~ by the waiting šáudymas láukiant  
~ for record įskaitìnis šáudymas 
~ from the kneeling position šáudymas klupsčiomìs 
~ from the prone position šáudymas gulomìs
~ from the prone position with a sup-port šáudymas gulo-
mìs įsirėmus 
~ from the standing position šáudymas stačiomìs
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~ in dark šáudymas nemãtant táikinio 
~ range šaudyklà KEnc 
~ while moving šáudymas jùdant
accidental ~ atsitiktiǹis šáudymas 
actual ~ šūvių momen tas  
air ~ šáudymas orè KEnc
application / mock ~ mókomasis šáudymas KEnc
artillery ~ artilèrijos šáudymas Art, KEnc 
automatic ~ automãtinis šáudymas 
ballistic ~ šáudymas balìstiniais sviediniai s 
battle / actual / field / live ~ kovìnis šáudymas Art, KEnc 
blank ammunition ~ šáudymas tuščiai siais šoviniai s 
blind ~ šáudymas į nèstebimąjį táikinį
captive ~ steñdinis varik̀lio paleidim̀as NATO
combat ~ kovìnis šáudymas KEnc; tãktikos pratýbos su kovi-
niù šáudymu   
contact ~ smūginis artilèrijos šáudymas Art; kontãktinis 
sprogdìnimas 
cross-wind ~ šáudymas pùčiant šóniniam vėjui 
demolition / destruction ~ ar domasis artilèrijos šáudymas
Art
demonstration ~ paródomasis šáudymas  
direct ~ tiesióginis artilèrijos šáudymas Art
dry ~ imitãcinis šáudymas
dummy ~ šáudymas mókomaisiais sviediniai s
electric ~ elektrìnis sprogdiǹimas KEnc
electromagnetic ~ elektromagnètinis uždegim̀as 
experimental / proof ~ ban domasis šáudymas 
field / service ~ kovìnis šáudymas 
fuse ~ ugnìnis sprogdìnimas KEnc 
high angle ~ iškilùsis artilèrijos šáudymas Art 
hot ~ kontrólinis šáudymas 
illumination ~ šviečiamàsis artilèrijos šáudymas Art 
indirect ~ netiesióginis artilèrijos šáudymas Art
instantaneous ~ vienalai kis sprogdìnimas 
known-distance ~ šáudymas žìnomais núotoliais (mokomojo 
šaudymo metu)  
large-angle T-method ~ šáudymas su did̀eliu póslinkiu
line ~ grandiẽs šáudymas
live ~ šáudymas kovìniais šoviniai s  
low angle ~ lėkštàsis artilèrijos šáudymas Art 
machine-gun ~ kulkósvaidžių ugnis̀; kulkósvaidžių šáu-
dymas 
manual ~ art. mechãninis nuleidìmas 
map ~ šáudymas nustãtant šáudymo núostatas pagal že-
mėlapį
mock / instruction ~ mókomasis šáudymas 
mortar ~ mortỹrinis artilèrijos šáudymas Art
night ~ naktìnis šáudymas 
observing ~ artilèrijos šáudymas į mãtomąjį táikinį Art 
open sight ~ šáudymas naudójant ãtvirąjį taikik̀lį
opportunity ~ artilèrijos šáudymas į  neplanìnį táikinį Art 
parallel ~ grùpinis (lygiagrečiai  sujungtų sprogstamųjų
ùžtaisų) sprogìmas
point-blank ~ artilèrijos šáudymas tiẽsiojo šūvio núotoliu Art
predicted ~ artilèrijos šáudymas pagal iš añksto apskaičiúo-
tas núostatas Art; šáudymas pasitin kant (nusitaikant į pasiti-
kimo tašką)
preliminary ~ priešįskaitìnis šáudymas 
prolonged ~ ilgalai kis šáudymas 
promiscuous / sporadic ~ pakrik̀ęs šáudymas 
prone ~ šáudymas gulomis̀ 
proof ~ ban domasis įšáudymas
quick ~ šáudymas tankiąja ugnimì; greitàsis šáudymas 
range ~ šáudymas poligonè 
record / qualification ~ įskaitiǹis šáudymas 
ricochet ~ rikošètinis artilèrijos šáudymas Art 
rocket ~ šáudymas reaktyviniais sviediniai s 
schedule ~ artilèrijos šáudymas pagal ugniẽs lentẽlę Art

searching ~ artilèrijos šáudymas keliomìs taikìklio 
núostatomis Art 
seen ~ šáudymas į mãtomąjį táikinį  
semi-direct ~ pusiáu tiesióginis artilèrijos šáudymas Art
series ~ nuosekliai  sujungtų ùžtaisų sprogdìnimas 
shock ~ smūginis sprogdìnimas 
short-range ~ šáudymas trumpai s núotoliais
simulated ~ imitãcinis šáudymas
simultaneous ~ vienalai kis šáudymas 
smoke ~ dūmijamasis artilèrijos šáudymas Art
squib ~ sprogdìnimas tárpiniais ùžtaisais 
subcaliber ~ šáudymas iš įdedamojo vamzdžio 
succession ~ nuoseklùsis sprogdìnimas KEnc  
time ~ nuotolìnis artilèrijos šáudymas Art
towed-target ~ šáudymas į vel kamąjį táikinį
transition ~ artilèrijos šáudymas į jùdantįjį táikinį Art  
unobserved ~ artilèrijos šáudymas į nemãtomąjį táikinį Art
vehicular ~ šáudymas iš kovõs mašìnos
wild ~ padrikóji ugnìs

firing-line n ugniẽs rúožas Art, KEnc   
first-aid n avãrinis remòntas
first-coat n gruntãvimas; pósluoksnis
first-rate a pirmaklãsis; pirmarūšis
fish n jūr. jungiamóji plõkštė; tvirtinamóji plõkštė
fishing n sándūros pérdengimas
fission n dalìjimasis; fiz. bránduolio dalìjimasis Aps, KEnc, 

NATO 
 nuclear ~ bránduolio dalìjimasis Aps, KEnc, NATO
fissure n įtrūka
fist n techn. kùmštis 

mailed ~ šarvúotasis kùmštis
fit <n, a, v> n techn. suleidìmas

a 1 tin kamas; pritáikytas 2 pàruoštas 3 koviǹgas, gebantis 
káutis 
v (pri)táikyti, priderinti (to); ~ in pritrìnti; ~ out aprūpinti 
tèchnika, įranga

fitness n tinkamùmas
~ for service tinkamùmas tarnybai 
~ for work darbingùmas
physical ~ fìzinis tinkamùmas

fitted a 1 pritáikytas; pàrengtas; pàruoštas (apie techniką; for, 
to) 2 įtaisýtas; įrengtas, įmontúotas  

fitter n šáltkalvis; surinkėjas, montúotojas
fitting n 1 pritáikymas, priderinimas 2 komp. montãvimas; 

surinkìmas 3 pl (elektros, dujų) instaliãcija 4 (džn. pl) 
rei kmenys; (įtaisų ir pan.) detãlės; priedai; furnitūrà; 
armatūrà 5 ãpkala
~ pipeline over the river on floats vamzdyno (nu)tiesìmas 
per ùpę ant plūdurų
lubricator ~ tepalìnės nìpelis 
pipe ~s vamzdžių rei kmenys 
suction ~ hidroelevatorius

five-shooter n penkiašūvis gin klas
fix <n, v> n 1 (lėktuvo, laivo ir pan.) padėtiẽs nustãtymas; 

koordinãtės KEnc 3 kontròlinis tãškas NATO 
 radio ~ viẽtos nustãtymas KEnc, NATO
 running ~ lìnijų susikirtìmo tãškas NATO; sánkirtos tãškas

KEnc 
 v 1 nustatýti viẽtą; nustatýti pãdėtį; nustatýti pãskirtį; fiksúoti 

2 (su)remontúoti 3 įtvìrtinti
fixation n susiejìmas; pridẽrinimas
fixed a 1 nustatýtas; pastovùs 2 nekiñtamas; nèjudamas 3 

pritvìrtintas; fiksúotas; nejudrùs 4 vientisìnis (apie šaudmenį)
fixer n 1 fot. fiksãžas 2 techn. fiksãtorius 
fixing n nustãtymas; įtvìrtinimas; fiksãvimas KEnc

detachable ~ atskiriamàsis tvìrtinimas  
position ~ buvìmo viẽtos nustãtymas KEnc

firing-line
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fixture n instaliúotieji įrenginiai , instaliúotoji įranga; įrenginio 
armatūrà; įtvaras 
clutch assembly ~ sánkabos surinkim̀o įtaisas 
fluorescent ~ liuminescen cinis šviestùvas 
track connecting ~ vik̀šro sujungim̀o įtaisas; vìkšro įtem-
pìmo įtaisas 
wheel balancing ~ rãtų balansãvimo priétaisas 
wheel lifting ~ keliamàsis atramiǹio ritinėlio įtaisas 

flag n 1 vėliava; vėliavėlė 2 póžymis
~ of the prescribed colour signãlinė nustatytos spalvõs vė-
liavėlė
error ~ klaidõs póžymis 

flagman n (pl –men) signãlininkas
flagship n jūr. flãgmanas (laivas) KEnc 
flail n grandìninis mìnų trãlas
flak n vok. zenìtinė artilèrija; zenit̀inių pabūklų ugnìs
flame n liepsnà; ugnìs 
flameless a beliepsnis (apie paraką)
flament n gysla 

lightguide ~ šviesólaidžio gysla 
flame-projector n liepsnósvaidis
flameproof, flame-resistant a nedegùs, atsparùs ùgniai
flame-thrower / flame-gun n liepsnósvaidis Aps, KEnc, 

NATO
heavy ~ sunkùsis liepsnósvaidis Aps, KEnc
light ~ lengvàsis liepsnósvaidis Aps, KEnc
multishot ~ daugkartìnis liepsnósvaidis 
one-shot ~ vienkartìnis liepsnósvaidis 
pack / kit-type ~ nešiójamasis liepsnósvaidis  
reaction ~ reaktỹvinis liepsnósvaidis Aps, KEnc
self-propelled ~ savaei gis liepsnósvaidis Aps, KEnc
tank ~ tánko liepsnósvaidis 

flammable a degùs, lengvai  užsìdegantis 
flange n 1 jungė; kraštelis, an tbriaunis; įlinkis 2 automob. 

bòrtas; flánšas; žíedas
~ with plain face lygùsis flánšas 
angle / collar ~ flánšas iš geležìnio kampai nio 
bead ~ įlinkis
blank / blind ~ kamštis; aklàsis flánšas 
brake ~ stãbdžio flánšas 
carburet(t)or ~ karbiurãtoriaus flánšas 
cylinder base ~ cilìndro tvir̀tinimo flánšas 
connecting / joint ~ jungė; flánšas; kraštelis; an tbriaunis; 
jungiamàsis flánšas 
crank-case ~ kárterio flánšas 
crank-shaft ~ alkūninio veleno flánšas 
expanded / rolled-on ~ išvalcúotasis flánšas 
fixed rim ~ rãtlankio bòrtas 
hub drive ~ vãrantysis stebulės flánšas 
inlet / intake ~ įleidžiamàsis flánšas 
loose / rotating ~ sukamàsis flánšas 
removable rim ~ nuimamàsis rãtlankio bòrto žiédas 
rim ~ rãtlankio bòrtas 
ring ~ žiedìnis flánšas 
track guide ~ kreipiamàsis vìkšro flánšas 
track idler ~ krei piamojo, tempiamojo vik̀šro ritinėlio 
flánšas 
track link guide ~ kreipiamàsis vik̀šro, vik̀šro grandies 
flánšas 
wheel ~ rato flánšas

flangeless a bebriau nė (apie tūtą) 
flank n 1 šónas 2 (kalno) šlai tas 3 spar nas; flángas 

exposed / open ~ atviràsis spar nas 
left ~ kairysis spar nas 
right ~ dešinysis spar nas 

flap n 1 techn. sklendė; vožtùvas 2 (atverčiamasis) bòrtas; 
(atverčiamasis) vožtùvas 3 av. (sparnų) skydelis 
black-out ~ šviesõs maskãvimo užúolaida, blen dė
bottom ~ atverčiamàsis dùgnas 
mudguard ~ automob. purvãsaugis 
rear ~ užpakalìnis (atverčiamàsis) bòrtas 
side ~ šóninis (atverčiamàsis) bòrtas 
top hatch ~ viršutìnio liùko dan gtis 
turret ~ bókšto dan gtis 
valve ~ vožtùvo sklendė

flapping n automob. pliaukšėjimas  
belt ~ dir žo pliaukšėjimas 

flare n 1 šviesõs signãlas KEnc; signãlinė raketà KEnc 2 blýks-
telėjimas; liepsnà 3 astr. sáulės žybsnis; blykstelėjimas; 
švystelėjimas; liepsnà 4 jūr. (borto, špantų) išvirtim̀as 
cluster ~ daugiažvai gždė signãlinė raketà  
magnesium ~ (padegamojo sviedinio) mãgnio fãkelas 
mortar ~ (minosvaidžio) šviečiamóji minà 
parashute ~ šviečiamóji raketà 
signal ~ signãlinė raketà KEnc 
smoke ~ dūminė signãlinė raketà 
star ~ vienažvai gždė signãlinė raketà
stationary trip ~ (tempiamoji; slegiamoji) signãlinė šviesõs 
minà 
tracer ~ švytintis trãserio pėdsakas
wind-tip ~ pósparnis žibin tas

flash <n, v> n 1 blýksnis; liepsnà 2 fot. blykstė
blaze of ~ šūvio blyksnis 
electronic ~ elektròninė blykstė
external ~ išorìnė liepsnà 
gun ~ pabūklo šūvio blýksnis
muzzle ~ art. láibgalio liepsnà KEnc
observation ~ òptinė sánkirta 

 thunder ~ sprogstamàsis pakètas (imitacinė priemonė) 
 v švytėti (apie laibgalio liepsną)
flashbulb n fot. blykstė; blyksnio lempa
flasher n automob. (posūkio) šviesõs signãlas; mirkseklis
flashing a mìrksintis, mìrkčiojantis (apie šviesą, kelio ženklą)
flashlamp n blykstė
flashless a beliepsnis (apie paraką) 
flashlight n 1 žibiñtas 2 fot. blýkstė
flashpoint n 1 švystelėjimo, žybsnio temperatūrà 2 (neramu-

mų ir pan.) židinys 
flash-ranging, flash-spotting n ugnies príemonių aptikìmas 

pagal šūvių blyksnius 
flask n baliònas
flat n 1 nuleistà padangà 2 plokščiadùgnė váltis
flattening n 1 plókštinimas; (iš)lyginimas 2 (su)plojim̀as 3 

(pastato, miesto ir pan.) sugriovìmas 
~ of lands gráižtvų laukų vamzdžio kanalè plókštinimas  
ground ~ grun to lýginimas 

flat-top n maskuõtė
sliding ~ slystančioji horizontalióji maskuõtė
terraced ~ pakópinė horizontalióji maskuõtė

flaw n 1 įtrūkis, įtrūka; įlūžis; įplyšìmas 2 trūkumas, defèktas; 
pavir šiaus defèktas 3 vėjo šúoras, škvãlas
internal ~ vidìnis pavir šiaus defèktas

flawed a nekokybiškas 
fleet n 1 laivýnas KEnc; flotìlė KEnc 2 (automobilių ir pan.) 

párkas KEnc 
~ of engines varìklių párkas 
air ~ óro laivynas 
bus ~ autobùsų párkas 
river ~ ùpių laivýnas KEnc
sea ~ jūrų laivýnas KEnc
vehicle ~ automobìlių párkas

fleet
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flex n el. lankstùsis lai das
flexibility n lankstùmas 

~ of spring lìngės tamprùmas 
tyre ~ padangõs tamprùmas 

 weapon ballistic ~ balìstinis giñklo lankstùmas Art, KEnc
flexible a lankstùs
flexlink n lankstùsis ryšys
flexure n 1 (su)lenkìmas 2 techn. liǹkis 
flick / flickover n trumpalai kis táikinio apšvietim̀as 

prožèktoriumi 
flick v spùstelėti, spràgtelėti (mygtuką ir pan.); ~ off  išjùngti 

(nuspaudus mygtuką); ~ on įjùngti (nuspaudus mygtuką) 
flick-knife n spyruõklinis pei lis (kurio geležtė iššoka iš 

kriaunų nuspaudus mygtuką)
flier n = flyer
flight ceiling n pl skrỹdžio lùbos KEnc
 dynamical ~ dinãminės skrỹdžio lùbos KEnc
 practical ~ prãktinės skrỹdžio lùbos KEnc
 statical ~ stãtinės skrỹdžio lùbos KEnc
flight n 1 av. skrỹdis KEnc; skrai dymas; in ~ skreñdantis 2 av. 

rei sas 3 av. (lėktuvų) eskadrìlė KEnc 4 (kulkų) krušà
~ according to the programme skrỹdis pagal progrãmą
KEnc 
aircraft ~ through the air defence zone lėktùvo pér-
skridimas KEnc
altitude ~ aukštybinis skrydis 
autonomous ~ autonòminis skrỹdis KEnc
battle ~ koviǹis skrỹdis KEnc
control ~ kontròlinis skrỹdis KEnc
controlled ~ kontroliúojamasis skrỹdis KEnc
direct ~ tiesióginis skrỹdis
formation ~ grùpinis skrỹdis KEnc
instrument ~ skrỹdis pagal priétaisus KEnc, NATO
low-level ~ skutamàsis skrỹdis KEnc
night ~ naktìnis skrỹdis KEnc
on-the-deck ~ skrỹdis mažiáusiajame aũkštyje KEnc 
single ~ paviẽnis skrỹdis KEnc
smooth ~ sklandùsis skrỹdis
space ~ kòsminis skrỹdis KEnc
special ~ specialùsis skrỹdis
terrain ~ pavir šinis skrỹdis NATO
training ~ mókomasis trenirãvimosi skrỹdis KEnc
visual ~ regimàsis skrỹdis 

fling n sviedìmas; sváidymas; metim̀as
flip-flop n komp. trìgeris; radijo multivibrãtorius, trig̀eris 

transistor ~ tranzistoriǹis trìgeris 
float n 1 plūdė (t. p. automob.) 2 pláustas; kéltas KEnc; 

plokščiadùgnė váltis 3 (plaukiko) gelbėjimosi dir žas 
barrel ~ pláustas, plūdrióji atramà iš statìnių  
fire ~ padegamàsis pláustas (tiltams padegti) 
jack ~ atramìnė kėlik̀lio plõkštė, atramìnė domkrãto plõkštė
kapok ~ kapokìnė plūdė
pneumatic ~ pripučiamóji plūdė; pripučiamóji atramà 
timber ~ rąstų pláustas

floatable a 1 plūduriuojantis 2 plūdrùs; plùkdomas(is) 
floatage n plūdrùmas
floatation n = flotation
floating a pláukiojantis; plūduriuojantis 
flood n hidr. pótvynis KEnc; vanden s pakilim̀as (hidrologijo-

je); póplūdis 
flooder n grimzdìklis NATO, skandik̀lis 
flooding n 1 užtvinim̀as; užtviǹdymas KEnc 2 automob. 

perpildymas 
 ~ of carburetter karbiurãtoriaus pe rpildymas
 catastrophic ~ katastròfinis užtviǹdymas Aps, KEnc
 terrain ~ vietóvės užtvìndymas Aps

floodlight n 1 prožèktorius (pastatams, teritorijai ir pan.
apšviesti) 2 pl prožèktorių šviẽsos, apšvietìmas 

floodplain n geogr. salpà
floor n 1 griñdys; pérdanga; perdengimas  2 paklõtas 3 au kštas 

4 (jūros, olos) dùgnas
armour steel ~ šarvúotojo plieno dùgnas
battledeck ~ metalìnis klojinys 
beam and girder ~ stat. sijų perdengimas 
body ~ (automobilio) kėbulo grin dys 
bridge ~ tìlto klojinys 
concrete ~ betòninis klojinys 
corrugated steel ~ (tilto) bangúotosios geležies klojinys
dead / counter ~ šaul. g. grąžìnimas 
deck ~ klojinỹs KEnc; paklõtas 
false ~ laikinàsis klojinys 
hull ~ (tanko) dùgnas 
open ~ (tilto) ištisìnis klojinys 
solid ~ (tilto) vientisìnis klojinys  
timber ~ medìnis klojinys 
trailer ~ (automobilio) príekabos platfòrma
trunk ~ (automobilio) bagažìnės paklõtas 
turret ~ bókšto paklõtas
wood-block ~ galìnis klojinys 
wooden plank ~ plõkščių klojinys 

flooring n klojinỹs KEnc; paklõtas 
floor-shift n pavarų perjungimas svìrtimi ant (vairuotojo kabi-

nos) grindų
flotation n jūr. 1 plūduriavimas; pláukiojimas 2 (laivo)

plūdrùmas NATO
flotilla n flotìlė KEnc; eskadrà KEnc

lake ~ ežerų flotìlė KEnc
river ~ ùpių flotìlė KEnc
sea ~ jūrų flotìlė KEnc

flow n 1 (iš)tekėjimas; įtekėjimas (into); sraũtas (t. p. radio-
tech.); tėkmė; srovė 2 (jūros) pótvynis KEnc 3 añtplūdis 4
hidr. núotėkis  
constant ~ nuolatìnės sąnaudos 
heat ~ šilumõs atidavìmas 
gravity ~ savìtaka
lubricant ~ tepalų sąnaudos 
mass ~ masės sąnaudos 
pipe ~ srovė vamzdyne 
volumetric ~ tūrinės sąnaudos 
weight ~ svõrinės sąnaudos

flowmeter n 1 srovės, srau to matuõklis 2 sąnaudų matuõklis 
continuous ~ nuolatìnis sąnaudų matuõklis 
float ~ plūdinis sąnaudų matuõklis 
fuel ~ degalų ìšeigos matuõklis 
liquid ~ skysčio sąnaudų matuõklis 
mass ~ svõrinis sąnaudų matuõklis 
mass fuel ~ degalų masės sąnaudų matuõklis 
orifice / plate ~ diafrãgminis sąnaudų matuõklis 
recording ~ registrúojantysis sąnaudų matuõklis 
volume ~ tūrinis sąnaudų matuõklis 
volume fuel ~ tūrinis degalų sąnaudų matuõklis

fluctuation n 1 svyrãvimas 2 fiz., med. pulsãvimas, fliuktãcija 
flue n ventiliãcijos vamzdis
fluid n skỹstis 

blistering ~ skystóji lašelinė pūliúojamoji NM
brake / braking ~ stabdžių skystis 
cleansing / flushing ~ praplaunamàsis skystis 
corrosive ~ agresyvùsis skystis 
heat-transport ~ skystóji šilumõs pérnaša 
hydraulic ~ hidrosistèmų skystis 
packing ~ sandãrinamasis skystis 
special ~s specialíeji skỹsčiai KEnc

flex
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fluidity n takùmas
fluidization, fluidizing n 1 skystóji būsena; takùmas 2 

tekamùmas; nestabilùmas 
fluorescence n fluorescen cija
flush n 1 (vandens) srovė; srau tas 2 (vamzdžio ir pan.) 

(pra)plovìmas 3 príetaisas vándeniui nuleisti
flusher n príetaisas (karteriams, pavarų dėžei, vedančiajam 

tiltui) užpìldyti tepalu
flushing n (iš)plovìmas; praplovim̀as (skysčio srove)
flute n griovelis, latakėlis
flutter n techn. vibracija
flux n 1 tekėjimas; srau tas (t. p. radiotech.) 2 metal. fliùsas 

~ of neutrons br. neutrònų srau tas 
energy ~ brand. spinduliuõtės enèrgijos srau tas 
liquid ~ skystàsis fliùsas 
particle ~ brand. dalelių srau tas 
paste ~ pãstos pavìdalo fliùsas 
powder ~ miltelių pavìdalo fliùsas 

fluxmeter n radiomètras
fly n 1 balansyras; švytuo klė 2 skridim̀as, skrydis
fly-by-wire n: ~ control system kompiùterio reguliúojama 

val dymo sistemà 
flyer n lakūnas KEnc  
flying n 1 skrai dymas; skridìmas 2 pilotãvimas 

blind ~ aklàsis skrỹdis
high-altitude ~ aukštýbinis skridim̀as

flyover n pralaidà, viadùkas
flywheel n automob. smãgratis

engine ~ varìklio smãgratis
foam n pùtos  

fire ~ gai sro gesìnimo pùtos 
polyurethane ~ putpoliuretãnas 

foamer n putókšlis 
foaming n spec. putódara; putójimas
foamy a putótas
focus n 1 spec. židinys 2 (žemės drebėjimo, ligos ir pan.) 

židinys 
focuser n fokusavimo įtaisas
focusing n fiz. fokusuõtė, fokusavimas 

deflection ~ elektrostãtinis fokusãvimas 
electromagnetic ~ elektromagnètinis fokusãvimas 

fog n meteor. tir štas rūkas
radiation ~ radiãcinis rūkas 

fogging n aprasójimas
oil ~ alyvos išpurškim̀as 

foggy a ūkanótas 
fog-lamp n automob. rūko žibin tas
fog-signal n spec. rūko signãlas
foil I n 1 fòlija, staniòlis 2 plėvelė

aluminium ~ aliumìnio fòlija 
foil II n sport. rapyrà KEnc
fold n 1 (drabužio, odos) raukšlė; klõstė 2 sulenkim̀as; įlinkis; 

(durų) suvėrìmas 3 (kalvos) įdubim̀as 4 geol. raukšlė
folder n ãplankas 
 target ~ taikinių  ãplankas NATO
folding a attr 1 sulañkstomas; sùdedamas 2 suveriamàsis (apie 

duris) 3 atlošiamàsis; atverčiamàsis; atlenkiamàsis; lenktìnis 
follow v 1 sèkti; ei ti; vykti (po ko) 2 stebėti
follower n 1 sekėjas 2 sekim̀o įtaisas 3 komp. kartotùvas; sekì-

mo elemen tas; sekìmo grandis̀; sekim̀o mechaniz̀mas 4 vãran-
tysis krumpliãratis; vãrantysis skriemulys  
front ~ atramìnė automatinės movo s plytà
magazine ~ dėtuvės tiektùvas
mushroom (-type) ~ grybo pavid̀alo stūmìklis 
valve ~ vožtùvo stūmìklis

following n (taikinio) sekìmas KEnc; judėjimas; (taikinio) 
palydà; dar ↑ tracker  
flight ~ skrỹdžio sekìmas KEnc, NATO

font n komp. šrìftas 
default ~ standártinis šrìftas

foolproof a nepavojìngas netin kamai naudójant (apie mašiną
ir pan.) 

foot n 1 (pl t. p. foot) pėdà (= 30,48 cm); (dvikojo lafeto) 
ãtramstis 2 apačià; apatìnis krãštas 3(kalno) papėdė
~ of embankment pylimo papėdė
boiler ~ kãtilo atramà 

footbridge n pėsčiųjų tìltas KEnc  
 hasty ~ laikinàsis pėsčiųjų tìltas 

pneumatic ~ pripučiamųjų atramų pėsčiųjų tìltas 
footchtok n vanden s lygio matuõklė
foothold n 1 atramà kójai (lipant) 2 atramõs tãškas; tvirtóji 

padėtìs, pozìcija
secure ~ patikimóji kójos atramà

footing n pãgrindas; pãmatas; bãzė
artificial ~ dirbtìnis pãgrindas 
bridge ~ tìlto atramà
pile ~ põlio pãgrindas

footpath n pėsčiųjų tãkas; takelis 
bridge-head ~ mìnų lau ko perėja į placdármą  
minefield ~ mìnų lau ko pėstininkų perėja

footprint n pėdà; pėdsakas 
tread ~ protèktoriaus ãtspaudas (kelio paviršiuje) 

footrest n pakója, paminà 
accelerator ~ akcelerãtoriaus pedãlo ribotùvas 
removable ~ judrióji pakója 

footstep n 1 žin gsnis 2 laipteliai (nulipti, užlipti) 
forage n pašaras
foray n įsiveržìmas; an tpuolis 

tank ~ tánkų rei das  
force <n, v> n 1 galià; jėgà (t. p. fiz.); stiprùmas 2 veiksnỹs 3 

apkrovà 
~ of powder pãrako jėgà 
aerodynamic ~ aerodinãminė jėgà 
aerodynamic drag ~ aerodinãminė príekinio pasipríešinimo 
jėgà 
applied ~ vei kiančioji jėgà 
attractive ~ fiz. traukõs jėgà 
brake ~ stãbdymo jėgà 
braking / retarding ~ stãbdomoji jėgà 
centrifugal ~ fiz. išcentrìnė jėgà 
centripetal ~ fiz. įcentrìnė jėgà 
cornering ~ kreipiamóji jėgà pósūkyje  
counteracting ~ atóveikio jėgà 
destructive ~ griaunamóji jėgà 
disturbance ~ trìkdomoji jėgà 
downward ~ nukreiptà žemyn jėgà 
draft gear reaction ~ sùgeriamojo aparãto slėgìmo jėgà 
drag ~ príekinio pasipríešinimo jėgà 
draw-bar ~ traukõs jėgà sukabìnimo įtaise 
driving ~ vãromoji jėgà 
effective mean ~ constant bal. vidutìnė efektyvióji pãrako 
jėgà 
electromagnetic ~ elektromagnètinė jėgà 
electromotive / electromoving ~ elektróvara 
external ~ išorìnė jėgà 
friction ~ trinties jėgà 
gravitational ~ sun kio, gravitacinė  jėgà 
hoisting ~ (savivarčio kėbulo) pakėlìmo jėgà 
impact ~ smūgio (į kliūtį) jėgà 
inertial ~ inèrcijos jėgà 
lift ~ keliamóji jėgà 
magnetomotive ~ magnetóvara 

force
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outside ~ išorìnė jėgà 
pressure ~ slėgio jėgà 
projectile ~ sváidomoji jėgà 
propelling ~ stumiamóji jėgà 
raising / lifting ~ keliamóji jėgà 
reactive ~ reaktyvinė jėgà 
recoil ~ atãtrankos jėgà 
resistance ~ pasipriéšinimo jėgà 
resisting ~ (sviedinio) įgrei tinimo pasipriéšinimas
restoring ~ atkuriamóji jėgà
resultant ~ fiz. atstojamóji jėgà 
rotary / rotation ~ sukìmo jėgà 
side ~ bal. šóninė jėgà 
skidding ~ šóninį slydim̀ą sùkelianti jėgà 
spring ~ spyruõklės standùmas
steering ~ vairãračio sukìmo jėgà 
tensile ~ tempiamóji jėgà 
thrust ~ rak. traukõs jėgà 
torsional ~ sukamóji jėgà 
towing / traction / pulling ~ traukõs jėgà 
traction ~ sánkabos jėgà 
unbalanced ~ nesubalansúotoji jėgà 
weapon recoil ~ gin klo atatrankos jėgà 
v įvei kti (pvz., vandens kliūtį); ~ the passage persikelti (per 
vandens kliūtį)

forcepump n slėgìmo siurblys
forcer n stūmõklis
forcing n grei tinimas KEnc, forsãvimas; slėgim̀as 
ford n brastà KEnc
 tank ~ tánkų brastà KEnc
fordability n mašìnos įvei kiamas brastõs gylis 
fordable n pereinamoji brastà
fording n kėlìmasis per brãstą  
 crossing by ~ perkėla bren dant 
forearm n (šautuvo) ãpsodo lovẽlis KEnc
forecarriage n (automobilio) príekinė dalis̀
forecast n numãtymas; (orų ir pan.) prognòzė; prognozãvimas 

hydrologic ~ hidrològinė prognòzė KEnc
ionospheric ~ jonosfèrinė prognòzė KEnc
life ~ ilgaamžiškùmo (pvz., karo technikos) prognòzė
long-period ~ ilgalai kė orų prognòzė
short-period ~ trumpalai kė orų prognòzė
weather ~ orų  prognòzė Aps, KEnc

forecasting n prognozãvimas
forepressure n slėgis 

dynamic ~ išleidžiamàsis slėgis 
dynamic / normal breakdown ~ normalùsis išleidžiamàsis 
atitrūkìmo slėgis
limiting ~ didžiáusiasis išleidžiamàsis slėgis  
normal ~ išleidžiamàsis slėgis 

foreroof n pastógė
foresight n (taikiklio) kryptùkas

trainer ~ (pa)ródomasis kryptùkas 
fork n 1 automob. šakùtė 2 (kelio, upės) šakà, išsišakójimas 3 

pl (dviračio ir pan.) šãkės 
bogie ~ vežimėlio balansyras
change speed ~ automob. pavarų perjungimo šakùtė
clutch ~ sánkabos įjungìmo šakùtė
clutch release ~ automob. išjungim̀o šakùtė; sánkabos išjun-
gìmo šakùtė
clutch slipper / withdrawal ~ sánkabos išjungim̀o šakùtė
connecting-rod ~ švaistìklio su dangteliù galvùtė
coupling ~ įjungìmo svir̀tis 
gear shift / control ~ pavarų perjungimo šakùtė
push-rod ~ automob. trauklės šakùtė
reverse shift ~ užpakaliǹės eigo s perjungimo šakùtė
road ~ kelio išsišakójimas 

safety ~ saugìklio šakùtė
shifting ~ pavarų keitìmo mechanìzmo šakùtė
steering clutch release ~ šóninės sánkabos išjungìmo šakùtė; 
pósūkio sánkabos išjungìmo šakùtė
trunion ~ sukùtis su kakliùkais  
universal-joint ~ kardãno šakùtė
withdrawal / operating ~ automob. išjungìmo šakùtė

forklift n automobìlinis krautùvas su šãkėmis
form n 1 fòrma; pavìdalas 2 blánkas; anketà; lentelė 3 mòdelis 

4 stat. klojinys 
~ of combat order kovìnio dokumen to formuliaras 
abbreviated ~ (duomenų) sutrumpintoji perdavimo fòrma 
balancing ~ gimnãstikos rąstas 
fire record ~ šáudymo blánkas 
grain ~ (parako) grūdo fòrma 
granular ~ grūdėtoji pãrako sudėtìs 
land / topographic ~ reljèfo fòrma 
minefield record ~ mìnų lau ko formuliãro blánkas 
minefield record ~ with maximum information nesut-
rumpintasis mìnų lau ko formuliaro blánkas
minefield record ~ with minimum information sut-
rumpintasis mìnų lau ko formuliaro blánkas
relief ~ reljèfo fòrma KEnc
streamline ~ aptakióji fòrma 

 target record ~ pradìnių šáudymo (į taikinius) duomenų
lentelė; taikinių koordinačių blánkas

formalize v komp. formalizúoti
format n formãtas (t. p. komp.) NATO 
 set ~ nustatýtasis formãtas
formation n 1 su(si)dãrymas; organizavimas 2 el. formavimas

3 struktūrà  
~ of carbon (su)an glinimas
ice ~ apledėjimas KEnc
scale ~ núovirų susidãrymas 
smoke ~ dūmijimas 
soot ~ núodegos 
spark ~ kibirkščiãvimas
splinter ~ skevéldrų susidãrymas

formatted a nustatýtas 
former n šablònas
forming n sudãrymas; organizãvimas; formãvimas 

drape ~ pozityvùsis formãvimas 
drape and vacuum ~ pozityvùsis vakuumìnis formãvimas

form-line n top. kòntūras
formula n 1 fòrmulė 2 komp. fòrmulė; ìšraiška; pateiktìs

breaching ~ sprõgstamojo ùžtaiso apskaičiãvimo fòrmulė
mil ~ tūkstantųjų fòrmulė KEnc (taikinio kampinių ir linijinių
matmenų priklausomybė) 

fort n fòrtas KEnc  
anti-tank ~ įtvìrtintasis prieštánkinis mãzgas 

fortification n 1 sutvìrtinimas 2 pl   įtvìrtinimai; fortifikãciniai 
įrenginiai  3 fortifikãcija KEnc
coastal ~s krañto įtvìrtinimai KEnc
concrete field ~ gelžbetòninis lau ko gynybinis įrenginys 
cut-and-cover field ~ gynybinis ìškasos tìpo lau ko įrenginys 
defensive ~ gynybinis įrenginys 
deliberate ~ išankstìnis vietóvės įtvìrtinimas 
dug / closed field ~ uždaràsis lau ko gynybinis įrenginys 
field / tactical ~s laũko įtvìrtinimai NATO 
field ~ lau ko (gynybinis) įrenginys 
ground ~ vietóvės įtvìrtinimas 
hasty ~ paskubùsis vietóvės įtvìrtinimas 
heavy field ~ sunkùsis gynybinis lau ko įrenginys 
intraequipment ~ vidìnė fortifikãcinio įrenginio įranga 
offensive ~ vietóvės įtvìrtinimas púolant 
open field ~ atviràsis gynybinis lau ko įrenginys 
permanent ~s ilgalai kiai įtvìrtinimai
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semipermanent ~ pusiáu ilgalai kis gynybinis įrenginys 
shore ~ gynybinis kran to įrenginys 
splinter-proof field ~ priešskevéldrinis gynybinis lau ko 
įrenginys 
strategical ~ stratèginės reikšmės gynybinis įrenginys 
surface ground ~ pavir šinis gynybinis lau ko įrenginys 
underground ~s požemiǹiai įrenginiai  ir statiniai  Aps, KEnc
underground field ~ požemiǹis gynybinis lau ko įrenginys

fortified a įtvìrtintas 
fortify v 1 (su)tvìrtinti; (su)stìprinti 2 įtvir̀tinti 
fortress n tvirtóvė KEnc

ground ~ sausumõs tvirtóvė KEnc
impregnable ~ nepriei namoji tvirtóvė
naval ~ jūrų tvirtóvė KEnc 

fosse n tranšėja; griovys
fougasse n fugãsas Aps, KEnc 

~ flame trap ugnies fugasas  
fragmentation ~ skevéldrinis fugãsas KEnc
gas ~ chèminis fugãsas KEnc
incendiary ~ padegamàsis fugãsas KEnc
nuclear ~ branduoliǹis fugãsas Aps, KEnc
shell ~ artilèrijos sviedinių fugasas 
stone ~ akménsvaidis fugãsas KEnc
underwater ~ povandenìnis fugãsas KEnc

fouling n 1 (parako) núodegų susidãrymas 2 automob. užsiter-
šìmas 3 variãvimas
cooper ~ (vamzdžio kanalo) variãvimas 
lead ~ švìno nusėdìmas (ant uždegimo žvakių) 

foundation n pãmatas; pãgrindas; atramà KEnc; bãzė
foundry n liejyklà 

shell ~ sviedinių liejìmo cèchas 
steel ~ plieno liejìmo cèchas

fountain n 1 fontãnas 2 šaltiǹis 3 rezervuãras  
pillar ~ skìrstomoji vanden s kolonėlė

four-barrelled a keturvamzdis
four-bearing a keturių atramų (apie alkūninį veleną)
four-cycle a keturtãktis
four-engined a av. keturmotòris
four-point a keturtãškė (apie pakabą)
four-seater n: ~ car keturvietis automobil̀is 
four-speed a keturgrei tė (apie pavarų dėžę) 
four-wheeled a automob. dviãšis; keturrãtis; su keturiai s 

vãromaisiais rãtais
fowling-piece n medžiõklinis  šáutuvas KEnc; šratiǹis šáu-

tuvas
foxhole n šaũlio ãpkasas KEnc; šaũlio skyrẽlis KEnc; šáudymo 

ãpkasas gulomìs  
kneeling ~ šáudymo ãpkasas priklau pus  
one-man ~ pavienis šau lio ãpkasas 
prone ~ šau lio ãpkasas šáudyti gulomis̀ 
standing ~ šáudymo stačiomis̀ ãpkasas 
three-man ~ trijų šaulių ãpkasas 
two-man ~ pórinis šaulių ãpkasas

fraction n 1 dalelė 2 chem. frakcija 
conversion ~ konvèrsijos koeficien tas

 representative ~ mastẽlis NATO
fracture n lūžìmas, lūžis; įtrūkìmas, trūkis  

axle ~ ašies lūžìmas 
fracturer n laužytùvas
fragile a trapùs; lūžùs; daužùs
fragility n trapùmas; lūžùmas; daužùmas
fragment <n, v> n núolauža; skevéldra; atkarpà 

~ of split nucleus suskìlusio bránduolio skevéldra
casualty-producing ~ kaunamóji skevéldra 
fission ~ bránduolio dalij̀imosi skevéldra 
preformed ~ gatavà skevéldra

shell ~ svíedinio skevéldra Art, KEnc  
v susprógti (į smulkias skeveldras)

fragmentary a fragmeñtiškas 
fragmentation n 1 (su)irim̀as, (su)skilìmas 2 skevéldrų

susidãrymas; skevéldrinis póveikis 
~ of nucleus (atòmo) bránduolio sprogìmas 
a skevéldrinis (apie bombą, sviedinį, miną)

frail a trapùs; netvìrtas
frailty n trapùmas; netvirtùmas
frame n 1 rėmas (t. p. automob.) 2 karkãsas 3 techn. kòrpusas 

4 (pistoleto kulkosvaidžio) paleidžiamóji dėžùtė 5 pl  akinių
rėmeliai 6 komp. duomenų grùpė; júostos kãdras; kãdras; 
rėmelis; stõvas 7 sándara; sistemà KEnc 8 aplinkà, fònas 9 
frei mas 10 jūr. špántai 
~ with sighting strings rėmelis su táikymo siūlais 
automobile ~ automobìlio rėmas KEnc
backlight ~ automob. užpakalìnio lángo rėmas 
body ~ kėbulo pórėmis, karkãsas  
bogie ~ vežimėlio rėmas, pakabõs vežimėlio rėmas 
breech ~ šaul. g. úoksas; spynõs kòrpusas 
central tube ~ automob. viensìjis rėmas 
computer ~ kompiùterio karkãsas 
concrete ~ betòninis karkãsas 
cradle ~ art. lópšio kòrpusas 
crane ~ (keliamojo) krãno kòrpusas 
cruciform ~ automob. X fòrmos rėmas 
cushion ~ sėdynės karkãsas 
door ~ dùrų rėmas 
elephant steel ~ bangúotojo plie no elemen tų kòrpusas
European Reference Frame 1989, EuREF 89 Euròpos 
atramõs sistemà 1989, EuREF 89
ferro-concrete ~ gélžbetonių elemen tų kòrpusas 
filter ~ fìltro kòrpusas 
flat-top wire ~ vielìnis horizontaliõsios maskuõtės karkãsas 
handle ~ (pistoleto) rañkenos rėmelis 
load-bearing ~ lai kantysis karkasas 
lock ~ šaul. g. spynõs rėmas; paleidžiamàsis rėmas 
longitudinal ~ išilgìnis rinkinys 
main ~ komp. didžióji skaičiãvimo mašinà; pagrindìnis blò-
kas; pagrindìnis kompiùterio komplèktas; pagrindìnis stõvas; 
lai kantysis karkãsas 
mounted ~ dengiamàsis rėmas 
multiplebay ~ daugiatárpis karkãsas 
panel ~ automob. panèlinis rėmas 
pile-driving ~ põliakalė
pinion ~ diferenciãlo kòrpusas 
power ~ komp. maitìnimo stõvas 
radiator ~ radiãtoriaus kòrpusas 
reinforced concrete ~ gelžbetòninis karkãsas 
revolver ~ revòlverio rėmelis 
rigid ~ standùsis rėmas 
shelter ~ slėptùvės karkãsas
side-member / longitudinal ~ automob. lonžeròninis rėmas 
sight ~ šaul. g. taikìklio rėmelis 
small ~ rėmelis 
spring ~ lìngės rėmas 
steel ~ plienìnis karkãsas  
stripped ~ išrenkamàsis rėmas 
target ~ táikinio įrenginio rėmas 
timber ~ medìnis karkãsas 
track ~ vìkšro rėmas 
truck ~ krovinìnio automobìlio rėmas 
tubular space ~ automob. erdvìnis vamzdinis rėmas 
winch ~ gérvės rėmas 
window ~ lángo rėmas 
wire ~ (maskuotės) vielìnis karkãsas
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framework n 1 struktūrà; sándara; sistemà KEnc 2 rėmai; 
kòrpusas; karkãsas; rėminė konstrùkcija 
~ of body kėbulo karkãsas 
bridge ~ tar patramis til̀to statinys 
coach ~ keleivìnio vagòno kėbulo karkasas 

framing n rėmas; karkãsas 
roof ~ perdangos karkãsas 

frangible a lūžùs; trapùs
free a lai svas; ~ of damage neavãrinis; ~ from air beõris 
freedom n techn. laisvùmas 

~ for fire ugnies póveikio nebuvìmas 
freeing n išláisvinimas
freewheel v važiúoti į pakal nę (išjungus variklį)
freewheeling n laisvóji eigà
freezer n 1 amer. šáldymo kãmera 2 šaldyklė
freezing n 1 šal tis; (už)šalìmas; užšalìmo tãškas; apledėjimas 2 

(su)šáldymas; užšáldymas  
freight n (laivo) važtà; apkrovà; pl kroviniai ; krovinių ga-

benimas (konteineriais)
bulk ~ paláidasis krovinys
bulky ~ didžiùlis krovinys 
car ~ išsiuntìmas vagònais 
less-than-carload-~ smulkùsis išsiuntìmas

freighthandling a pakrovìmo ir iškrovìmo
freighting n: air ~ skraidìnimas   NATO 
freon n chem. freònas
frequency n 1 dažnùmas 2 fiz., radiotech., automob. dãžnis

KEnc 
~ of sampling mėginių ėmìmo periodiškùmas 
acoustic ~ akùstinis dãžnis 
assigned ~ skirtàsis dãžnis 
audible ~ girdimàsis dãžnis 
audio ~ garsìnis dãžnis 
beat ~ mūšõs dãžnis 
braking ~ stabdymo dãžnis 
carrier ~ nešlio dãžnis 
chopping ~ pertraukimo dãžnis 
clock ~ tãktų dãžnis 
coupling ~ ryšio dãžnis 
cutoff ~ (filtro) ribìnis dãžnis 
difference / differential ~ diferen cinis dãžnis  
Doppler ~ Dòplerio dãžnis 
driving ~ val dymo dãžnis 
engine speed ~ automob. varik̀lio sukìmosi dãžnis 
excitation ~ sužãdinimo dãžnis 
extremely high ~ (EHF) ypač áukštas dãžnis (nuo 30 iki 300 
GHz)
extremely low ~ ypač žemas dãžnis 
fundamental ~ pagrindìnis dãžnis 
guarded ~ sekamàsis dãžnis NATO
high ~ (HF) aukštàsis dãžnis (nuo 3 iki 30 MHz) 
hitting ~ patáikymų dãžnis 
image / picture / frame ~ kãdrų dãžnis 
infrasonic ~ infragarsiǹis dãžnis 
intermediate ~ vidutiǹis dãžnis (nuo 300 kHz iki 3 MHz) 
low ~ (LF) žemàsis dãžnis (nuo 30 iki 300 kHz)
mains ~ tin klo dãžnis 
master ~ pagrindìnis dãžnis; val dymo dãžnis 
medium ~ vidutìnis dãžnis (nuo 300 kHz iki 3 MHz)
modulation ~ moduliãvimo dãžnis 
operating ~ darbìnis dãžnis 
oscillation ~ svyrãvimų dãžnis, virpesių dãžnis 
protected ~ apsáugotasis dãžnis KEnc, NATO
pulse ~ impùlsų dãžnis 
pulse repetition ~ impùlsų kartójimo dãžnis 
pump ~ degalų padavim̀o siurbliù dãžnis 
radio ~ rãdijo dãžnis KEnc

repetition ~ kartójimo dãžnis 
resonance ~ rezonánso dãžnis 
scanning ~ skleidìmo dãžnis 
signal ~ signãlo dãžnis 
sound ~ gar so dãžnis 
spark ~ kibirkščiãvimo dãžnis 
standard ~ standártinis dãžnis 
superhigh ~ (SHF) superaukštàsis dãžnis (nuo 3 iki 30 GHz)
sweep ~ švytãvimo dãžnis 
synchronous ~ sinchròninis dãžnis 
taboo ~ netrùkdomasis dãžnis KEnc, NATO 
test ~ matãvimo dãžnis 
threshold ~ ribìnis dãžnis 
transition ~ radijo perėjimo dãžnis 
ultra-high ~ (UHF) ultraaukštàsis dãžnis (nuo 300 iki 3000 
MHz)
ultrasonic ~ ultragarsìnis dãžnis 
very high (radio) ~ (VHF) labai  áukštas dãžnis (nuo 30 iki 
300 MHz) 
very-low ~ (VLF) labai  žemas dãžnis (nuo 3 iki 30 kHz)
vibration ~ vibrãcijų dãžnis 
video ~ vai zdo dãžniai
voice ~ bal so, kalbìnis dãžnis 
wave ~ bangõs dãžnis 
working ~ darbìnis dãžnis 
zero ~ nùlinis dãžnis

fretsaw n siūlinis pjūklelis, siaurãpjūklis 
frettage n vamzdžio sutvìrtinimas
friable a purùs; trapùs
friction n trintìs  

~ in steering mechanism trintìs vai ro mechanìzme 
~ in suspension trintìs pakabojè 
~ of sliding and rolling sūpãvimo ir slydìmo trintìs 
boundary ~ ribìnė trintìs 
dry ~ sausóji trintìs  
dynamic ~ dinãminė, judėjimo trintìs 
fluid ~ skysčio trintìs 
rolling ~ sūpãvimo trintìs 
sliding ~ slydìmo trintìs 
static ~ stãtinė, rimties trintìs 
surface ~ pavir šinė trintìs 

frictional a trinamàsis, trinties, frìkcinis
friction-gear n frìkcinė pavarà
fridge-freezer n šaldytùvas šaldyklė
frigate n jūr. fregatà KEnc  
frigorific a šáldomasis, šáldantis
fringe n juostelė
frog n kìlpa dùrklui ar kalavìjui (prie diržo pakabinti) 

bayonet ~ dùrklo apkabà 
front n 1 fròntas KEnc, NATO 2 príekis; priešakys; (automobi-

lio) priešakys 3 fasadas 3 pl priešakìnės pozìcijos 4   meteor. 
fròntas  
~ of the train tráukinio príekis 
atmospheric ~ atmosfèros fròntas KEnc
battery ~ batèrijos fròntas Art, KEnc
blast shock-wave ~ sprogìmo smūgio bango s fròntas 
blast-wave ~ sprogìmo bangõs fròntas Aps, KEnc
body ~ kėbulo príekis 
mach ~ Mãcho fròntas NATO
minefield ~ mìnų lau ko nutįsìmas 
precursor ~ pirmìnė bangà NATO
pressure ~ slėgio fròntas NATO
shock ~ smūgio bangõs fròntas Aps, KEnc, NATO

front sight n šaul. g. kryptùkas 
aperture / circular ~ žiedìnis kryptùkas 
barleycorn / bead ~ rutulìnis kryptùkas 
blade ~ pei linis kryptùkas 
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flat-top blade ~ pei linis kryptùkas su plókščia viršūne 
flat-top post ~ cilìndrinis kryptùkas su plókščia viršūne 
open ~ atviràsis kryptùkas 
pivoted ~ lan kstinis kryptùkas 
ramp ~ kryptùkas su nuožulniõs juostelės pãgrindu 
reflector bead ~ veidrodìnis sfèrinis kryptùkas 
replaceable ~ keičiamàsis kryptùkas 
square-post ~ stačiakampis kryptùkas 
square-post flat-top ~ stačiakampis kryptùkas su plókščia 
galvutè 
thin-blade ~ plonàsis kryptùkas 

front-wheel n: ~ drive automob. važiãvimas su priékiniais
vãromaisiais rãtais 

frostbite n nušalìmas (veikiant lauko sąlygomis šaltu metų
laiku) KEnc 

frost-proof, frost-resistant a atsparùs šal čiui
froth n pùtos
frother n putókšlis
frothing n putódara; putójimas
frothy a putótas
frozen a 1 sušãlęs 2 užšãlęs 
fuel n kùras; pl degalai  KEnc

~ oil dyzelìniai degalai 
alcohol ~ spìritas; varìklinis spìritas 
aniline-base ~ anilìnis kùras 
antidetonant / antiknock ~ antidetonãciniai degalai 
atomized ~ išpurkštíeji degalai 
automobile / automotive ~ automobìlių degalai 
auxiliary ~ pagálbinis kùras 
aviation ~ aviãciniai degalai  KEnc
blended ~ mišinìniai degalai 
boiler ~ katilìnių kùras KEnc
boost motor ~ rak. pagrindiǹio varìklio degalai 
borohydride ~ borãninis kùras 
boron-based ~ tùrintis bòro kùras 
bulk ~ pìlstomieji degalai 
bunker ~ bunkerìnis kùras 
carbonaceous ~ angliavandeniai degalai 
carburation ~ karbiuratoriǹiai degalai 
ceramic ~ kerãminiai degalai 
chemical ~ chèminiai degalai 
conventional ~ nebranduoliǹis, įprastìnis kùras 
cracked ~ krèkingo degalai 
cryogenic ~ kriogèniniai degalai 
detonating ~ detonúojamieji degalai 
diesel ~ dyzelìnas, dyzeliǹiai degalai  KEnc
distillate ~ distiliúotieji degalai 
doped ~ degalai  su priémaišomis 
drummed ~ supakúotieji degalai 
engine ~ varìkliniai degalai 
ethylized ~ etiliúotieji degalai 
exotic ~ nepaprastíeji degalai 
explosive ~ sprogíeji degalai 
filtered ~ filtrúotieji degalai 
flame thrower ~ liepsnóvaidžio mišinys 
gaseous ~ dùjiniai degalai , degiosios dùjos 
heavy ~ sunkíeji degalai 
high-energy ~ didelės enèrgijos degalai 
high-grade ~ šilumìngasis kùras 
high-grade nuclear ~ branduolìnis labai  sódrintas kùras 
high-octane ~ dìdelio oktãninio skai čiaus degalai 
hydrazine ~ hidraziǹo kùras 
hydrocarbon ~ angliavandeniai degalai 
hydrogen ~ vandenìliniai degalai 
hypergolic ~ hiperbolìnis kùras  NATO 
hypergolic ~ saváime įsiliepsnójantys degalai 
incendiary ~ padegamàsis mišinys 
jet ~ reaktỹviniai degalai  KEnc 

kerosene ~ žìbalas 
liquid ~ skystíeji degalai   
long-storable ~ ilgalai kiai degalai 
low grade ~ prastõs kokybės degalai 
metal-base ~ metalizúotasis kùras 
metallic ~ metalìnis branduolìnis kùras
metered ~ dozúotieji degalai 
mineral ~ minerãliniai degalai 
motor ~ varìkliniai degalai 
net ~ tùrimosios degalų atsargos 
non-carbonaceous ~ beangliavandeniai degalai 
nuclear ~ branduolìnis kùras Aps, KEnc
oil / petroleum ~ nãftos degalai 
on-tank ~ tánko degalai ; vežiójamosios tánko degalų
atsargos 
petrol ~ benzìnas 
plastic(s) ~ plastikìnis kùras 
powdered / pulverized ~ dùlkių pavìdalo degalai 
premium ~ antidetonãciniai degalai 
pure ~ švaríeji degalai 
reference ~ etalòniniai degalai 
reheat / afterburner ~ forsãžiniai degalai 
rocket ~ rakètinis kùras 
rubber-base ~ degalai  (gumos pagrindu) 
safety ~ nesprõgūs, saugíeji degalai 
self-igniting ~ saváime įsiliepsnójantys degalai 
slurry ~ suspendúotieji degalai 
solid (body) ~ kietíeji degalai ; kietàsis kùras 
solid rocket ~ kietàsis rakètinis kùras 
stable ~ stabilùsis kùras 
substitute ~ keičiamíeji degalai 
super-cooled ~ peršaldytieji degalai 
synthetic ~ sintètiniai degalai 
thermonuclear ~ termobranduolìnis kùras 
thickened ~ sutir štintieji degalai 
tractor ~ trãktorių degalai 
transferrable ~ pérpumpuojamieji degalai 
undoped ~ degalai  be príemaišų
unfiltered ~ nefiltrúotieji degalai 
vapourized ~ išgarãvę degalai 

fuel-efficient a ekonòmiškas (apie variklį ir pan.)
fueller n benzìnvežis 
fuelling n degalų pripylìmas KEnc

tank ~ degalų pripylìmas į bakùs  
fulcrum n (sverto) atramõs tãškas; sukìmosi tãškas 

control lever ~ pavarų perjungimo svìrties atramà
full a komp. pìlnas; vìsas; pripìldytas; memory ~ atmintìs 

pripìldyta
full-track a vikšrìnis 
fulminate n sprogdìnamasis mišinys 

mercury ~ sprogùsis gývsidabris KEnc
fulminating / fulmination n 1 sužãdinimas, inicijãvimas 2 

chem. sprogdìnimas
fume n pl dūmai; garai 
fumigant n dezinfekãvimo (rūkymu, garais) medžiaga  
fumming  n dūmijimas 
function n fùnkcija 

logistic ~ log. logìstinė fùnkcija 
tactical ~ of artillery koviǹė artilèrijos paskirtìs

functional a 1 fùnkcinis 2 vei kiantis 
functioning n veikìmas; vei ksmas
fund n 1 fòndas 2 pl lėšos 
 Arms Fund Giñklų fòndas KEnc 
fundament n pagrindas
fungus n med. grybelis 
funnel n 1 piltuvėlis, piltùvas 2 dūmtraukis 

air ~ difùzorius; sklaidytùvas
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carburet(t)or air ~ oriǹė karbiurãtoriaus tūtà
furnace n techn. krósnis 

bake-out ~ kai tinimo, šìldymo krósnis
furnishing n tiekìmas
furniture n įrengìmai 
fuse I n 1 degìklis KEnc; padegamóji virvùtė KEnc 2 detonã-

torius KEnc; sprogdìklis KEnc, NATO; degtùvas KEnc; dãgtis
KEnc; set* / prime  a ~ įdėti, įsùkti, įtaisyti sprogdìklį;    
trigger a ~ aktyvúoti sprogdik̀lį; set* a ~ at  safe kei sti 
sprogdìklį į saugõs pãdėtį  
~ and detonator padegamàsis vamzdelis 
~ block sprogdìklis su detonãtoriumi 
15-second time ~ padegamàsis 15 sekùndžių lėtinimo vamz-
delis 
acoustic / audiofrequency ~ akùstinis sprogdik̀lis 
activating ~ neištai somosios mìnos sprogdik̀lis; nenuimamù-
mo elemen tas 
active ~ aktyvùsis sprogdik̀lis 
active radio ~ aktyvùsis rãdijo sprogdik̀lis; rãdijo sprogdìklis 
su autonòminiu táikinio apšvit̀inimu 
air-burst / air-pressure ~ smūginis detonãtorius 
all-purpose / universal ~ universalùsis sprogdìklis Art, KEnc 
all-ways ~ visasmūgis sprogdìklis 
ambient ~ suvei kiantis nuo (taikinį supančios) aplinkõs 
póveikio sprogdìklis 
anti-detector ~ dažnìnis indùkcinis sprogdik̀lis (suveikiantis 
nuo elektrinio minų ieškiklio poveikio)
antihandling / antilift / antidisturbance / antiactiving ~ 
neištai somasis sprogdìklis 
anti-tank projectile base ~ dugniǹis prieštánkinės granãtos 
sprogdìklis 
armed ~ užtaisytasis sprogdik̀lis 
audio-frecuency (type) ~ garso dãžnio sprogdìklis 
autodestructive / self-destruction type ~ neištai somasis 
sprogdìklis 
auxiliary detonating ~ (sprogdiklio) pirmiǹis detonãtorius 
barometric ~ baromètrinis sprogdìklis 
base ~ dugniǹis sprogdìklis KEnc, NATO
base delay-action ~ delsùsis dugniǹis sprogdik̀lis 
Bickford / blaster ~ padegamóji virvùtė KEnc; Bìkfordo 
virvùtė
blasting / detonating ~ sprogdìklis; nuotoliǹis sprogdìklis; 
sprogdìnamoji virvùtė
blastproof ~ atsparùs sprogìmui sprogdìklis 
body ~ šóninis sprogdìklis 
bomb ~ bòmbos sprogdik̀lis  
boresafe ~ saugìklinis kontãktinis sprogdik̀lis Art, KEnc, 
NATO
bullet impact ~ kul kos kontãktinis sprogdik̀lis 
bullet-sensitive ~ kul kos sprogdik̀lis 
check action / inertia  ~ mókomasis sprogdìklis Art, KEnc
chemical ~ chèminis sprogdìklis 
chemical delay ~ delsùsis chèminis sprogdìklis 
chemical pressure ~ slegiamàsis chèminis sprogdik̀lis 
clockwork ~ laikrodiǹis sprogdik̀lis 
combination ~ mišrùsis kontãktinis  sprogdik̀lis Art, KEnc; 
dvejópo veikìmo sprogdìklis 
common ~ padegamóji virvùtė KEnc
composition time ~ parakìnis nuotolìnis sprogdik̀lis 
concussion / air-burst / air-pressure ~ orìnis smūginis 
sprogdìklis (suveikiantis nuo orinės smūgio bangos) 
contact ~ kontãktinis sprogdik̀lis Art, KEnc
contact-release / pressure-release action ~ iškraunamàsis 
sprogdìklis 
controlled ~ nuotoliǹio val dymo sprogdìklis 
count type ~ sprogdìklis su atskai tomuoju mechanizmù 
deferred-fire ~ delstiǹė padegamóji virvùtė

delay / time ~ delsùsis sprogdìklis
delay graze / impact / percussion ~ delsùsis smūginis 
sprogdìklis 
detonating ~ detonúojamoji virvùtė
direct action ~ tiesióginio póveikio sprogdìklis NATO
direct-action impact ~ smūginis tiesióginio póveikio sprog-
dìklis 
Doppler-reflection ~ Dòplerio rãdijo sprogdìklis 
double-action ~ dvejópo veikìmo sprogdìklis
dummy ~ mókomasis sprogdìklis 
electric ~ elektrìnis sprogdìklis KEnc; elektrìnis degtùvas
KEnc
electric and percussion ~ galvãninis smūginis sprogdìklis 
electric delay ~ elektrìnis sulėtintojo veikìmo detonãtorius
electrical ~ elektrìnis sprogdìklis; galvãninis degtùvas 
electrical and percussion ~ elektrìnis ir smūginis sprogdìklis 
electrochemical ~ elektrochèminis sprogdìklis 
electronic ~ rãdijo sprogdìklis 
electronic-frequency-influence ~ dažnìnis indùkcinis rãdijo 
sprogdìklis 
electrostatic proximity ~ elektrostãtinis nekontãktinis 
sprogdìklis 
flash ~ įkai tinimo degtùvas 
frequency induction ~ rãdiju val domas sprogdìklis 
friction ~ trinamàsis uždegìklis
graze ~ inèrtinis kontãktinis sprogdìklis Art, KEnc
hydrostatic ~ hidrostãtinis sprogdìklis 
igniting ~ degìklis Art, KEnc; padegamàsis vamzdelis; užde-
gamàsis dãgtis 
ignition ~ art. sprogdìklis 
impact action ~ smūginis sprogdìklis NATO
impact base ~ dugniǹis smūginis sprogdìklis 
impact nose ~ priešakìnis smūginis sprogdìklis 
improvised ~ nestandártinis sprogdìklis 
induction ~ indùkcinis sprogdìklis
inertia / check action ~ inèrtinis sprogdìklis, mókomasis 
sprogdìklis 
inertial guidance ~ inèrtinė val dymo sistemà 
influence / proximity ~ nekontãktinis sprogdìklis Art, KEnc, 
NATO; rãdijo sprogdìklis KEnc
infrared ~ infraraudonàsis sprogdìklis 
instantaneous / direct-action / non-delay / immediate-
action / quick ~ staigùsis sprogdìklis 
instantaneous percussion ~ staigùsis smūginis sprogdìklis 
integral ~ neatskiriamàsis sprogdìklis 
laser ~ lazerìnis sprogdìklis 
lighter ~ padegamõsios virvùtės uždegìklis 
liquid ~ hidrodinãminis sprogdìklis 
long-delay ~ dìdelio uždelsìmo sprogdìklis 
magnetic ~ magnètinis sprogdìklis 
magnetic induction (type) ~ magnètinis indùkcinis sprog-
dìklis 
mechanical / mechanical-action ~ mechãninis sprogdìklis 
mechanical-chemical ~ mechãninis chèminis sprogdìklis 
mechanical-time ~ mechãninis nuotolìnis sprogdìklis 
medium-delay ~ vidutìnio uždelsìmo sprogdìklis 
mine ~ mìnos sprogdìklis 
multiple ~ mišrùsis kontãktinis sprogdìklis Art, KEnc
non-boresafe ~ nesaugìklinis kontãktinis sprogdìklis Art, 
KEnc
non-delay ~ nedelsùsis sprogdìklis 
offset ~ iškeliamàsis sprogdìklis 
optical ~ òptinis sprogdìklis 
passive ~ pasyvùsis sprogdìklis 
percussion ~ smūginis kontãktinis sprogdìklis Art, KEnc
photoelectric ~ fotoelektrìnis sprogdìklis 
piezoelectric ~ pjezoelektrìnis sprogdìklis 
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plastic ~ plastikìnė sprogdik̀lio langelio įvorė
platinum ~ platinìnis įkai timo degtùvas 
point ~ priešakìnis sprogdik̀lis 
powder-burning time ~ padegamóji virvùtė su pãrako šer-
dimì
pressure ~ slegiamàsis sprogdik̀lis 
pressure-friction ~ slegiamàsis trinamàsis uždegìklis 
primary ~ pagrindìnis sprogdik̀lis 
propelling ~ ìšmetamojo ùžtaiso uždegik̀lis 
proximity / influence ~ nekontãktinis sprogdik̀lis 
pull-action ~ tempiamàsis sprogdik̀lis 
pull-friction ~ tempiamàsis trinamàsis sprogdìklis 
pull-release ~ nutraukiamàsis sprogdìklis 
quick ~ staigùsis kontãktinis sprogdik̀lis Art, KEnc
quick-match ~ grei tai deganti padegamóji virvùtė
radar ~ radiolokãcinis sprogdìklis 
radio ~ rãdijo sprogdìklis Art, KEnc
radio proximity ~ indùkcinis áukšto dãžnio sprogdìklis 
retarded action ~ delsùsis kontãktinis sprogdìklis Art, KEnc
ring-type ~ žiedìnis sprogdik̀lis 
rocket ~ rakètos sprogdìklis 
rod-type ~ kai štinis sprogdik̀lis 
rupture / tilt ~ sver tinis sprogdìklis 
safety ~ padegamóji virvùtė KEnc, NATO
self-destroying ~ susinaikìnimo sprogdìklis KEnc, NATO
semiactive ~ pusiáu aktyvùs sprogdìklis 
semipassive ~ pusiáu pasyvùs sprogdìklis 
sensitive percussion ~ labai  jautrùs smūginis sprogdik̀lis 
short ~ trumpàsis sprogdik̀lis 
short-delay ~ mãžo uždelsìmo sprogdìklis  
shuttered ~ apsáugotasis sprogdik̀lis KEnc, NATO
slow-burning ~ lėtai  deganti padegamóji virvùtė
smouldering ~ smilkstamàsis dãgtis 
spark ~ kibirkštìnis uždegìklis; kibirkštìnis degtùvas
special ~ specialùsis sprogdìklis; specialùsis jungìklis
spring ~ spyruõklinis sprogdìklis 
standard ~ standártinis sprogdìklis  
superquick and delay ~ staigùsis ir delsùsis sprogdik̀lis 
supersensitive ~ labai  jautrùs sprogdìklis 
tail ~ dugniǹis sprogdìklis; uodegiǹis sprogdik̀lis 

target-contact ~ kontãktinis sprogdìklis 
target-influence ~ indùkcinis sprogdìklis 
tension-release ~ iškraunamàsis ir nutraukiamàsis sprog-
dìklis 
time ~ lai ko sprogdik̀lis KEnc; padegamóji virvùtė KEnc, 
NATO
time blasting / aerial-burst ~ nuotolìnis sprogdik̀lis Art, 
KEnc, NATO; padegamóji virvùtė
time mechanical ~ mechãninis nuotolìnis sprogdìklis 
time-and percussion ~ mišrùsis sprogdìklis; nuotoliǹis ir 
smūginis sprogdìklis 
triplex ~ trejópo veikìmo sprogdìklis 
twin detonating ~ dvìguboji detonúojamoji virvùtė (su ben-
dru apvalkalu)
universal ~ universalùsis sprogdìklis
variable-time / selective-delay ~ kin tamojo uždelsìmo 
sprogdìklis 
vibration ~ vibrãcinis sprogdìklis 
wooden ~ medìnė sprogdìklio langelio įvorė

fuse II n saugìklis; el. lydùsis saugìklis 
alarm ~ signãlinis saugìklis 
cartridge ~ lizdìnis saugìklis 
pin ~ kištukìnis saugìklis 
plug ~ kamštinis saugìklis  
safety ~ saugìklis; automãtinis saugìklis; lydùsis saugìklis 
tube / tubular ~ vamzdinis saugìklis 
wire ~ vielìnis lydùsis saugìklis 

fuse-box n el. saugìklių dėžė
fusee n degìklis
fuselage n av. órlaivio liemuõ KEnc, fiuzeliãžas 
fuser n sprogdìklių nustatytojas
fusillade n 1 šáudymas; (šūvių, kulkų)  krušà; šaulių gin klų

(šautuvų, automatų) ugnìs 2 sušáudymas 
fusing n 1 (sviedinio) galutìnis užtai symas (įdedant sprogdiklį) 

2 sprogdìklio įstãtymas į mìną
fusion n 1 fiz. sin tezė 2 lydymas
 thermonuclear ~ termobranduolìnė sin tezė
fuze n amer. = fuse
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G 

gab n 1 kablys; šakùtė; šãkės 2 ìškyša 3 angà; skylė
gad n ãšmenys  
gadget n príetaisas KEnc  
gage amer. = gauge n, v 
gadgetry n kuop. naujiéji príetaisai,  įtaisai
gain n komp. stìprinimas 

power ~ gãlios stìprinimas 
v dìdinti (greitį, aukštį ir pan.) 

gallery n požemìnė galèrija; komp. galèrija
ammunition ~ požemiǹis šaudmenų sándėlis 
countermine ~ priešmiǹinė galèrija
horizontal filtering ~ horizontalùsis filtrãvimo šulinỹs  
listening ~ pasiklaũsymo galèrija 
mine ~ mìnų galèrija KEnc 
oil ~ tepìmo kanãlas 
scarp ~ eskárpinė galèrija 
shooting ~ šaudyklà KEnc, tir̀as
shot ~ dengtóji sviedinių lai kymo vietà
tappet oil ~ (vožtuvų) stūmik̀lių tepim̀o kanãlas

galling n įrėžis 
~ of liners cilìndrų tūtų įrėžis 
~ of rings stūmõklio žiedų įrėžis 

gallon n galònas (skysčių ir biralų tūrio vienetas; angliškasis = 
4,54 l; amer. = 3,78 l) 

gallonage n talpà galònais 
galvanic a 1 fiz. galvãninis 2 prk. elèktrinantis 
galvanization n galvanizãcija
galvanometer n el. galvanomètras 

recording ~ galvanogrãfas 
galvanoscope n el. galvanoskòpas
game n žaidìmas (t. p. komp.) 

training ~ mókomasis žaidim̀as 
gaming n: war ~ veiksmų eigõs modeliãvimas KEnc
gamma-activity n fiz. gama aktyvùmas 
gamma-meter n fiz. gama spinduliuõtės matuõklis
gamma-radiation n fiz. gama spinduliuõtė
gamma-rays n fiz. gama spinduliai 
gang n 1 brigadà KEnc 2 (įrankių) rinkinys, komplèktas KEnc

breakdown ~ avãrinė kománda  
maintenance of way ~ kelio remònto brigadà 

ganger n brigãdininkas; meistras; kelio darbinin kas 
foreman ~ kelio brigadininkas 

gangplank n príetiltis; pl laipteliai (iš laivo išlipti), trapas
gantry n 1 (keliamojo krano) portãlas; pl rėmai 2 kosm. 

(raketos) paleidìmo bókštas 
gap n 1 plyšys; spragà; angà; skylė 2 techn., automob. tárpas 

KEnc, tarpelis; intervalas; prótarpis 3 komp. laisvóji vietà; 
plyšys; spragà; tárpas 4 (minų lauko ir pan.) perėja; perėja 
(užtvarose); (kalnų) perėja; tarpeklis; make* a ~ daryti 
perėjas; plug a ~ uždaryti perėjas 
air ~ kibirkšties tárpas
armour ~ tánkų perėja 
breaker point ~ tárpas tarp pertraukiklio kontaktų
effective ~ vientisóji perėja 
electrode ~ automob. tarpas tarp elektròdų
minefield ~ mìnų lau ko perėja 
minefield ~ neužminúotasis tárpas miǹų ir kitų sprogmenų
ùžtvarose
narrow ~ próšvaisa
personnel ~ pėstininkų perėja (užtvaroje)  
piston ring ~ stūmõklio žíedo spynà 

piston ring end ~ stūmõklio žíedo spynõs tárpas 
rail joint ~ jungties tárpas 
spark ~ kibirkšties tárpas 
time ~ lai ko tárpas
track ~ vėžių perėja 

gapping n perėjų darymas
garage n 1 garažas 2 automobìlių remònto dirbtùvė 3 degalìnė
garment n drabùžis; ãpdaras; dangà 

armoured ~ šarvúotoji aprangà 
garnishing n maskãvimo dangà   NATO
garrison n įgula 
gas <n, v> n 1 pl dùjos 2 pl šviẽčiamosios dùjos 3 amer. šnek. 

benzìnas KEnc; pl degalai  KEnc 4 pl nuodìngosios mẽdžiagos
(NM) Aps, KEnc, NATO
acid ~ rūgštìnė NM 
arsenic war ~ arsèno NM 
arsenical blister ~ pūliúojamoji arsèno NM 
blister ~ pūliúojamoji NM Aps, KEnc, NATO
blood ~ bendróji NM Aps, KEnc, NATO
bottled ~ dùjos balionè 
burned / burnt / combustion / effluent / exhaust / flue ~ 
ìšmetamosios dùjos; deginiai  KEnc
chemical warfare ~ kovìnė NM 
choking / suffocating ~ dùsinamoji NM Aps, KEnc, NATO 
combustion ~es degiosios dùjos 
compressed ~ automob. sùslėgtosios dùjos 
condensed ~ suskystintosios dùjos 
discharge ~ naudo tosios dùjos 
exhaust ~ deginiai  KEnc; panaudo tosios dùjos 
fuel ~ degiosios dùjos 
GB ~ zarìnas (GB) (paralyžiuojamoji NM)
germ ~ išpurkštų koviǹių ligų užkrėtėjų debesìs 
HN-1 ~ azòto (HN-1) iprìtas (pūliuojamoji NM) 
inactive ~ inèrtinės dùjos 
incapacitating ~ žalójamoji NM 
irritant ~ dìrginamoji NM 
lacrimator ~ ašarójamoji NM 
lethal ~ mirtinóji NM 
limited standard war ~ ribóto naudójimo NM
liquefied ~ suskystintosios dùjos 
liquefied petroleum ~ (LPG) suskýstintosios nãftos dùjos 
(SND) KEnc
liquid nerve ~ skystóji paralyžiúojamoji NM 
mustard ~ (HD) iprìtas (HD) (pūliuojamoji NM) Aps, KEnc 
nerve ~ paralyžiúojamoji NM Aps, KEnc, NATO
nitrogen-mustard ~ (HN) azòto iprìtas (HN) (pūliuojamoji 
NM) Aps, KEnc 
non-lethal ~ nemirtinóji NM 
non-persistent ~ nepatvarióji NM 
operating ~ automãtiką vei kdinančios dùjos 
perfect ~ ideãliosios dùjos 
persistent ~ patvarióji NM 
persistent casualty ~ patvarióji žalójamoji NM 
poison ~ nuodìngosios dùjos 
powder ~ pãrako dùjos 
pressurizing ~ ìšstumiamosios dùjos 
psychochemical ~ psichotròpinė NM 
purified mustard ~ distiliúotasis iprìtas (pūliuojamoji NM)  
sneeze ~ čiáudėjamoji NM 
special ~ speciãliosios dùjos KEnc
standard war ~ pagrindìnė NM 
stored ~ dùjos baliòne 
tear ~ ašarìnės dùjos KEnc
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toxic ~ nuodìngosios dùjos
training chemical ~ mókomoji NM 
vesicant / blister ~ pūliúojamoji NM 
vomiting ~ vemiamóji NM 

 war ~ koviǹė NM 
v 1 (ap)núodyti dùjomis; léisti troškiǹamąsias dujàs 2 pri-
pìldyti dùjų 3 amer. šnek. įsipil̀ti degalų

gasbag n 1 dùjų baliònas 2 av. aerostãto ãpvalkalas; aerostãtas 
gas-bracket n dùjų ragelis
gas-burner n dùjų degik̀lis
gas-cooled a áušinamas dùjomis
gas-cutting n dùjinis pjovim̀as
gas-engine n dùjinis varìklis; vidaũs degim̀o varìklis 
gaseous a dùjinis, dùjų
gas-fire n dùjinis šildytùvas
gash n įpjovìmas, įpjova
gas-helmet n priešdùjinis šálmas
gasification n dujofikãvimas 
gasificator / gasifier n dujofikãtorius 
gasiform a dùjinis, dùjų
gasket n tarpìklis (t. p. automob.); in tarpas; pl pãkulos; 

kamšalas 
base ~ (smūginio detonatoriaus) trinkelės tarpik̀lis 
copper-foil ~ varìnės fòlijos tarpik̀lis 
cylinder head ~ automob. cilìndrų galvùtės tarpik̀lis 
felt ~ fètrinis tarpìklis
flat ~ plokščiàsis tarpìklis 
foil ~ fòlinis tarpìklis 
petrol-proof ~ atsparùs benziǹui tarpik̀lis  
seal ~ sandãrinimo tarpìklis 
spark-plug ~ sandarinamàsis uždegim̀o žvãkės tarpik̀lis

gaslight n 1 dùjinis apšvietìmas 2 dùjinė lempà 
gas-main n magistrãlinis dujótiekis
gas-mantle n kai tinimo tinklelis
gas-mask n dujókaukė Aps, KEnc
gas-meter n dujómatis; dùjų skaitìklis
gas-motor n = gas-engine
gasolene, gasoline n 1 gazolìnas 2 amer. benzìnas KEnc 

aviation ~ aviãcinis benzìnas
lead ~ etiliúotasis benziǹas
motor (car) ~ automobìlių benzìnas
off-colour ~ pagel tęs benziǹas  

gasometer n dujómatis 
gas-operated a vãromas dùjomis
gas-pedal n amer. automob. akcelerãtorius
gas-permeable a laidùs dùjoms 
gaspipe n 1 dujótakis 2 automob. kurótakis 
gas-producer n dùjų generãtorius
gas-proof, gas-tight a atsparùs, nelaidùs dùjoms 
gassed a apnúodytas dùjomis
gas-shelter n chèminė slėptùvė
gassing n 1 ap(si)núodijimas dùjomis 2 dùjų pripil̀dymas 3 

automob. dùjų išsiskyrìmas 
gas-station n amer. degalų pìlstymo pùnktas; degaliǹė
gas-tank n automob., av. degalų  bãkas
gat n 1 plyšys 2 šnek. pistolètas, revòlveris
gate n 1 įėjìmas; išėjìmas; pl dùrys, durelės; pl vartai;  angà, 

liùkas 2 kalnų perėja 3 ùžtvaras; ùžkardas 4 vožtùvas; sklen-
dė;  radiotech. ùžtūra;   5 strobúojantysis impùlsas 6 radijo 
próšvaisa 7 automob. perjungimo kulis̀ė 8 hidr. (šliuzo) 
ùždoris
~ leaf sklendės dìskas 
automatic ~ automãtinis ùžkardas 
bifurcation ~ skìrstomasis šliùzas 
crossing ~ ùžkardas; pervažiavimo ùžkardas

diode ~ diòdinė įmova 
folding ~ suveriamàsis ùžkardas 
gear shift ~ skriejìkas; kulìsė
hinged ~ ãtlenkiamosios revòlverio būgno durelės
integrated circuit ~ integra linė įmova 
lattice ~ ùžkardas su užtveriamąja grotelè 
lifting ~ ùžkardas 
logical ~ lòginė įmova 
ramp ~ (pikapo arba furgono) kėbulo bòrto dùrys 
resonant ~ rezonánsinė įmova 
shute ~ liùko skląstis 
supercharge blast ~ slėgtùvo dròselis 
wedge shaped ~ plei štiškasis sklendės dìskas

gateway n komp. įėjìmas; tinklų sietùvas; tinklų sąsajos 
procèsorius KEnc 

 simple ~ paprastóji tinklų sąsaja
gathering n 1 (su)rinkìmas; komplektãvimas 2 (dulkių, debesų

ir pan.) susikaupìmas; susitelkìmas 
missile ~ rakètos įskriejìmas į radiolokãcijos stoties spindu-
liavimo zòną  

gauge n 1 mãtas; mãstas; dỹdis 2 kritèrijus 3 techn., automob. 
matuõklė; matuõklis; rodỹklė; rodìklis 4 šablònas 5 etalònas 
6 kalìbras 7 manomètras; davìklis (t. p. automob.); jutìklis 7 
jūr. grimzlė 8 jūr. (ppr. gage) (laivo) padėtìs vėjo ãtžvilgiu 9 
glžk. bėgių plõtis 
adjustable ~ stumdomàsis šablònas 
angle ~ kampų matavimo šablònas
bore-sighting ~ šáltojo įsišáudymo vamzdelis 
bullet-hole ~ patáikymų į táikinį nustatymo kalìbras 
calibre ~ (sviedinių) kalibromètras 
chamber ~ kãmeros kalìbras 
depth ~ gulsčiùko rodyklė
depth ~ gylio matuõklė
electric petrol ~ elektrìnis benzìnmatis 
electrical fuel ~ elektrìnė degalų matuõklė
feeler ~ automob. tarpùmatis 
float-type fuel level ~ plūdìnė degalų matuõklė
flow ~ sąnaudų matuõklė
foot ~ vandeñs lỹgio matuõklė KEnc 
front wheel ~ príekinių rãtų vėžės plõtis 
fuel (contents) ~ degalų matuo klė
fuel / fuel oil ~ automob., av. degalų lygio rodyklė  
fuel level ~ automob., av. degalų lygio jutik̀lis 
fuel-pressure ~ degalų manomètras 
fuel-quantity ~ degalų kiekio rodyklė  
fuse ~ padegamõsios virvùtės pjovìmo šablònas 
gasoline / gasoline level / depth ~ benzìno lygio matuo klė
gasoline-depth ~ benzìno lygio rodyklė
internal ~ vidìnis kalìbras 
international loading / PPI ~ tarptautìnis króvinio gabarìtas
NATO 
ionization vacuum ~ jonizãcinis vakuummètras 
joint clearance ~ tárpų matuo klė; tárpų šablònas 
level ~ tepalų lygio matavimo liniuõtė
loading ~ króvinio gabarìtas 
marking ~ žymėjimo šablònas 
measuring ~ matuo klė; lòtas (navigacinis įtaisas vandens 
gyliui iš laivo matuoti) 
membrane / diaphragm vacuum ~ membrãninis vakuum-
mètras 
no-go ~ (vamzdžio kanalo išdilimo nustatymo) nepraeinamà-
sis kalìbras 
oil / oil level / oil contents ~ alyvos lygio matuo klė
oil-depth-level ~ alyvos lygio matuo klė
oil-pressure ~ alyvos manomètras, slėgmatis 
petrol / gasoline ~ benzìnmatis, benzìno lygio matuo klė
petrol depth / level ~ benzìno rodyklė; benzìno lygio ma-
tuo klė
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petrol float ~ plūduriǹis benzìnmatis 
petrol pressure ~ benzomanomètras  
precipitation ~ meteor. kritulių matuo klė
pressure ~ manomètras; slėgmatis; art. krèšeris
rain ~ meteor. líetmatis 
rear wheel ~ užpakaliǹių ratų vėžės plo tis 
recording vacuum ~ registrúojamasis vakuummètras
recuperator ~ art. grąžik̀lio manomètras 
scoring ~ patáikymų į táikinį nustatymo kalib̀ras 
shell ~ svíedinio kalìbras 
sighting ~ taikìklio įmontavimo tìkrinimo priétaisas
small-arms ~ šaulių gin klo kalib̀ras 
snow ~ sniego matuo klė
spindle arm ~ svir̀tinis priékinių ratų suėjim̀o matavimo 
príetaisas
standard ~ normalùsis vėžės plo tis 
star ~ vamzdžio kanalo matavimo kalib̀ras 
star ~ žvaigždùtė
strain ~ tenzimètras 
total fuel ~ sumúojanti degalų matuo klė
track-alignment ~ príekinių ratų nustatymo kampų tìkrinimo 
įtaisas 
tyre pressure ~ padangų manomètras 
vacuum ~ vakuummètras 
water flow ~ vanden s skaitik̀lis
wheel / track ~ vėžės plo tis
wind ~ šaul. g. taikik̀lio horizontãliojo reguliavimo mecha-
nìzmas, taikìklio korèktorius  
wire strain ~ vielìnis įtempio jutìklis
working ~ darbìnis kalib̀ras

gauge-board n 1 panèlis su matavimo priétaisais 2 automob. 
príetaisų skydas 

gauge-glass n vandénmačio stìklas
gauge-pressure n manomètrinis slėgis
gaugestick n matuo klė
gauging n kalibravimas; matavimas 
gauging-station n hidromètrijos stotìs
gauss n gáusas (Gs) [(magnetinio srauto tankio vienetas, var-

totas iki 1930; 1 Gs = 10-4T (teslai)]
gauze n metalìnis tinklelis 

filtering ~ filtravimo tinklelis 
gazogene n dùjų generatorius
gavelock n art. ran kinė svìrtis  
gear n 1 techn.,  automob.  krumpliãratis; krumplìnė pavarà; 

(perdavimo) mechanìzmas; pavarà 2 įrenginỹs; priétaisas 
KEnc; aparãtas  3 įranga; rei kmenys  4 jūr. takelãžas
absorbing ~ atóšliaužos stabdys 
anchor ~ iñkaro įranga 
axle drive ~ vãrantysis pagrindìnės pavarõs krumpliaratis 
balancing ~ art. pusiáusvyros mechanìzmas 
bevel ~ kūginis krumpliãratis 
blasting ~ sprogdìnimo príemonės; sprogdiǹimo rei kmenys 
brake / brake controls ~ stabdžių pavarà 
brake ~ stãbdymo įtaisas; stabdžių mechanìzmas; stabdžių
pavarà 
buffer ~ buferìnis príetaisas 
camp ~ stovyklos ekipuo tė
chain ~ grandìninė pavarà 
change (wheel) ~ kintamóji krumplìnė pavarà 
cluster / chain of ~ krumpliãračių blòkas 
cone of ~s pakópinė krumpliǹė pavarų dėžė
constant-mesh ~ nuolatiǹio sukibim̀o krumpliãratis 
control ~ val dymo įrenginys
crankshaft timing ~ automob. vãrantysis krumpliãratis; 
skìrstomasis alkūninio veleno krumpliaratis 
differential ~ techn. diferencialas; diferen cinė pavarà
differential crown ~ vainìkinis diferenciãlo krumpliãratis 

differential master / ring ~ vãromasis pagrindìnės pavaro s 
krumpliãratis; vainìkinis diferenciãlo krumpliãratis 
distribution ~ skìrstomasis mechanìzmas 
draw ~ vilkìmo įtaisas 
drawing and buffing ~ smūginis vilkìmo įtaisas 
drive / driving ~ vãrantysis krumpliãratis 
driven ~ vãromasis krumpliãratis 
elevating ~ rak. vertikãliojo kreipìmo mechanìzmas 
explosive ~ padegamàsis pistolètas; padegamàsis sprogdìklis 
feed change ~ padavìmo mechanìzmo krumpliãratis 
firing ~ sprogdìklis; uždegìklis; sprogstamàsis įtaisas 
first ~ pirmóji pavarà 
first speed driven ~ automob. pirmõsios pavaro s vãromasis 
krumpliãratis 
first speed driving ~ automob. pirmõsios pavaro s vãrantysis 
krumpliãratis 
forward ~ príekinės eigõs krumpliãratis 
fourth ~ ketvirtóji pavarà 
governor ~ reguliãtoriaus pavarà 
gun cocking ~ užtai somasis įtaisas  
gun running ~ pabūklo važiuõklė Art, KEnc  
hand traverse ~ mechanìzmas su ran kine pavarà 
hand(-operated) ~ ran kinė pavarà 
high / top ~ aukštóji, aukščiáusioji pavarà 
high-ratio ~ pavarà su dìdeliu perdavimo skai čiumi 
hydrosteering ~ automob. (vairo) hidráulinis stiprintùvas 
hypoid ~ hipòidinė pavarà 
horizontal / training ~ pósūkio mechanìzmas Art, KEnc
idle / intermediate ~ parazìtinis krumpliaratis 
input ~ automob. įėjìmo pavarà 
integral servo steering ~ automob. vai ro mechanìzmas kartù 
su stiprintuvù 
laying ~ kreipìmo mechanìzmas 
link ~ kulìsinė pavarà 
loading ~ art. užtai symo mechanìzmas 
low ~ žemiáusioji pavarà 
main ~ pagrindìnė pavarà KEnc
mine-clearing ~ išminavimo įtaisas 
output ~ automob. išėjìmo pavarà 
planetary ~ planètinis krumpliãratis 
positive valve ~ priverstìnis vožtùvinis paskìrstymas 
power traverse ~ bókšto pósūkio mechanìzmo pavarà 
quick loading ~ grei tojo vamzdžio keitìmo į užtai symo pãdė-
tį mechanìzmas  
quick-change ~ grei tai keičiamà krumplìnė pavarà (su stum-
domais krumpliaračiais) 
range ~ táikymo kampų mechanìzmas 
ratchet-wheel ~ rekètinis mechanìzmas 
rear-axle ~ pagrindìnė pavarà 
recoil absorbing ~ atóšliaužos amortizãtorius Art, KEnc
reduction / step-down ~ automob. lėtinančioji pavarà; 
žeminančioji pavarà redùkcinė pavarà 
reduction ~ redùktorius 
rescue ~ gélbėjimo įranga 
retractable landing ~ av. įtraukiamóji važiuõklė
retraction ~ gin klo padėties keitìmo į užtai symo padėtį me-
chanìzmas 
reverse ~ atbulìnės eigo s krumpliãratis 
reverse driving ~ automob. varantysis atbulìnės eigo s krum-
pliaratis 
reverse idler ~ automob. tárpinis atbulìnės eigo s krumplia-
ratis 
revolving ~ sukamàsis mechanìzmas 
ring ~ automob. kūginis varomasis krumpliaratis 
rod ~ svìrtinė pavarà 
running ~ važiuõklė Art, KEnc, pabūklo važiuõklė
running-up ~ grąžìklis 
screw ~ sráigtinė pavarà; sráigtinis krumpliãratis 
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screw bevel ~ kūginė sráigtinė pavarà 
second ~ antróji pavarà 
second speed driven ~ automob. antrõsios pavaro s vãroma-
sis krumpliãratis 
self-changing ~ automãtinio pavarų perjungimo mecha-
nìzmas 
semiautomatic ~ pusiáu automãtika
shockproof steering ~ neperduodantis smūgių (vairuotojo 
rankoms) vai ro mechanìzmas
silent / quiet ~ begar sė pavarų dėžė
sliding ~ judamàsis krumpliãratis; slystantysis krumpliãratis 
speed bevel ~ kūginis (keliamojo mechanizmo) apýtikslio 
kreipìmo krumpliaratis 
speed- reduction / step-down ~ lėtinančioji pavarà 
speeder ~ sukìmosi grei čio reguliãvimo įrenginys
speed-increasing ~ automob. grei tinančioji pavarà 
speedometer drive ~ automob. spidomètro pavarõs krum-
pliãratis 
starting ~ įjungiamà pàjudant iš vietos pavarà 
steering ~ vai ro mechaniz̀mas 
stepless ~ bepakõpė pavarų dėžė
sun ~ automob. centriǹis krumpliaratis 
sun-and-planet / planetary ~ planètinė pavarà 
switch ~ perjungimo įtaisas 
tank mine sweeping ~ tánko išminavimo įranga; tánko tralas 
tank running ~ tánko važiuo klė
tension adjusting ~ įtempim̀o (pvz., vikšro) reguliavimo 
įtaisas
third ~ trečióji pavarà 
third speed driven ~ automob. vãromasis trečiõsios pavarõs 
krumpliãratis
tipping ~ apvertìmo mechanìzmas 
top ~ tiesióginė pavarà
towing ~ vilkìmo įranga; prikabiǹamoji įranga
transmission ~ pavarų dėžės krumpliãratis 
traversing ~ pósūkio mechaniz̀mas Art, KEnc; rak. horizon-
taliojo kreipìmo mechaniz̀mas  
traversing bevel ~ kūginis pósūkio mechaniz̀mo krumpliã-
ratis 
turret ring ~ bókšto riedėjimo žíedo krumpliaratis 
turret traversing ring ~ bókšto pósūkio mechaniz̀mas 
unditching ~ įtaisas įstrìgusiai tèchnikai ištráukti; tánko išsi-
traukìmo rąstas 
variable-speed (wheel) ~ pakópinė krumpliǹė pavarų dėžė
wheel reduction ~ automob. rato redùktorius 
worm ~ sliekìnė pavarà

gearbox n automob. pavarų dėžė; redùktorius 
all-silent ~ betriùkšmė pavarų dėžė
automatic transmission ~ automãtinė pavarų dėžė
conventional transmission ~ krumpliaratìnė pavarų dėžė
main ~ pagrindìnė pavarų dėžė
manual / manually shifted transmission ~ ran kinio perjun-
gimo pavarų dėžė
multiple-speed ~ daugiapakõpė pavarų dėžė
planetary ~ planètinė pavarų dėžė
reduction / auxiliary ~ pagrindiǹis redùktorius 
reversing ~ atvirkštiǹės eigo s, revèrsinis mechaniz̀mas 
silent-mesh ~ pavarų dėžė su betriukšmiù perjungimu 
speed-change ~ pavarų dėžė
synchromesh ~ pavarų dėžė su sinchronizatoriais 
three-speed ~ tripako pė pavarų dėžė
transfer ~ skìrstomoji pavarų dėžė
transmission ~ pavarų dėžė
traverse ~ (bokšto) sùkamojo mechaniz̀mo redùktorius 

gearcase n automob. pavarų dėžės kárteris
geared n techn. gérvė

a su krumplìne pavarà, redùkcinis

gearing n 1 (už)kabìnimas; užkliùdymas 2 krumplìnė pavarà; 
krumpliaračių blòkas
crank ~ švaistìklinė pavarà 
flexible ~ lanksčióji pavarà 
intermediate ~ tárpinė pavarà 
multiple ~ daugiapako pė pavarų dėžė
spur ~ cilìndrinė krumplìnė pavarà
wheel ~ ratų pavarà

gear-lever n automob. pavarų perjungimo svìrtis
gear-ratio n perdavimo skai čius
gear-shift n amer. = gear-lever
gearstick n = gear-lever
gearwheel n automob. krumpliãratis 

camshaft ~ vãromasis krumpliãratis 
side ~ kūginis krumpliãratis 
spur ~ cilìndrinis krumpliãratis 

gel n chem. gèlis  
napalm ~ sutir štintas napálmu padegamàsis mišinys 
silica ~ silikagèlis Aps, KEnc

gelatine n želatinà; pl drebùčiai 
blasting ~ sprogióji želatinà, dinamìtas 

general a komp. ben dras; vìsiškas
generalization n apibeñdrinimas (t. p. komp.); generalizãcija  
 cartographic ~ kartogrãfinis apibeñdrinimas KEnc
general-purpose a spec. universalùsis; bendrõsios paskirties
generant n mat. sudaromoji
generate v spec. generúoti; gamìnti 
generation n 1 (karo technikos) gamýba; (spinduliuotės ir 

pan.) generãvimas 2 komp. formavimas; gamìnimas; gene-
racija; generavimas; sudarymas

generator n el. radiotech., komp. el. generãtorius KEnc; for-
muotùvas; generavimo programà
alternating-current ~ kintamo sios srovės generatorius 
amplidyne ~ fiz. elektromašinìnis stiprintùvas, amplidìnas 
asynchronous ~ asinchròninis generatorius
audio frequency ringing ~ šaukiamàsis gar so dažnio gene-
ratorius 
auxiliary ~ pagálbinis generatorius 
azimuth-sweep ~ azimutìnio skleidìmo generatorius 
beat-frequency ~ dažnių pulsavimo generatorius 
blanking ~ uždaromasis generatorius 
blast load ~ sprogìmo bango s smūginės apkrovo s imitatorius 
continuous-current / direct-current ~ nuolatìnės srovės 
generatorius 
cycle ~ kin tamojo dažnio generatorius 
driven sweep ~ láukiamojo skleidìmo generatorius 
driving ~ pirmìnis generatorius 
electric ~ elèktros generatorius 
electromagnetic ~ elektromagnètinis generatorius 
emergency ~ avarinis generatorius 
foam ~ gesìnamųjų pùtų generatorius 
framing ~ kadrų skleidìmo generatorius 
functional ~ fùnkcinis generatorius 
gas ~ mechãninis NM aerozòlio generãtorius Aps, KEnc; dùjų
generatorius 
harmonic ~ harmòninis generatorius 
horizontal-scanning ~ horizontãliojo (eilùčių) skleidìmo 
generatorius 
image signals ~ vai zdo signalų generatorius 
induction ~ indùkcinis generatorius; asinchròninis gene-
ratorius 
interference ~ trukdžių generatorius 
laser / lasing ~ lazerìnis generatorius 
main ~ pagrindìnis generatorius 
mark pulse ~ žymių generatorius 
multimode ~ daugiamòdis generatorius 
multiphase ~ daugiafazis generatorius 
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narrow-pulse ~ trumpųjų impùlsų generatorius 
noise ~ rdl. triùkšmo generatorius 
notch / range mark ~ žymių generatorius 
oscillation ~ virpesių generatorius 
pulse ~ impùlsų generatorius 
quantum ~ kvántinis generãtorius KEnc
random-number ~ atsitiktìnių skai čių generatorius 
range-sweep ~ núotolio skleidim̀o generatorius 
reference ~ atramìnis generatorius 
reserve ~ atsargìnis generatorius 
scanning / time-base ~ skleidim̀o generatorius 
self-excited ~ saváime sužadinamas generatorius  
separately excited ~ išorìnio žadinimo generatorius 
side-band ~ šóninės júostos generatorius 
signal ~ signalų generatorius 
sine-wave ~ sinusìnių virpesių generatorius 
smoke ~ dūmų generatorius; dūmijimo įrenginys 
square-pulse ~ stačiakampių impùlsų generatorius 
standard-signal ~ standártinių signalų generatorius 
steam-gas ~ garų dùjų generatorius 
sweep ~ skleidìmo generatorius; svyrãvimų dažnio gene-
ratorius
synchronous ~ sinchròninis generatorius 
target ~ táikinio imitavimo generatorius 
test signal ~ ban domųjų signalų generatorius 
thermoelectric ~ termoelektriǹis generatorius                                                                         
three-phase ~ trifazis generatorius 
transistor ~ tranzistoriǹis generatorius
traverse ~ (bokšto) pósūkio mechanìzmo elektriǹis gene-
ratorius 
trigger ~ leidžiamàsis generatorius 
vertical scanning ~ vertikãliojo skleidim̀o generatorius 
welding ~ (su)vìrinimo generatorius

generator-gearbox n automob. generatorius pavarų dėžė
generator-motor n automob. generatorius-varik̀lis 
generatrix n mat. sudaromoji
geodesic, geodetic a geodèzinis, geodèzijos 
geodesy n geodèzija KEnc
geodetic-framework n geodezinis tin klas 
geography n: military ~ karìnė geogrãfija KEnc
geoid n geòidas KEnc
geology n: military ~ karìnė geològija KEnc
geomagnetism n geomagnetiz̀mas 
geometry n geomètrija 

grain ~ pãrako žirnelio geomètrija 
geophysics n geofìzika KEnc
geopolitics n geopolit̀ika KEnc 
germ n mikròbas; mikroorganìzmas
germicidal a baktericìdinis 
germicide n baktèrijas naikiǹanti medžiaga, baktericìdas 
get-in n komp. įkeltìs; įvestis̀
gianite n gianìtas (SM) 
giant n hidromonìtorius
gib n 1 užspaudžiamàsis plei štas; apkabà 2 vamzdžio apkabà 
gibbet n (krano) strėlė
gigabyte (GB) n komp. gigabáitas (1 GB = 230 baitų)
gill n pl žaliùzės 

radiator ~s radiatoriaus žaliùzės 
gilled a briaunótas; rantytas
gimbal n kardano pakabà
gimlet n grąžtas
gin n inž. (rankinis) suktùvas 

~ tackle pl skrỹsčiai KEnc
gird v pri(si)júosti kalavij̀ą ar kárdą

girder n 1 stat. sijà; rygelis; tãšas; (tilto) sántvara; fèrma 2 
radijo stíebas  
hinged ~ lan kstinė sijà

girderless a besìjis 
girdle n apkabà; žíedas 
glacis n pl nuožulníeji šarvai 
gland n 1 riebókšlis; sandarìklis 2 tánkinimas

muzzle ~ art. láibgalio riebókšlis 
packing / valve ~ riebókšlis; riebókšlinis tarpìklis; riebókš-
linis manžètas
spark plug ~ uždegìmo žvakės įmova

glare n automob. akinančioji šviesà; akinantysis spindėjimas
glass n 1 stìklas 2 véidrodis 3 pl akiniai ; žiūrõnai KEnc, 

binòklis 4 baromètras KEnc 5 lęšis; teleskòpas;  mikroskòpas 
6 smėlio lai krodis 
antiglare ~ sáugantis nuo akinimo stìklas 
bullet-proof / armoured ~ šarvúotasis neperšaunamasis 
stìklas
bullet-resistant ~ nepéršaunamasis stìklas KEnc
coloured ~ švieso s fìltras 
dimmer ~ mažinantis švieso s ryškùmą stìklas 
door ~ dùrų stìklas 
easy-eye ~ automob. príekinis stìklas (nevarginantis vairuo-
tojo akių; ppr. su žaliu atspalviu)
fibre ~ stìklo vatà 
field ~es žiūrõnai KEnc, binòklis; lau ko žiūro nai 
front / screen / windshield ~ príekinis stìklas 
graduated ~ matãvimo in das 
graticulated ~es žiūro nai su tinkleliù 
head-lamp ~ automob. žibin to stìklas 
laminated ~ sluoksniúotasis stìklas 
magnifying ~ dìdinamasis stìklas
non-scatterable / shatter-proof / unsplinterable / safety ~ 
nedūžtantis stìklas; beskevel dris stìklas 
object ~ objektyvas 
prismatic field ~es prìzminiai žiūro nai
protective ~ apsaugìnis stìklas 
range-finding field ~es žiūro nai su tolìmačiu tinkleliù 
rear ~ užpakalìnis stìklas 
triplex ~ stìklas trìpleksas
window-ventilating ~ ventiliacinis dùrų stìklas 

glasscutter n stìklo rėžìklis, rėžtùkas
glass-dust n švìtras
glass-paper n švìtrinis po pierius, švìtras 
glass-wool n stìklo vatà
glaze v polirúoti
glazed a polirúotas
glazing n: safety ~ įstìklinimas beskevel driais stiklai s 
gleam n 1 silpnóji šviesà 2 atspindys 
glide n 1 slydìmas; slinkìmas 2 av. sklañdymas; tūptìnė 3 jūr. 

tūptìnė
glide-bomb n planirúojamoji bòmba
glider n 1 av. sklandytùvas KEnc 2 jūr. glìseris KEnc

tank-carrying ~ tánkų skrai dymo sklandytùvas 
gliding n 1 slydìmas 2 av. sklañdymas KEnc 3 jūr.  glisãvimas  
glissade n (nu)slydìmas; (nu)šliaužìmas
glitch n 1 (mechanizmo) staigùsis gedìmas 2 netikràsis signãlas 
glitter n 1 blizgėjimas 2 prk. blizgesys 
globe-valve n 1 rutulìnis vožtùvas 2 pereinamasis ventìlis
gloom n pãrako džiovìnimo krósnis
gloss n blizgesys 
glossary n komp. áiškinamasis terminų žodynas
glove n pir štinė
 anti-flash ~s apsaugo s nuo ugnies pir štinės 
 protective ~s apsaugìnės pir štinės Aps, KEnc

generator-gearbox
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glow n gai sras; švytėjimas
glower n el. kai tinamasis siūlas
glow-lamp n kai tinamoji lémpa
glue n pl klijai 
glueing n (žemėlapių) klijavimas 
glut n plei štas
glycerine n chem. glicerìnas 
glycine n chem. glicìnas 
g-meter n fiz. akceleromètras 
go n veikim̀as; dárbas (apie variklį ir pan.) 
 a vei kia NATO; įveikiamà (apie vietovę); vei kiantis, dìrbantis 

(apie motorą, variklį ir pan.)   
goggle n pl apsaugìniai akiniai   Aps, KEnc tamsiéji akiniai    

gas ~s dujókaukės akiniai 
protective / safety ~s apsaugiǹiai akiniai  Aps, KEnc  

going n ėjìmas; vykìmas; važiavimas; ėjim̀o grei tis; važiavimo 
grei tis 

gondola n gondolà 
goniometer n fiz. goniomètras KEnc  

mirror ~ veidrodìnis ganiomètras 
goniometry n fiz. kampų matavimas 
good n pl 1 log. prekės 2 daiktai ; kilnójamasis tur tas 3 log. 

krovinys 
a tin kamas, naudìngas

gooseberry n (vielinis) ežỹs KEnc
gore n koordinatinė zonà 
gorge n top. siauràsis tarpeklis
goudron n gudrònas
gouge n pùsapvalis káltas
govern v reguliúoti
governing n komp. reguliavimas

ratio ~ (variklio darbo) reguliavimas kei čiant degiojo mìši-
nio sùdėtį

governor n techn., automob. reguliatorius, kontròlės mecha-
nìzmas 
air brake ~ pneumãtinio stãbdžio reguliãtorius 
all-speed ~ visarežìmis reguliãtorius  
automatic spark advance ~ automãtinės uždegim̀o paskubo s 
reguliãtorius 
brake ~ stabdžio reguliãtorius 
centrifugal speed ~ automob. išcentrìnis grei čio reguliãtorius 
flow propagation ~ sąnaudų reguliãtorius 
fuel flow ~ degalų sąnaudų reguliãtorius 
hydraulic ~ hidráulinis grei čio reguliãtorius 
high speed / maximum-speed ~ didžiáusiojo apsisukìmų
skai čiaus reguliãtorius 
pneumatic ~ pneumatinis grei čio reguliãtorius 
precision ~ precìzinis grei čio reguliãtorius 
slow-speed ~ mažiáusiojo apsisukim̀ų skai čiaus reguliãtorius 
speed ~ grei čio reguliãtorius 
two-speed ~ dvirežim̀is grei čio reguliãtorius 
variable speed ~ visarežìmis grei čio reguliãtorius 

G-pulver n glikòlinis pãrakas
grab n 1 pagriebìmas 2 užgrobim̀as 3 griebtùvas; ekska-

vatorius; automatinis sámtis  
gradation n gradãcija; laipsniškùmas 
grade <n, a, v> n 1 láipsnis; rángas 2 rūšis, kokybė 3 amer. 

núolydis
falling / coasting ~ nuleidìmas
fuel ~ degalų rūšis 
level ~ nùlinis núolydis 
low ~ žemarūšis; nuolaidùsis pròfilis; lėkštàsis pròfilis 
oil ~  tepalų rūšis 
powder ~ parako márkė
proposed ~ projèktinė kelio pažymà 
rolling ~ bangúotasis pròfilis

ship ~ lai vo rángas KEnc
steady ~ vientisàsis núolydis 
a: high ~ pirmarūšis 
v 1 niveliúoti (vietovę) 2 profiliúoti (kelią) 

grademeter n núolydžio matuõklis KEnc
grader n grei deris 

motor / road ~ savaei gis grei deris, autogrei deris 
patrol ~ budėjimo grei deris 

gradient n 1 núolydis (t. p. komp.); nuolaidùmas; statùmas; 
statùsis šlai tas; pasvirìmas (t. p. komp.) 2 fiz., komp. 
gradieñtas   
~ of slope (kelio) núolydžio statùmas 
baric / barometrical ~ baromètrinis gradien tas 
down-hill ~ núokalnės statùmas 
easy / flat ~ nuolaidùsis šlai tas 
flow ~ srovės slėgio skìrtumas 
inversion temperature ~ (Stable-S) stabilùsis (S) tempera-
tūros gradieñtas Aps, KEnc
lapse temperature ~ (Unstable-U) labilùsis (L) temperatūros 
gradieñtas Aps, KEnc
mild hydraulic ~ ikikrìtinis hidráulinis núolydis 
neutral temperature ~ (Neutral-N) neutralùsis (N) tempera-
tūros gradieñtas Aps, KEnc
pressure ~ slėgio gradien tas 
slope ~ šlai to statùmas
steep / heavy ~ statùsis šlai tas 
steep hydraulic ~ virškrìtinis hidráulinis núolydis 
temperature ~ temperatūros gradien tas

grading n 1 klasifikacija 2 rūšiavimas; brokavimas
gradual a láipsniškas 
gradually adv palaipsniui 
graduate v 1 kalibrúoti; gradúoti; tarúoti 2 (pa)tìkrinti, su-

tìkrinti (tikslumą)
graduated a gradúotas 
graduation n 1 gradacija 2 chem. (skysčio) (su)tir štinimas, 

garinimas 3 spec. (skalės) gradãvimas; padalà; padalų žymė-
jimas 
sight ~ taikìklio gradavimas; taikìklio padalà  
windage ~ taikìklio horizontãliojo reguliavimo skalės padalà 
zero ~ nùlinė padalà Art, KEnc

grain n 1 (parako)  grūdas 2 grūdėta struktūrà; granuliacija; 
grūdėtùmas  
degressive burning ~ trinkelė su mažėjančiu degìmo pa-
viršiumi 
long ~ ilgàsis pãrako elemen tas 
neutral burning ~ trinkelė su nuolatiniù degìmo pavir šiumi 
progressive burning ~ trinkelė su didėjančiu degìmo pa-
viršiumi 
slab ~ rak. vientisìnis ùžtaisas
solid-propellant ~ kíetojo rakètinio kùro trinkelė
sulphurless fine ~ besieris smulkiagrūdis pãrakas 

graining, granulation n (parako) granuliãvimas 
gram-atom n gramatòmas (medžiagos masės vienetas; kitaip 

molinė masė) 
gramme-calorie n gramkalòrija, kalòrija grãmui (anksčiau 

vartotas šiluminės talpos vienetas) 
gram-molecule n grammolèkulė (medžiagos masės vienetas) 
granite n granìtas
granular a granuliúotas; grūdėtas 
granularity n granuliuotùmas; grūdėtùmas
granulation n granuliavimas
granulator n granuliatorius 
granule n 1 (parako) grūdelis 2 granulė
graph n diagramà (t. p. komp.); grãfikas (t. p. komp.); kreivė; 

grãfinis dokumeñtas KEnc, NATO 
adjusted / corrected deflection line ~ krypties pataisų lìnijų
grafikas 

graph
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adjusted / corrected range line ~ núotolio pataisų lìnijų
grafikas 
Automated Tactical Target Graph (ATTG)
automatizúotasis tãktinio táikinio gra fikas 
elevation ~ taikìklio núostatų grafikas
graphic n grãfinis dokumeñtas KEnc, NATO 
computer ~s kompiuteriǹė grãfika LST
escape and evasion ~ suktiǹis slaptàsis grãfikas KEnc  

graphical a grafinis, grafiškas  
graphite n grafìtas KEnc (t. p. automob.) 

colloidal ~ automob. kolòidinis grafìtas 
grapnel n jūr. kobinỹs; abordãžinis kablỹs; (keturnagis, pen-

kianagis) nedìdelis in karas 2 inž. katė (minoms ištraukti) 
 explosive ~ sprogdìnamoji katė
grapple n 1 = grapnel 2 su(si)kibim̀as 3 sugriebìmas
grasp n 1 rañkena 2 šaul. g. (šautuvo) búožės kakliùkas
grate n 1 pl grotelės 2 židinys 3 fiz., radiotech. gardelė
grater n trintùvas
graticulate v braižyti tin klą, tinklelį
graticule n tiñklas; geogrãfinių koordinãčių tiñklas KEnc, 

NATO
fixed ~ nejudrùsis taikik̀lio tinklelis 
geographical ~ geografinis tin klas 
map ~ žemėlapio tinklelis 
moving ~ judrùsis taikik̀lio tinklelis
range ~ tin klas su kryžmè; kampãmatis tin klas 

grating n 1 fiz. gardelė; gro tinis paklo tas 2 radiotech. tinklelis
foot ~ gro tinis paklo tas

gravel n žvyras 
coarse ~ stambùsis žvyras 
fine / pea ~ smulkùsis žvyras 
river ~ ùpės žvyras 
run-of bank / pit ~ karjèro žvyras 

gravimeter n fiz. gravimètras KEnc
gravimetry n fiz. gravimètrija KEnc
gravitation n fiz. sun kio jėgà; gravitãcija KEnc, visúotinė

traukà 
gravitational a fiz. gravitacinis
gravity n fiz. sun kio jėgà; suñkis; by ~ savièigos būdù, 

stic̀hiškai  
specific ~ of electrolyte elektrolìto tan kis 

graze v 1 šáudyti lėkštąja ugnimì 2 ryš. pérjunginėti kanalùs
grazing n: graphite ~ parako grafitavimas 
grease <n, v> n (tirštasis) tẽpalas

~ for plain bearing slydim̀o guo lių tepalas 
~ for rolling bearing riedėjimo guo lių tepalas
anti-friction bearing ~ plastinis guo lių tepalas 
automotive ~ automobìlinis tepalas 
axle ~ ašių tepalas; ratų tepalas 
brake ~ stabdžių tepalas 
car / chassis ~ važiuoklės tepalas 
compounded ~ mišiniǹis tepalas 
consistent ~ tirštàsis tepalas 
cup ~ solidòlas 
gear / pinion ~ krumpliǹių pavarų tepalas; plastinis tran-
smìsinių pavarų tepalas 
graphite ~ plastinis grafit̀inis tepalas 
gun ~ pabūklų tepalas 
hard / block ~ kietàsis tepalas 
high melting-point ~ aukšto s lydymosi temperatūros tepalas 
low temperature / antifreezing ~ antifriz̀inis tepalas 
multipurpose ~ daugiafuñkcis tepalas 
packing ~ sandarinimo tepalas 
protective ~ apsaugiǹis tepalas 
rifle ~ šautuvìnis tepalas 
rust-preventive / slushing ~ antikoròzinis te palas 
sealing ~ sandarinamasis tepalas 

shell ~ sviedinių tepalas 
sliding ~ slydìmo guo lių tepalas 
slushing ~ apsaugìnis tepalas 
soft ~ minkštàsis tepalas 
special ~ specialùsis tepalas 
spring ~ lìngių tepalas 
synthetic ~ sintètinis tepalas 
tap ~ kranų tepalas 
thermally inert ~ sun kiai lydomas tepalas 
v (pa)tèpti

grease-box n tepalìnė
grease-gun n tepalo švir kštas
grease-monkey n amer. šnek. (automobilių, lėktuvų) me-

chanikas
greaseproof a nelaidùs riebaláms
greaser n teptùvas
greasing n (pa)tepìmas; (su)riebalavimas 

contact ~ kontaktų riebalavimas 
grenade n granatà Art, KEnc; prime a ~ užtaisyti granatą; 

throw* a ~ svíesti granatą; unpin a ~ kei sti granatą į kovõs 
padėtį
antipersonnel ~ priešpėstinė granatà KEnc
antipersonnel hand ~ priešpėstinė rañkinė granatà KEnc
anti-tank ~ prieštánkinė granatà KEnc
anti-tank hand ~ prieštánkinė rañkinė granatà KEnc
anti-tank incendiary ~ padegamóji prieštánkinė granatà 
anti-tank rifle ~ šautuvìnė prieštánkinė granatà 
anti-tank rocket ~ reaktỹvinė prieštánkinė granatà KEnc
anti-tank shaped charge ~ kumuliacinė prieštánkinė granatà 
armour-piercing ~ šarvamušė granatà 
artillery ~ artilèrinė granatà Art, KEnc
chemical ~ chèminė granatà Aps, KEnc
chemical hand ~ chèminė ran kinė granatà 
defensive ~ gynybinė granatà 
defensive hand ~ gynýbinė rañkinė granatà KEnc
drill ~ mókomoji granatà 
fin-stabilized ~ granatà su stabilizatoriumi 
fragmentation ~ skevéldrinė granatà
fragmentation rifle ~ skevéldrinė šautuvìnė granatà 
frangible ~ plonasienė granatà 
frangible glass smoke ~ dūminė plonasienė granatà su 
stikliniù apvalku 
frangible hand ~ bùtelis su padegamúoju mìšiniu 
gas ~ chèminė granatà 
gas frangible ~ chèminė plonasienė granatà 
gas rifle ~ chèminė šautuvìnė granatà 
grenade launcher / rocket-launcher ~ granãtsvaidžio grana-
tà Art, KEnc
hand ~ rañkinė granatà KEnc
high-explosive ~ ar domoji granatà
high-explosive anti-tank rifle ~ kumuliacinė prieštánkinė
šautuvìnė granatà 
hollow-charge ~ kumuliacinė granatà 
illuminating ~ šviečiamóji granatà 
impact fragmentation rifle ~ skevéldrinė smūginė šautuvìnė
granatà 
incendiary ~ padegamóji granatà Aps, KEnc
instructional ~ išrenkamóji mókomoji granatà
napalm hand ~ napálminė ran kinė granatà 
offensive hand ~ puolamóji rañkinė granatà KEnc
phosphorus ~ fosforìnė (padegamóji) granatà 
practice ~ mókomoji granatà 
practice hand ~ praktinė ran kinė granatà 
primed ~ užtaisýtoji granatà
pull-type hand ~ ran kinė granatà su frìkciniu degtuvù 
rifle ~ šautuvìnė granatà KEnc
rifle anti-tank ~ prieštánkinė šautuvìnė granatà 

graphical
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rifle anti-tank rocket ~ reaktỹvinė prieštánkinė šautuvìnė
granatà Art, KEnc
rifle hollow charge ~ kumuliacinė šautuvìnė granatà 
rod rifle ~ grūstùvinė šautuvìnė granatà 
smoke ~ dūminė granatà Aps, KEnc
smoke hand ~ dūminė ran kinė granatà 
smoke rifle ~ dūminė šautuviǹė granatà 
spherical / egg hand ~ kiaušiǹio pavid̀alo ran kinė granatà 
stick ~ ran kinė granatà su ran kena 
thermite hand ~ termit̀inė ran kinė granatà 
time-fused ~ nuotoliǹė granatà 

grenade launcher n granãtsvaidis Art, KEnc; prieštánkinis 
šáutuvas Art, KEnc
active ~ aktyvùsis granãtsvaidis Art, KEnc
anti-tank ~ prieštánkinis granatsvaidis, reaktyvinis prieštán-
kinis granatsvaidis    
anti-tank heavy / mounted ~ sunkùsis prieštánkinis granãt-
svaidis KEnc
automatic heavy / mounted ~ sunkùsis automãtinis granãt-
svaidis KEnc
gun ~ pabūklinis granãtsvaidis Art, KEnc 
hand-held ~ ran kinis granatsvaidis 
hand-held anti-tank ~ ran kinis prieštánkinis granatsvaidis 
light ~ lengvàsis granãtsvaidis KEnc
light anti-tank ~ lengvàsis prieštánkinis granatsvaidis 
mounted ~ sunkùsis granatsvaidis 
rifle ~ šautuvìnis granãtsvaidis Art, KEnc
rocket ~ reaktỹvinis granãtsvaidis Art, KEnc
rocket-assisted ~ aktyvùsis reaktỹvinis granãtsvaidis Art, 
KEnc
single-shot ~ vienkartìnis reaktỹvinis granãtsvaidis Art, KEnc 
smoke ~ dūminis granãtsvaidis Aps, Art, KEnc

grenite n grenìtas (SM) 
grey n fiz. grėjus (Gy) (apšvitos dozės vienetas) Aps, KEnc 
grid n 1 geod., radiotechn. tiñklas KEnc; koordinãtinis tiñklas

KEnc, NATO 2 radijo, tel., komp. tinklelis 3 el. akumu-
liatoriaus plokštelė 3 el. energètinė sistemà 4 grotelės 

 arbitrary ~ laisvàsis koordinãtinis tiñklas KEnc
azimuth ~ azimutìnis tin klas 
cartographical ~ kartografinis tinklelis 
celluloid / transparent ~ celulòidinė koordinatinė liniuo tė
fire control ~ artilèrinis koordinatinis tinklelis (ugniai valdy-
ti) 
measuring ~ planšètė
military ~ karìnis koordinãtinis tiñklas, tinklelis KEnc, 
NATO  
navigation ~ navigãcinis koordinãtinis tiñklas, tinklelis
NATO
normal cartographic ~ stačiakampis koordinatinis tin klas, 
tinklelis 
perspective ~ perspektỹvinis koordinãtinis tiñklas, tinklelis
KEnc, NATO
photogrammetric ~ fotogrammètrinis koordinãtinis tiñklas,
tinklelis KEnc
point designation ~ taškų núorodos (koordinãtinis) tiñklas
NATO; taškų žymėjimo tinklelis 
reference ~ koordinatinis tinklelis 
survey ~ geodèzinis tiñklas KEnc; atramiǹis topografinis 
tin klas 
target ~ artilèrinis koordinãčių tinklẽlis KEnc; taikinių
tinklẽlis NATO; koordinatinė liniuo tė
target area designator ~ taikinių nuródymo tinklelis 
temporary / arbitrary ~ sąlygìnis koordinatinis tin klas, tink-
lelis
Universal Transverse Mercator (UTM) Grid universalùsis 
skersìnis Merkãtoriaus tiñklas, tinklelis KEnc, NATO

grille n grotelės
grind* v 1 sutrìnti (į miltelius); ~ in pritrìnti 2 galąsti; tekinti; 

šlifúoti 3 įremti; įspáusti (into) 

grinder n pl radijo trikdžiai 
grinding n 1 (mašinos dalių) džerškėjimas 2 šlifavimas (t. p. 

automob.) 3 sutrynìmas 
valve ~ automob. vožtùvų šlifavimas

grinding-mill n trupintùvas; smulkintùvas; malūnas
grip n 1 pagriebìmas; suspaudìmas 2 sukibìmas (su paviršiumi) 

3 spaustùvas; griebtùvas 4 ran kena, rankenėlė  
~ of wheel rato sukibìmas su kelio pavir šiumi 
detonating cable ~ detonúojamosios virvùtės tvir̀tinimo 
apkabà 
double-spade ~ (kulkosvaidžio) búožės pado plokštelė
fore ~ šaul. g. príekinė ran kena; (šautuvo) apsodo lovelis 
handwheel ~ smagračio ran kena 
heavy machine-gun spade ~ sun kiojo, sto vinio kulkósvai-
džio rankenėlė
light machine-gun fore ~ ran kinio kulkósvaidžio apsodo 
lovelis 
light machnine-gun pistol ~ pistolètinė ran kinio kulkósvai-
džio ran kena 
pistol ~ pistolèto ran kena 
retracking handle ~ pertaisymo ran kenos rankenėlė
rubber ~ (svirties) gumìnis an tgalis 
shoulder-piece ~ búožės ran kena 
tyre road ~ padango s sukibìmas su kelio pavir šiumi 

gripper n spaustùvas; griebtùvas
gripping n 1 pagavìmas, gáudymas 2 pagriebìmas; suspau-

dìmas; užsikirtìmas 3 gnybtas 
~ of projectile by rifling svíedinio įsirėžìmas į gráižtvas 

grisounite, grisoutine n chem. grizunìtas (SM) 
grivation n magnètinės rodỹklės núokrypis nuo tiñklo KEnc;

deklinãcija NATO
grommet n: rubber ~ gumìnė įvorė
groove n 1 griovẽlis (t. p. automob.); latakėlis 2 įlaidas; 

ìšdroža; ìšėma; įkirtìmas; įkarta; įraiža; rėžis 3 kalìbras 
~ for cartridge extractor šaul. g. ìšpjova išmetìklio pėdelių
ìškyšoms 
~ for crosshead (spynos ašies) kryžmės ìšpjova 
~s decreasing depth (mažėjančio link laibgalio) kin tamojo 
gylio gráižtvos 
annular ~ žiedìnis griovelis 
circular ~ žiedìnė ìšdroža (aplink kulkos korpusą) 
circular oil ~ žiedìnis tepìmo griovelis 
cocking-piece ~ kovìnė gaidùko ìšpjova 
distributing ~ skìrstomasis griovelis 
extracting ~ žiedìnė tūtos ìšėma (išmetikliui užkabinti) 
grasping ~ 1 búožės ìšėma 2 šaul. g. apsodo latakėlis 
guide ~ kreipiamóji ìšdroža 
locking ~ ìšdroža spyno s kovìnei ìškyšai  
lubricant / oil ~ tepìmo griovelis 
magazine clearance ~ šaul. g. dėtuvės ìšėma 
mortar bomb annular ~ žiedìnis minósvaidžio mìnos grio-
velis 
oil ~ tepìmo griovelis 
oil-ring ~ tepalo nuėmìmo stūmo klinio žíedo griovelis 
operating cam ~ art. kreipiamàsis griovelis 
operating crank roller ~ art. bangúotoji plei što ìšpjova
piston ring ~ automob. stūmo klio žíedo griovelis 
rifling ~ gráižtva Art, KEnc
safety-lock plunger ~ saugìklio plùnžerio ìšdroža 
shifter fork ~ ìšdroža pavarų perjungimo šakùtei  
sighting ~ šaul. g. táikymo griovelis 
spiral ~ spiralinė ìšdroža; sráigtinis griovelis 
throttling ~ kin tamojo gylio (atošliaužos stabdžio kontrstū-
moklio) griovelis 
tread pattern / tyre ~ padango s protèktoriaus griovelis
weakening ~s ran kinės granatos kòrpuso įraižos

groove
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ground I <n, v> n 1 atstùmas KEnc 2 poligònas KEnc; 
aerodròmas KEnc, NATO; pãgrindas 3 el. įžeminimas; įže-
mik̀lis 4 aikštė, aikštelė; 5 žẽmė; jūros dùgnas; gruñtas; dar ↑
area
argillaceous / clayey ~ molėtasis grun tas
boggy ~ pelkėtasis grun tas
chemical proving ~ chèminis poligònas 
compact / solid ~ tankùsis grun tas
contamined ~ taršo s rùožas 
dead ~ nenaikìnamoji erdvė Art, KEnc
defensive ~ gynybos rajònas 
drill ~ mókomasis lau kas 
engineer proving ~ inžinèrinis ban domasis poligònas 
filled-up ~ supiltàsis grun tas
firing ~ šaudyklà KEnc; poligònas KEnc
gas-contaminated ~ chèminės taršo s rúožas
high ~ aukštumà 
killing ~ naikìnamoji zonà; ugniẽs mai šas KEnc; vìsiškojo 
naikìnimo zonà
landing ~ tūpìmo aikštẽlė KEnc
loose ~ purùsis, silpnàsis grun tas  
low ~ žemumà
mining ~ mókomojo minavimo rajònas 
muddy / slimy ~ dumblėtasis  
nuclear killing ~ branduolìnio gin klo naikiǹimo zonà 
nuclear proving ~ branduolìnis ban domasis poligònas 
parachute training ~ mókomasis parašiùtinis mieste lis 
practice ~ mókymo aikštė
proving ~ poligònas Art, KEnc; mókslinis bañdomasis 
poligònas Art, KEnc
rocky ~ uolìnis grun tas 
sandy ~ smėlėtasis grun tas  
shooting ~ šaudyklà
soft ~ silpnàsis grun tas  
stamping ~ pažymėtoji ugnies pozic̀ija 
training ~ mókomasis poligònas KEnc; mókomasis miestẽlis
KEnc
uncemented ~ birùsis grun tas

 water-bearing ~ vandeniǹgasis grun tas
water-logged / water-saturated ~ vanden s persunktas, 
įmir kęs grun tas 
v 1 nu(si)léisti; dėti ant žẽmės; ~ arms sudėti ginklùs 2 el. 
įžẽminti 3 av. neléisti skris̀ti; neléisti (pa)kil̀ti; (nu)tupdýti 
(dėl rūko ir pan.); nušãlinti nuo skrỹdžių 4 jūr. užplaũkti ant 
seklumõs 5 jūr. guldýti ant dùgno (povandeninį laivą) 

ground II n vietóvė; identify on the ~ atpažìnti vieto vėje 
advanced ~ vyraujančioji vietóvė
anti-tank ~ tánkų neįveikiamà vietóvė
broken / intersected ~ raižytoji vietóvė
closed ~ uždaróji vietóvė
commanding ~ vyraujančioji vietóvė
contaminated ~ užterštóji vietóvė
difficult / heavy ~ nelabai  važì vietóvė
hasty organized ~ skubo tai įrengtà vietóvė  
marshy / swampy ~ pelkėta vietóvė
open ~ atviróji vietóvė
organized ~ įrengtóji vietóvė
passable ~ važì vietóvė
rough ~ nelygi vietóvė
tank-proof ~ tánkų neįveikiamà vietóvė
vital ~ gyvybiškai svarbì vietóvė

grounded a amer. el. įžemintas  
grounding 1 užplaukim̀as ant seklumõs 2 amer. el. įžẽmini-

mas KEnc, NATO 3 av. draudim̀as (pa)kìlti; draudìmas skrìsti
ground-type a lau ko, esantis laukè
group n 1 grùpė KEnc (t. p. komp.) 2 grupuõtė KEnc  

~ of rounds šūvių grùpė, sèrija 
~ of targets taikinių grùpė

air ~ aviãcijos grùpė KEnc
artillery ~ artilèrijos grùpė Art, KEnc  
ballistic ~ (parako) balìstinė grùpė
butt ~ búožė su paleidìmo grupè 
data-time ~ dãtos ir lai ko grùpė     NATO
digit ~ komp. skaitmenų grùpė
fire ~ ugniẽs grùpė KEnc
fire support ~ paramõs ugnimì grùpė NATO
firing-pin ~ sùrinktas skeliamàsis mechanìzmas
gun ~ artilèrijos grùpė Art, KEnc
horizontal shot ~ pabūklo (šūvių) sklaido s horizontaliõjoje 
plokštumojè èlipsė
hunter-killer ~ tralãvimo ir  naikìnimo grùpė NATO
mine warfare ~ mìnų tralãvimo grùpė KEnc
NATO Nuclear Planning Group NATO branduolìnio pla-
nãvimo grùpė KEnc
naval ~ laivų grùpė KEnc
negative video-pulse ~ neigiamųjų vai zdo impùlsų grùpė
obstacle ~ ùžtvarų grùpė KEnc
pulse ~ impùlsų grùpė
repair and retrieval ~ remònto ir  evakuãcijos grùpė
scoring ~ įskaitìnė šūvių sèrija; įskaitìnė patáikymų grùpė
search and rescue ~ paieškõs ir gélbėjimo grùpė KEnc
shot ~ glaustùmo trìkampis; sklaido s èlipsė; patáikymų grù-
pė; patáikymų pasiskìrstymas; pradaužų pasiskìrstymas
track ~ vikšrìnių mašìnų grùpė
trigger-guard ~ šaul. g. paleidžiamàsis rėmas 
trigger-housing ~ paléidžiamojo mechanìzmo dėžùtė
vertical shot ~ vertikaliõsios sklaido s èlipsė

grouping n grupavimas
grouser n (vikšro) pentìnas 

ice ~ žiemìnis vìkšro pentìnas
growth n (pa)didėjimas
grub-screw n begal vis sráigtas, sraigtelis
grummet n (kreipiamojo žiedelio) apsaugìnė įvija
guanyl n chem. guanìlas (SM) 
guarantee n log., komp. garántija
guard n 1 apsaugà (t. p. komp.) 2 apsaugìnis aptvaras; apsau-

gìnis įrenginỹs; apsisáugojimo príemonė 3 lai dininkas (lai-
džioji medžiaga)
anti-splash ~ purvasaugis skydelis 
anti-tank ~ tánkų stebėjimo pòstas 
barrel ~ vamzdžio gau btas 
brush ~ (žibinto, radiatoriaus) apsaugìnės grotelės 
bumper ~ bámperio an tdėklas 
crankcase ~ apsaugìnis kárterio skydas 
demolition ~ griáunamojo objèkto apsaugà NATO; griáuna-
mojo objèkto apsaugo s padalinys
fan ~ ventiliatoriaus gau btas 
fender ~ (automobilio) spar no skydelis 
head-lamp ~ apsaugìnės žibin to grotelės 
mud / dirt ~ purvasaugis skydelis 
radiator ~ apsaugìnės radiatoriaus grotelės 
rear hand ~ užpakalìnė vamzdžio apkabà 
recoil ~ art. atóšliaužos įtaisų gau btas 
scroll ~ šaul. g. figūrinė saugìklio apkabà 
sliding trigger ~ šaul. g. judrùsis saugìklio skliautelis 
top hand ~ vamzdžio apkabà 
track ~ apsaugìnis vìkšro skydelis 
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio sky-
delis 
trigger ~ šaul. g. gaidùko svirtẽlės skliautẽlis KEnc
truck wheel ~ (vikšro) atramìnių ritinėlių skydelis
valve ~ vožtùvo atramà 
wheel (splash) ~ purvasaugis

guard-ring n apsaugìnis žíedas
guardship n jūr. saugõs lai vas KEnc, NATO
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gudgeon n 1 varžtas 2 (skriejiko) pir štas; ašis̀; kakliùkas 
gudol n chem. gudòlas (SM) 
guidance n 1 (raketos) val dymas KEnc 2 techn. kreipim̀as Art, 

KEnc 3 nutáikymas; orientavimas
~ on a target kreipìmas į táikinį
active homing ~ aktyvùsis nusitáikymas Art, KEnc; automã-
tinis táikymas NATO  
all-the-way ~ val dymas visojè skrydžio, skriejim̀o trajektò-
rijoje 
antiradar ~ kreipìmas į radiolokacijos sto tį
antiradiation ~ kreipim̀as į elektromagnètinio spinduliavimo 
šaltìnį
automatic ~ automatinis val dymas 
azimuth ~ nukreipìmas pagal  ãzimutą NATO 
beam-riding ~ kreipim̀as pagal spin dulį, radijo spin dulį
cable / wire ~ laidìnis val dymas 
command ~ val domasis nukreipìmas KEnc, NATO; rak. 
komándinis val dymas 
direct ~ val dymas tiesiógiai stebint 
elevation ~ aũkščio nuródymas KEnc, NATO; rak. 
vertikalùsis kreipìmas; kreipim̀as pagal vietos kampą
homing ~ nu(si)táikymas KEnc,  NATO
inertial ~ rak. inèrtinis val dymas 
infrared (IR) heat-seeking ~ kreipim̀as pagal šilumiǹį, infra-
raudónąjį   spinduliavimą
laser (beam) ~ kreipìmas pagal lazerio spin dulį
line-of-sight ~ kreipim̀as pagal stebėjimo, vizavimo lìniją
manual ~ rañkinis val dymas 
midcourse ~ rakètos val dymas viduriniãjame trajektòrijos 
rúože Art, KEnc, NATO 
missile ~ rakètos val dymas Art, KEnc; rakètos táikymas Art, 
KEnc; reaktỹvinio sviédinio táikymas
monopulse ~ vienaimpùlsis val dymas 
optical-track ~ val dymas sekant òptinėmis príemonėmis 
passive homing ~ pasyvùsis nusitáikymas Art, KEnc, NATO
radar ~ radiolokacinis val dymas 
radar-beam ~ kreipim̀as pagal radiolokacinį spiñdulį
radio ~ radijo val dymas; radijo kreipim̀as 
range ~ kreipìmas pagal núotolį
semiactive homing ~ pusiáu aktyvùs nusitáikymas Art, 
KEnc, NATO
semiautomatic ~ pusiáu automatinis val dymas 
short-range ~ artimàsis val dymas 
stellar ~ astronavigacinis val dymas 
target-seeking ~ nusitáikymas
television (TV) ~ televiz̀inis val dymas 
terminal ~ rakètos val dymas galutiniãjame trajektòrijos rúo-
že Art, KEnc, NATO; galutìnis rakètos skriejim̀o val dymas
traverse ~ rak. horizontalùsis kreipìmas 
visual ~ regimàsis val dymas
wire / cable ~ laidìnis val dymas

guide n kreipìklis, kreiptùkas; komp. kreiptùvas; kreipiamóji 
detalė
axle-box ~ įvorės kreipìklis  
belt ~ kreipiamàsis imtùvo lata kas 
belt ~ šaul. g. imtùvo angà 
bogie ~ vežimėlio kreipìklis 
bogie arm ~ vežimėlio balansyro kreipìklis 
bolt ~ šaul. g. spyno s kreipik̀lis 
buffer ~ buferìnė įvorė
bullet ~ kreipiamóji kul kos įėjìmo nuožulnumà 
carriage ~ šaul. g. kreipiamóji plokštelė
cartridge ~ kreipiamàsis šovinių latakas 
firing pin ~ skìltuvo vamzdelis
level ~ (kvadranto) slankik̀lis su gulsčiukù 
magazine ~ dėtuvės imtùvas
radioactivity concentration ~ didžiáusioji leidžiamóji RM 
koncentrãcija Aps, NATO

recoil spring ~ šaul. g. kreipiamàsis grįžtamo sios spyruo klės 
ko tas 
rod ~ ko to kreipìklis 
seat ~ with rider sėdynės stùmdymo vertikaliąja ir horizon-
taliąja kryptimì mechanìzmas 
striker ~ (svirtinio sprogdiklio) kreipiamóji skìltuvo apkabà
track ~ vìkšro grandies kreipìklis; kreipiamóji vìkšro keterà  
track centre ~ vìkšro keterà 
track shoe ~ vìkšro keterà, kreipiamóji vìkšro keterà 
valve ~ vožtùvo kreipìklis
weapon handling ~ elgìmosi su gin klais atmintìnė

guide-board n kelio rodyklė
guided a val domas (apie raketą)
guideline n (ppr. pl) 1 nuródymai KEnc 2 gáirės; kùrsas KEnc
guide-mark n žymė; žénklas
guidepost n rodyklės stulpelis (kryžkelėje)
gulf, gull n dirbtìnis plūdinis taikinỹs NATO
gully n 1 nutekamàsis vanden s griovys 2 lovìnis bėgis 3 

vamzdyno kanalas 4 top. gilióji daubà, lomà (išgraužta van-
dens) 

gum n dervà (naftos produktuose)
gumming n: ~ of piston rings stūmo klio žiedų pridegìmas
gun I <n, a> n 1 šaunamàsis giñklas KEnc: pabūklas Art, 

KEnc; patránka Art, KEnc; šáutuvas KEnc; kulkósvaidis
KEnc; pistolètas KEnc; revòlveris KEnc; ~ clear „ištaisytas 
pabūklas“ (pranešimas); bring* a ~ into firing position kei sti 
pabūklą į kovo s padėtį; bring* a ~ into travelling position 
kei sti pabūklą į žygio padėtį; bring* a ~ into parallelism 
with another krei pti pabūklą lygiagrečiai  kitám pabūklui; 
depress a ~ sutei kti pabūklui nuleidìmo kampą; elevate a ~ 
sutei kti pabūklui pakilim̀o kampą;    have* a ~ at the ready 
laikyti  gin klą šáudymo padėtyjè; load a ~ užtaisyti pabūklą; 
mount a ~ statyti pabūklą (ant lafeto, mašinos); move a ~ 
išstùmti pabūklą; ~ ready! „Pàrengta!“ (pranešimas apie 
ginklų parengimą šaudyti); sponge out of the barrel ~ valyti 
pabūklo vamzdį; unlimber a ~ nuimti pabūklą nuo pir-
magalio vežimėlio; unload / empty a ~ ištaisyti pabūklą 2 
šaulys 3 automob. tepalo švir kštas; tepalo pistolètas 4 
prožèktorius 
~ assembly surinktàsis pabūklas
~ empty neužtaisýtasis pabūklas NATO 
~ from battery pabūklo žỹgio padėtìs Art
~ in battery pabūklo kovõs padėtìs Art
~ with auxiliary propulsion savìjudis pabūklas  
accompanying ~ palydo s pabūklas; tiesióginės paramo s 
pabūklas 
air ~ orìnis šáutuvas KEnc
airborne anti-tank ~ prieštánkinis óro desánto pabūklas 
airborne assault ~ savaei gis aviadesántinis artilèrijos įrengi-
nys 
aircraft ~ aviãcinė patránka Art 
antiaircraft ~ zenìtinė patránka Art, KEnc
antiaircraft self-propelled ~ savaei gis zenìtinis įrenginys 
anti-tank ~ prieštánkinis pabūklas 
anti-tank towed ~ velkamóji prieštánkinė patránka 
assault ~ štur mo pabūklas Art, KEnc
auxiliary propelled ~ savìjudis pabūklas Art, KEnc
bag-loaded ~ betūčio užtai symo pabūklas 
barbette ~ barbètinis (aikštelės) pabūklas 
canted ~ pabūklas su kakliùkų ašies núokrypiu 
case ~ tūtinio užtai symo pabūklas 
cold ~ (neįšildytas šūviu) šaltàsis pabūklas 
compound / built-up ~ pabūklas su sutvìrtintuoju vamzdžiu 
coned-bore ~ kūginio vamzdžio patranka 
coned-bore anti-tank ~ prieštánkinis kūginio vamzdžio 
pabūklas 
countershot ~ beatóšliaužis pabūklas 
directing / pivot ~ pagrindìnis pabūklas
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disappearing ~ slepiamàsis pabūklas 
dynamic cradle ~ pabūklas su išstumiamúoju vamzdžiù 
dynamoreactive ~ dinaminis reaktyvinis pabūklas 
drill ~ mókomasis pabūklas Art, KEnc
dual-purpose ~ universalùsis pabūklas Art, KEnc
dummy / sham ~ klaidìnamasis pabūklas 
electromagnetic ~ elektromagnètinė patránka KEnc
excaliber ~ mókomasis pristatomasis vamzdis
extreme range / superrange ~ supertoliašau dis pabūklas 
field ~ lau ko pabūklas 
fixed ~ nejudrùsis pabūklas Art, KEnc
flame-thrower ~ liepsnósvaidžio švirkšlys
flare ~ signalinis pistolètas 
flat-trajectory ~ lėkštojo šáudymo pabūklas 
garrison ~ tvirtóvės pabūklas 
grease ~ automob. tepalo švir kštas 
high-angle ~ iškìliojo šáudymo pabūklas 
high-low pressure ~ dùjų dinaminis pabūklas 
high-velocity ~ dìdelio pradìnio svíedinio grei čio pabūklas 
high-velocity tank ~ did̀elio pradìnio sviédinio grei čio tánko 
patránka 
hypervelocity ~  ypač dìdelio pradìnio sviédinio grei čio pa-
būklas 
homogeneous / one-piece ~ vienalytis vamzdis 
howitzer ~ háubica-patránka Art, KEnc  
jointed ~ pabūklas su nusukamúoju vamzdžiù 
large ~ sunkùsis pabūklas 
large-calibre ~ dìdelio kalib̀ro pabūklas 
laser(-beam) ~ lazerìnė patránka 
leaking ~ pabūklas su dùjų ištekėjimu  
light ~ lengvàsis pabūklas 
line pivot ~ pagrindìnis pabūklas 
long-barreled ~ ilgavamzdis pabūklas 
long-range ~ toliašaũdis pabūklas Art, KEnc
low-powered ~ nedid̀elio pradìnio svíedinio grei čio pabūklas 
magazine ~ dėtuvìnis šáutuvas 
mechanically aimed ~ pabūklas su sinchròniniu duomenų
perdavimu ir jėgo s pavaromis̀  
mechanized ~ mechanizúotoji patránka 
medium-calibre ~ vidutiǹio kalìbro pabūklas 
minor calibre ~ pagálbinio kalib̀ro pabūklas 
motorized ~ mechaninės traukõs pabūklas 
mountain ~ kalnų pabūklas Art, KEnc
multicharge / accelerating ~ daugiakameris pabūklas 
multi-piece ~ pabūklas su sudedamúoju vamzdžiù 
multiple / multibarreled ~ daugiavamzdis pabūklas 
multipurpose / all-purpose ~ daugiatik̀slis pabūklas 
muzzle-loading ~ užtai somas iš láibgalio pabūklas 
muzzle-loading rifled ~ užtai somas iš láibgalio gráižtvinis 
pabūklas 
nuclear ~ branduolìnė patránka Art, KEnc
oil ~ alyvos švirkštas 
optimum ~ optimalùsis pabūklas 
orthodox ~ įprastìnis pabūklas; klasikiǹis pabūklas 
pack ~ nešulìnis kalnų pabūklas 
parabellum ~ parabelum sistèmos pistolètas 
pivot ~ pabūklas ant ašiǹio lafèto; sùkamojo įrenginio pa-
būklas 
pneumatic ~ pneumatinis šáutuvas 
portable flame-thrower ~ len gvojo liepsnósvaidžio švirkš-
lys 
powerful ~ dìdelės galios pabūklas 
power-operated ~ pabūklas su jėgo s pavaromis̀ 
production(-line) ~ serijìnė patránka 
quarter-hung ~ pabūklas su nuleistomis̀ atramomìs 
quick-firing / rapid-fire ~ greitašaũdis pabūklas Art, KEnc  
railway ~ geležinkelìnis pabūklas 
range table ~ nominalu sis pabūklas 
rapid-fire ~ greitašau dė patránka 

rapid-fire tank ~ greitašau dė tánko patránka 
ready ~ bùdintysis pabūklas 
recoiling ~ atóšliaužis pabūklas 
recoilles anti-tank ~ beatóšliaužis prieštánkinis pabūklas 
recoilless ~ beatóšliaužis pabūklas Art, KEnc
recoil-operated ~ atatrankos jėgą naudójanti automatinė pa-
tránka 
reference ~ įšáudomasis pabūklas Art, KEnc
rifled ~ gráižtvinis pabūklas Art, KEnc
roving ~ klajójantysis pabūklas 
runaway ~ saváime šáudantis gin klas 
saluting ~ saliùtinis pabūklas Art, KEnc
sample ~ ban domasis pabūklas 
screw ~ išar domasis pabūklas Art, KEnc
self-operated ~ automatinis pabūklas
self-propelled ~ savaei gis pabūklas Art, KEnc 
self-propelled airborne assault ~ savaei gis aviadesántinis 
artilèrijos įrenginỹs Art, KEnc
self-propelled antiaircraft ~ savaei gis zenìtinis įrenginỹs
Art, KEnc
self-propelled anti-tank ~ savaei gis prieštánkinis pabūklas 
self-propelled assault ~ savaei gis artilèrijos įrenginỹs Art, 
KEnc
semiautomatic ~ pusiáu automãtinis pabūklas Art, KEnc
shell ~ mažakalìbrė automatinė patránka 
short ~ mortyrà Art, KEnc
short-range ~ artišau dis pabūklas 
siege ~ apgulo s pabūklas 
single-piece / monoblock ~ pabūklas su nesutvìrtintuoju 
vamzdžiù 
small-calibre ~ mažo kalìbro pabūklas 
smooth-bore ~ lygiavamzdis pabūklas Art, KEnc
standard type of ~ standártinis pabūklas 
subcaliber ~ pabūklas su įdedamúoju vamzdžiù 
submachine ~ = submachine-gun
superheavy ~ ypatìngos gãlios pabūklas Art, KEnc
super-range ~ supertoliašau dė patránka 
swivel ~ sùkamojo įrenginio pabūklas 
take-down ~ pabūklas su atskiriamúoju vamzdžiù 
tank ~ tánko patránka Art, KEnc
tank-accompanying ~ tánkų palydõs pabūklas 
tank-supporting ~ tánkų paramo s pabūklas 
tapered- / coned- / bore ~ (kūginio vamzdžio) dvikalìbris
pabūklas 
targeted ~ pàrengtas kõvai pabūklas Art, KEnc
towed ~ velkamàsis pabūklas Art, KEnc
tractor ~ vikšrìnis pabūklas 
turret ~ bókštinis pabūklas 
twin ~ dvivamzdis įrenginys 
twin-barreled ~ dvišo vė patránka 
wind / air ~ orìnis šáutuvas 
wind ~ vėjinis šáutuvas Art, KEnc 
a gin klinis; pabūklinis, pabūklo 

gun-boat n jūr. kanoniẽrė KEnc  
gun-carriage n lafètas
gun-cotton n piroksilìnas
gunfire n artilèrijos ugnìs KEnc; pabūklų ugnìs
gun-grease v švir kšti
gun-howitzer n patránka-háubica Art, KEnc 
gun-layer n táikytojas
gun-lock n šáunamojo gin klo spynà 
gunman n (pl –men) artilerìstas Art, KEnc
gunner n 1 artilerìstas KEnc; kulkósvaidininkas; bókšto 

šaulys; táikytojas 2 medžiótojas 3 av. šaulys 4 jūr. komandò-
ras;  jūrei vis artilerìstas
aerial ~ lėktùvo šaulys 
bow ~ priešakìnis (tanko) šaulys
hull ~ priešakìnis kulkósvaidininkas  
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mortar ~ minósvaidininkas 
straight ~ taiklùsis táikytojas
submachine ~ automatininkas
tank ~ tankìstas táikytojas 

gunner-commander n šaulys mašiǹos vadas
gunner-driver n artilèrijos vilkik̀o vairúotojas 
gunnery n 1 artilèrijos šáudymas Art 2 šáudymo menas; 

artilèrija (mokslas) 3 patránkų šáudymas 4 kuop. pabūklai, 
patránkos
aerial ~ šáudymas į ẽsančius orè táikinius  
antiaircraft ~ zenìtinis šáudymas; šáudymas su dideliai s 
pakilìmo kampai s 
camera ~ šáudymas iš fotografinio kulkósvaidžio  
field ~ lau ko artilèrijos šáudymas 
firing battery ~ batèrijos ugnies val dymas 
machine ~ šáudymas iš kulkósvaidžio 
tank ~ šáudymas iš tánko
Tank Gunnery šáudymo iš tánkų instrùkcija

gunpowder n pãrakas KEnc; dūminis parakas, juodàsis 
parakas 

 white ~ bedūmis parakas, baltàsis parakas 
gunship n 1 av. ginklúotasis transpòrto lėktùvas 2 jūr. 

artilèrinis lai vas KEnc
 helicopter ~ kovõs sraigtãsparnis KEnc; štur mo sraigtã-

sparnis
gunsight n pabūklo taikik̀lis KEnc;  kulkósvaidžio taikik̀lis
gunsmith n giñklininkas; patránkininkas KEnc; gin klų

méistras 
gunstick n art. grūstùvas
gunstock n šáutuvo ãpsodas; búožė KEnc

gun-stocking n (šautuvo) búožės priderinimas, apsodo pride-
rinimas

gusset n kampai nis, kampìnis sujungìmas
gutter n 1 nutekamàsis griovys (šalia kelio) 2 vamzdyno 

kanalas 3 latakas 
rim ~ ratlankio griovelis
water ~(ing) nutekamàsis latakas

guy n jūr., radiotech. atótampa; vántai; bakštagas; tròsas 
derrick ~ (krovininio krano) strėlės atótampa 
inner ~ (maskavimo dangos) vidìnė atótampa 

gyration n sukìmasis; sukamàsis judėjimas
gyre n 1 ratas; žíedas 2 spiralė
gyro horizon, artificial horizon n aviahorizòntas KEnc 
gyroazimuth n giroãzimutas Art, KEnc
gyrocompass n girokòmpasas Art, KEnc, giroskòpinis 

kòmpasas 
directional ~ giropùskompasis 
pitch control ~ rak. girohorizòntas 

gyroplane n av. malūnsparnis KEnc  
gyroscope n giroskòpas Art, KEnc 
 integrating ~ giroskòpinis integratorius, girointegratorius 

laser ~ lazerìnis giroskòpas 
light ~ òptinis giroskòpas 

gyroscopic a giroskòpinis
gyro-stabilized a stabilizúotas giroskopù 
gyrostabilizer n giroskòpinis stabilizatorius 

gun ~ giroskòpinis pabūklo stabilizatorius 
gyrotheodolite n giroteodolìtas Art, KEnc

gyrotheodolite
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H 

habit n ypatýbė; būdas 
  mine / mining ~s minavimo būdai 
hachuring n reljèfo brūkšniãvimas KEnc, NATO 
hack n kirstùkas; kirtìklis
hacker n komp. kompiùterių fanãtikas, kompiuteriǹis pirãtas 

LST; programìšius
hacking n 1 įraiža; įduža 2 komp. įsibrovim̀as į kompiùterį 3 

komp. progrãmos kòdo keitìmas (kol ji pradeda veikti)
hacksaw n metalo pjūklas
haft n kótas; ran kena, rankenėlė
hail n krušà (meteorologijos elementas) Aps, KEnc 
hairline n 1 plonóji lìnija 2 vizyras 
hair-trigger n labai  jautrùs gaidùkas
half-axle n pùsašis
half-cock n saugìklinė ùžkaba
half-cocked a atitráuktas; atláužtas  (apie gaiduką)
half-cycle, half-period n pùsperiodis
half-life n fiz. (radioaktyviojo elemento) pusėjimo trukmė Aps, 

KEnc, NATO
 effective ~ efèktinė pusėjimo trukmė Aps, KEnc
half-pontoon n pùspontonis
half-rock n pusiáu uoliǹis grun tas 
half-tone a pùstonis NATO
half-track a  vikšraratis
half-wave n pùsbangis
hallmark n skiriamàsis žénklas (of); skiriamàsis póžymis (of)
halo n 1 halas 2 spindesys 
hals n jūr. hálsas KEnc
halt n 1 sustojìmas (t. p. komp.); sustojim̀as póilsiui; póstovis 2 

pùsstotė; stotelė 3 komp. stabdà
firing ~ šáudymo nutraukim̀as 
forced / involuntary ~ priverstìnis sustojim̀as 
immediate ~ skubùsis sustojim̀as 

halting n komp. stabdà
halving n vai zdo pasidalij̀imas į dvi ̀dalìs (tolimatyje) 
hammer n 1 plaktùkas; kūjis; kūjẽlis 2 (šautuvo) gaidùkas

KEnc; cock ~ atláužti gaidùką
acoustic ~ akùstinis plaktùkinis tralas 
back-action type ~ grįžtamàsis gaidùkas 
drop (pile) ~ põliakalės tvoklė
gravity ~ laisvai  krin tanti tvoklė
hydraulic ~ hidráulinis kūjis
inner ~ vidìnis gaidùkas 
outer ~ išorìnis gaidùkas 
percussion ~ pabūklo spyno s daužìklis 
sledge ~ kūjis
swingable ~ sukamàsis gaidùkas 

hammering n 1 (pri)kalim̀as 2 dau žymas 3 intensyvùsis 
apšáudymas
~ of the bullet parako dùjų veikim̀as kul kai 

hammerless a begaidùkis 
hand n (laikrodžio) rodyklė
handbook n vadõvas (knyga) KEnc; vadovėlis
handbrake n automob. ran kinis stabdys
handcar n amer. drezinà
handcrank n: fuse ~ sprogdik̀lio smagratis 
handglass n 1 veidrodėlis (su rankena) 2 ran kinis did̀inamasis 

stik̀las, lupà 
handgun n (ypač amer.) pistolètas; revòlveris
hand-held a ran kinis; nešiójamasis

handhold n 1 rañkena; kótas 2 pl turėklai 
rope ~ for tankborne party virviniai desántininkų turėklai 
(ant tanko)

handhole n žiótys; angà
handle <n, v> n rañkena, rankenėlė; kótas 

action-bar ~ art. inèrtinio šliaužìklio rañkena 
ascending ~ (tanko) bókšto ir kòrpuso turėklai 
bayonet ~ plei štinio dùrtuvo rañkena 
bolt ~ spyno s rañkena
brake ~ ran kinio stabdžio svìrties rañkena  
breech-block ~ art. spyno s rañkeno s rankenėlė
butt ~ búožės rañkena 
carrying ~ (ginklo) nešiójimo rañkena, rankenėlė
cocking ~ šaul. g. ùžkabos rankenėlė
commander’s control ~ vado sėdynės fiksatoriaus svìrtis 
control ~ val dymo rañkena 
cradle-clamping ~ šaul. g. sukùčio veržìmo rankenėlė
crank / starting ~ (variklio) paleidìmo rañkena, rankenėlė
door ~ (automobilio) dùrų rankenėlė
door-lock inside ~ vidìnė dùrų spyno s rankenėlė
elevating ~ art. keliamojo mechanìzmo rañkena; vertikaliojo 
kreipìmo rankenėlė
elevating clamp ~ (kulkosvaidžio stovo) keliamojo mecha-
nìzmo veržtùvo rañkena 
folding ~ sudedamóji rankenėlė
grab ~ turėklai 
hatch door locking ~ liùko durelių uždarymo rañkena 
hinge clamping ~ veržiamóji lan kstinio sujungìmo rankenėlė
jack ~ kėlìklio rañkena 
lanyard ~ leidžiamo sios virvùtės kriáušė
leg jamming ~ (kulkosvaidžio) triko jo veržtùvo rankenėlė
lever ~ svìrties rañkena 
lighting switch ~ apšvietìmo išjungìmo svirtelė
loading ~ šovinių júostų užtai symo įtaiso rankenėlė
locking ~ (kulkosvaidžio) veržtùvo rañkena 
machine-gun carrying ~ kulkósvaidžio rañkena 
magazine-filling ~ dėtuvės dìsko sukìmo užtai sant rañkena 
micrometer ~ mikromètrinio sráigto rankenėlė; tikslau s nu-
statymo rankenėlė
micrometer ~ žvaigždùtė  
operating ~ šaul. g. pertaisymo rankenėlė
operating rod ~ šaul. g. dùjų stūmo klio kóto rañkena 
parking / hand brake ~ automob. ran kinio stabdžio rañkena; 
stovėjimo stabdžio rañkena 
pistol ~ pistolèto rañkena 
pistol port ~ pistolètinės šáudymo ango s liùko rañkena 
power traverse control ~ bókšto pósūkio jėgõs mechanìzmo 
val dymo rañkena 
pump ~ with ampule opener siur blio su ámpulių atidarikliù 
rankenėlė
retracking / bolt / charging ~ pertaisymo rañkena
safety ~ art. saugìklio rañkena 
seat-adjusting ~ sėdynės reguliavimo rankenėlė
shifting ~ (pavarų) perjungimo rañkena 
starting ~ automob. paleidìmo rañkena 
steering ~ val dymo rankenėlė
steering lever ~ val dymo svìrties rañkena 
target span ~ táikinio spar no il gio (taikiklyje) rankenėlė
throttle control ~ dròselio val dymo rañkena 
throttle control cable ~ automob. droselìnės sklendės trauk-
lės rankenėlė
trail ~ art. lafèto pìrmagalio turėklai 

habit
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transmission control lever ball ~ rutuliǹė pavarų dėžės 
val dymo svìrties rañkena
traversing ~ art. pósūkio mechaniz̀mo rañkena 
traversing clamp ~ veržiamóji pósūkio mechaniz̀mo ranke-
nėlė
traversing mechanism lever ~ (tanko bokšto) pósūkio me-
chanìzmo rañkena 
turning ~ pósūkio rañkena 
window regulator ~ (automobilio) lángo atidarymo ir už-
darymo rankenėlė
v 1 valdýti; vairúoti; reguliúoti 2 tvarkyti; prižiūrėti 3 
pervežti

handlebar n (ppr. pl; dviračio, motociklo) vai ras
handler n 1 operãtorius KEnc; mechãnikas 2 perkrautuvas 3 

komp. dorõklė; manipuliãvimo programà  
 ammunition ~ šaudmenų padavėjas Art, KEnc; šaudmenų

sándėlio darbinin kas 
dog ~ šun s vedlys 
tape ~ komp. juostatraukis 

hand-lifting n: ~ of mines ran kinis mìnų nuėmìmas  
handling n 1 (įrankio ir pan.) naudójimas 2 aptarnãvimas; 

príežiūra 3 apdorójimas (t. p. automat.); tvar kymas; val dymas
KEnc; manipuliavimas; komp. dorójimas 4 iškrovim̀as
~ petroleum products naftos prodùktų vartójimo taisyklės 
aircraft ~ órlaivio val dymo pérdavimas NATO
automated data ~ automatizúotasis duomenų apdorójimas ir 
pérdavimas NATO 
automatic data ~ automãtinis duomenų apdorójimas ir 
pérdavimas NATO 
data ~ automat. duomenų apdorójimas KEnc
fuel ~ degalų pervežimas
information ~ automat. informãcijos apdorójimas 
load ~ krovinių apdorójimas 
mine ~ mìnų naudójimas 
weapon ~ giñklo val dymas

hand-operated a ran kinis
hand-removal n: ~ of mines ran kinis miǹų nuėmim̀as 
handsaw n ran kinis pjūklas
handset n nešiójamoji rãdijo stotìs; mikrotelefòno ragẽlis
handspike n jūr. lazdà špil̀iui sùkti 

trail / traversing ~ art. (pabūklo atramos) sukìmo lazdà 
handwheel n smagratis  

~ of slide valve sklendės smagratis 
angle-of-elevation ~ kreipim̀o pagal vietos kampą smagratis 
angle-of-fire ~ pakilim̀o kampo sutapdiǹimo smagratis 
azimuth / training ~ kreipim̀o pagal azimutą, horizontaliojo 
kreipìmo smagratis 
elevating ~ art. keliamojo mechanìzmo smagratis 
elevation ~ zen. táikinio vietos kampo smagratis 
lateral deflection ~ šóninio póslinkio sutapdìnimo smagratis 
levelling ~ gulsčiavimo mechanìzmo smagratis 
predicted range ~ póslinkio pagal núotolį sutapdìnimo 
smagratis 
time-of-flight ~ (sviedinio) lėkìmo kampo sutapdìnimo 
smagratis 
traversing ~ art. pósūkio mechanìzmo smagratis 

handy a 1 patogùs (naudoti(s); for) 2 lengvai  val domas 
hang* v pakabìnti
hangar n angãras KEnc
hanger n pakabà; kablys; gembė; kronštei nas 

brake block ~ stabdžio kaladėlės pakabà 
pull-off ~ fiksavimo veržik̀lis 
swing ~ lopšìnė pavarà 

hangfire n delstìnis šūvis  
hanging n kabìnimas 
 helicopter ~ sraigtãsparnio pakibim̀as KEnc
hanging-up n vožtùvo pakibim̀as 

harassment n 1 pl trìkdomieji veiksmai  2 várginimas; 
sekinimas 
target ~ táikinio sekinimas

harbour n úostas KEnc; (laivyno) bãzė KEnc  
tank ~ tánkų išdėstymo (nakčiai) vietà 

harbourage n tánkų stovėjimo vietà
tank ~ tánkų išdėstymo (nakčiai) príedanga  

hard a kíetas
hardener n kietìklis
hardening n 1 kietėjimas; kíetinimas 2 grūdinimas 

age ~ kietėjimas senėjant
blast ~ (slėptuvės, pastato) sutvìrtinimas nuo branduolìnio 
sprogìmo smūgio bango s póveikio
clod / hammer ~ kniedijimas

hardness n 1 kietùmas; patvarùmas 2 fiz. (spindulių) 
skvarbùmas 
water ~ vanden s kietùmas 

hardtop n automobìlis su metaliniù viršumì, sto gu
hardware n 1 ginkluõtė KEnc; pl šaunamíeji giñklai KEnc 2 

tèchnika KEnc; pl tèchninės príemonės 3 įranga; pl (raketos) 
konstrùkcijos elemeñtai; elektròninių príetaisų elemeñtai 4 
komp. tèchninė įranga KEnc, LST; aparatūrà 
computer ~ kompiùterio tèchninė įranga; kompiuterìnė
įranga
mine ~ mìnų ir sprogdìnimo tèchnika

harness n 1 ekipuõtė KEnc; amunìcija 2 pl rei kmenys; įrengi-
niai  3 av. parašiùto pakabìnimo sistemà 
parachute ~ av. parašiùto pakabìnimo sistemà 

 parachute ~ with winch (parašiutų) pakabìnimo sistemà su 
gérve

 safety ~ saugo s diržų komplèktas  
harquebus n arkebuzà (dagtinis šautuvas) KEnc  
harrier n laikìklis 
hartley n hártlis (komp. informacijos kiekio vienetas) KEnc 
hashing n komp. maišà
hasp n 1 sklendė; velkė 2 sankabas
hasty a 1 staigùs 2 grei tas 
hatch n liùkas; angà; liùko dañgtis; pl durelės 2 perėjimas 3 

(piešinio ir pan.) brūkšnys; lìnija 4 hidr. (užtvankos, šliuzo) 
ùždoris  
access ~ įeinamóji angà 
bottom escape ~ desántinis liùkas tánko dugnè 
cargo / freight (loading) ~ krovinìnė angà 
commander’s ~ vado liùkas 
continuous ~ vientisàsis liùkas 
driver’s ~ mechaniko vairúotojo liùkas 
engine access ~ varìklio liùkas 
escape ~ (tanko) desántinis liùkas, avarinis liùkas 
gauging ~ matavimo angà 
loading / filling ~ krovìmo angà 
measuring ~ matavimo angà 
revolving ~ sukamàsis liùkas 
turret ~ bókšto liùkas 
ventilator ~ ventiliacinė angà 

hatchback n automobìlis furgònas su užpakalìnėmis, į vir šų
atsidarančiomis, dùrimis

hatchet n kir vis; kirvelis
haul <n, v> n 1 traukìmas; vilkìmas 2 pervežimas, vežìmas; 

gabenimas; gabenimo núotolis 3 techn. petys
short ~ trumpàsis petys 
supply ~ vežìmo rúožas KEnc 
v pervežti 

haulage n 1 traukìmas; vilkìmas 2 pervežimas, vežìmas; 
gabenimas 

haulier n atótampa
concrete ~ betònvežis 

haulier
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heavy ~ dìdelio krovùmo automobìlis
hausing n apkabà
haversack n kelio nmaišis
hazard n rìzika KEnc; pavõjus KEnc

CBR ~ pažeidìmo RChB gin klais pavõjus 
electromagnetic radiation ~ elektromagnètinės spinduliuõ-
tės pavõjus Aps, KEnc, NATO 
explosion ~ sprogìmo pavõjus; sprogùmas 
fire ~ gai sro pavõjus 
health ~ pavõjus sveikatai 
radiation ~ spinduliuõtės pavõjus
skid ~ (automobilio) nusklendim̀as, šóninis slydim̀as 
special ~ ypatìngoji riz̀ika NATO 

hazardous a pavojìngas; rizikiǹgas; ~ materials pavojiǹgosios 
mẽdžiagos

H-beam n H pavìdalo sijà; plačiasienė dvibriau nė sijà  
H-bomb n vandenìlinė bòmba
head n 1 techn. galvà 2 (raketos, sviedinio, vinies, segtuko, 

magnetofono ir pan.) galvùtė 3 viršùs, viršutìnė dalìs; (me-
džio, uolos ir pan.) viršūnė 4 priékis, priešakỹs 5 (kirvio) 
péntis; (kūjo) tvoklė 6 jūr. laivãpriekis 7 (ieties, strėlės) 
an tgalis 8 hidrostatinis slėgis 9 hidr. patvankà 10 (sviedinio, 
minos) priešakìnė dalis̀; (lafeto) príekinė dalis̀ 
~ of case tūtos dùgnas 
~ of cylinder block automob. ciliǹdrų blòko galvùtė
~ of engine combustion-chamber ~ automob. varik̀lio de-
gìmo kameros galvùtė
~ of the hammer daužik̀lis; smogtùvas
actual suction ~ faktinis įsiurbim̀o au kštis 
adjusting ~ nustatomojo sráigto galvùtė
air cell cylinder ~ ciliǹdrų su oriǹėmis kameromis galvùtė
armour-piercing ~ (sviedinio) šarvamušė galvùtė
artesian ~ artèzinis slėgis 
asymmetric suction ~ vakuumìnis   įsiurbim̀o au kštis 
bolt ~ varžto galvùtė
brass ~ (kulkos) žalvarìnė galvùtė
buffer ~ buferìnė galvutė
chamber ~ automob. varìklio kameros galvùtė
cheese ~ plokščióji galvùtė
chemical warfare ~ (sviedinio) chèminė galvùtė
cylinder ~ automob. cilìndro galvùtė; varik̀lio galvùtė
cylinder ~ with anti-chamber ciliǹdrų su priéškameriu 
galvùtė
colour-light signal ~ šviesofòro galvùtė
combustion-chamber ~ automob. degìmo kameros galvùtė
countersunk ~ paslėptóji galvùtė
course ~ (taikiklio) kùrsinė galvùtė
curved / ogival ~ išlenktóji galvùtė, kreivóji galvùtė
detecting ~ indikatorius; nuskai tomoji galvùtė
detector ~ detèktoriaus galvùtė; mìnų ieškìklio galvùtė; mìnų
ieškìklio paieško s įtaisas 
electric fuse ~ elektriǹis detonatorius 
erasing ~ trynìmo galvùtė
feet ~ slėgis maitìnimo sistèmoje 
firing-pin ~ skìltuvo galvùtė
flat ~ (sviedinio) nupjautóji priešakìnė dalìs 
flat-faced cylinder ~ netùrinčių degìmo kamerų cilìndrų
galvùtė
fuse ~ sprogdìklio galvùtė
gib ~ varžto galvùtė
hammer ~ daužìklis; smogtùvas 
hexagon / hex ~ šešiabriau nė galvùtė
high-explosive ~ ar domoji (sviedinio) galvùtė
hydraulic ~ hidráulinis slėgis 
hydrostatic ~ hidrostatinis slėgis  
homing ~ 1 = homing head 2 táikinio koordinatorius  
infrared (IR) homing ~ infraraudónojo taikik̀lio galvùtė

laser ~ lazerìnė galvùtė
laser scanning ~ lazerìnė skleidìmo galvùtė
laser tracking ~ lazerìnė sekìmo galvùtė
magnetic ~ magnètinė galvùtė
match ~ trìnamojo degìklio galvùtė
measuring ~ matavimo galvùtė
milled ~ galvùtė su įpjovomis 
mine ~ mìnų galèrijos pradžià 
missile ~ rakètos galvùtė Aps, Art, KEnc 
mushroom ~ grybo pavìdalo sandarìklio kóto galvùtė
navigation ~ pérkrovimo pùnktas NATO
optical ~ of sight òptinė vizyro galvùtė
periscope ~ periskòpo akùtė
pickup ~ gar so ėmìklio galvùtė
pile ~ po lio viršùs 
piston ~ stūmo klinė švaistìklio galvùtė
piston ~ stūmo klio dùgnas 
pyrotechnic ~ pirotèchninė (sviedinio) galvùtė
plain valve ~ lygióji vožtùvo galvùtė
pressure ~ slėgìmas, slėgis 
print ~ spáusdinimo galvùtė
pronged ~ sprogdìklio su kontaktiniais spaudžiamai siais 
strypais galvùtė
pumping / discharge / pressure ~ siùrblio padavìmo au kštis 
radar-sight ~ radiolokacinio taikìklio galvùtė
radio-frequency ~ áukštojo dažnio galvùtė
reading ~ atkūrìmo galvùtė
read-write ~ skai tymo ir rašymo galvùtė
record ~ rašymo galvùtė
recording ~ įrašymo galvùtė
reproducing ~ atkūrìmo galvùtė
rifling ~ vamzdžio kanalo sriegìmo galvùtė
rotary ~ sukamóji galvùtė
rotating ~ pabūklo kampamačio galvùtė
screw ~ var žto galvùtė; sráigto galvùtė
search ~ paieško s galvùtė
semiactive homing ~ radiolokacinis táikinio koordinatorius 
semiarmour piercing ~ pusiáu šarvamušė (sviedinio) 
galvùtė
sensing ~ jautrióji galvùtė
sight ~ taikìklio galvùtė
smoke ~ dūminė (sviedinio) galvùtė
socket ~ galìnio rakto galvùtė
sound ~ gar so ėmìklio galvùtė; adapterio galvùtė
split ~ pjūvinė galvùtė
suction ~ įsiurbìmo au kštis 
tank ~ tánkų placdármas 
tank spear ~ tánko plei štas 
thickness of ~ (varžto) galvùtės au kštis 
tilting ~ pabūklo kampamačio galvùtė
tracking ~ sekìmo galvùtė
traversing ~ sukamóji (pabūklo kampamačio) galvùtė
tripod ~ triko jo galvùtė
valve ~ vožtùvo galvùtė
water-cooled laser ~ lazerìnė vandenìnio aušìnimo galvùtė

header n 1 (vandens) rinktùvas, kolèktorius; slėginis bakas 2 
komp. an traštė; viršutìnė puslapìnė an traštė 3 autom. 
pagrindas
oil ~ alyvos rinktùvas, kolèktorius 
radiator ~ radiatoriaus kolèktorius 

headgear n šálmas KEnc
heading n jūr., av. kryptìs KEnc; kùrsas KEnc, NATO
 average ~ vidutìnis kùrsas KEnc, NATO
headlamp n automob. príekinis žibin tas 

far-reaching / high-beam ~ tolimo sios švieso s príekinis 
žibin tas 
flood ~ užlíejamosios švieso s príekinis žibin tas 
fog ~ príekinis rūko žibin tas 
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infrared ~ infraraudonàsis priékinis žibin tas 
lower beam ~ artimõsios šviesõs žibin tas 
side beam ~ pasukamàsis žibin tas 
two-light ~ príekinis žibin tas su dviem lempùtėmis 

 upper / lower beam ~ tolimõsios šviesõs žibin tas
headlight n 1 (automobilio ir pan.) príekinis žibiñtas; prieša-

kìnės šviesos 2 jūr. stiébo žibin tas 
~ with blackout device priékinis žibin tas su švieso s mas-
kavimo įtaisu
blackout ~ švieso s maskavimo priékinis žibin tas 
displayed ~ įjungtàsis žibin tas 
double-dipping ~ priékinis žibin tas su artimąja ir tolimąja 
šviesomìs
extinguished ~ išjungtàsis žibin tas

head-on a príekinis, iš priékio (apie susidūrimą)
headphones n pl radiotech. ausìnės KEnc
headpiece n šálmas
headquarters n komp. (valdymo) cen tras
headrest n an tkaktis 

adjustable ~ reguliúojamasis an tkaktis 
headroom n 1 gabarit̀inis au kštis; patalpo s au kštis 2 automob.

(kėbulo) vidau s au kštis 
headset n pl (ypač amer.) radiotech. ausìnės KEnc

interphone ~ šalmofònas KEnc
telephone ~ ausìnės; šalmofònas

head-stock n buferìnis rąstas  
headwaters n pl aukštutiǹis bjèfas; viršutìnis horizòntas
headway n 1 stat. gabarìtinis au kštis 2 lai ko tárpas tarp dviejų

víenas po kìto ríedančių traukinių, jùdančių automobìlių 3 
judėjimo grei tis 

headwork n pagrindìnis statinys
heap n krūvà 

~ of rubble núolaužų krūvà 
hearing n girdėjimas; girdimùmas
hearing-aid n klau somasis aparatas
heart n 1 šerdìs 2 ceñtras KEnc  
hearth n židinys  
heat <n, v> n 1 karštis; kaitrà 2 fiz. šilumà 

~ of explosive transition sprógstamojo pasikeitim̀o šilumà 
~ of combustion degim̀o šilumà 
~ of explosion ~ sprogim̀o šilumà 
~ of fusion lydymosi šilumà 
ignition ~ užsiliepsno jimo šilumà 
melting ~ lydymosi šilumà 
radiant / radiation ~ spinduliavimo šilumà 
v įšìldyti, įkai tinti; sušìldyti

heat-carrying / heat-conducting / heat-conveying  a 
laidùs šìlumai

heated a kárštas; pašil̀dytas 
heatedly adv karštai 
heat-engine n šilumiǹis varìklis; šilumiǹė mašinà
heater n šildytùvas; kaitintùvas; radiãtorius 

air ~ óro šildytùvas 
air intake ~ paten kančio į karbiuratorių óro šildytùvas 
cab ~ kabìnos šildytùvas
car ~ automob. salòno šildytùvas 
electric ~ elektrìnis šildytùvas 
engine ~ varìklio šildytùvas 
feed water ~ vanden s šildytùvas 
oil ~ alyvos šildytùvas 
sight ~ taikìklio šildytùvas 
starting ~ paleidìmo šildytùvas KEnc  
water ~ šildytùvas

heat-exchanger n šildytùvas; radiatorius 
heating n 1 (į)kai tinimas; (į)kaitim̀as, (į)šilìmas 2 šìldymas; 

pašìldymas  

cab ~ kabìnos šìldymas 
coach ~ vagòno šìldymas  
electric ~ elektrìnis šil̀dymas 
electron-beam ~ elektròninis spindulìnis (į)kai tinimas 
forced air ~ orìnis šil̀dymas 
steam ~ garìnis šil̀dymas 
warm-water ~ vandenìnis šil̀dymas 

heating-up n (į)kai tinimas, (į)šìldymas  
carburet(t)or ~ karbiuratoriaus (pa)šìldymas 
windscreen ~ automob. príekinio stik̀lo (ap)šìldymas 

heatproof a atsparùs šìlumai; šilumõs nepraléidžiantis, 
šìlumai nelaidùs

heat-removing a áušinantis
heat-resistant n = heatproof
heat-sensitive a jautrùs šìlumai 
heat-stable a atsparùs šìlumai 
heat-transmitting a áušinantis
heat-treatment n tèrminis apdirbìmas
heatwave n fiz. šilumìnė bangà
heave n išsipūtìmas
heaviness n (eismo ir pan.) intensyvùmas
heavy a 1 sunkùs 2 stiprùs 3 intensyvùs 4 stóras (apie šarvą ir 

pan.) 5 chem. bevéik nelakùs 
heavy-calibre a dìdelio kalìbro
heavy-duty a dìdelio galingùmo; skìrtas sunkiám dárbui 
heavy-lift-ship n didžiakrūvis lai vas NATO
hectograph n hektografas
hedge n ùžtvara; kliūtis 

quickset ~ kilnójamoji vielų ùžtvara 
hedgehog n 1 inž. ežys; kilnójamoji vielų ùžtvara 2 žémsemė

anti-tank ~ prieštánkinis ežys 
anti-tank steel ~ plienìnis prieštánkinis ežys 

heel n techn. pėdà; kryžmės pėdà; kul nas 
~ of the butt (šautuvo) búožės pėdà 
~ of the line of the fire ta ikinio liǹijos au kštis 
trigger ~ gaidùko svirtelės keterà 

heelpiece n ùžkulnis; an tkulnis 
heelplate n užpakalìnio búožės krašto an tdėklas
height n 1 aũkštis KEnc, NATO; santykìnis aũkštis KEnc 2 

viršūnė 3 aũkščio pažymà   
~ bore of the gun ugnies lìnijos au kštis 
~ difference of the trajectory trajektòrijos pakilìmo aũkštis
Art, KEnc
~ of burst sprogìmo aũkštis Art, KEnc, NATO
~ of copper art. krei piamojo žiedelio au kštis 
~ of line of fire táikinio lìnijos au kštis 
~ of sight táikymo au kštis  
~ of site art. stovėjimo taško au kštis 
~ of the eye stebėtojo akies lygis 
~ of the trajectory trajektòrijos aũkštis Art, KEnc
~ of valve lift vožtùvo pakilìmo au kštis 
absolute ~ absoliutùsis aũkštis KEnc, NATO; absoliutùsis 
skrỹdžio aũkštis KEnc
angular ~ zen. táikinio vietos kampas
angular burst ~ kampìnis sprogìmo aũkštis Art, KEnc
armpit ~ (apkaso griovio profilio) au kštis (iki krūtinės lygio) 
bombing ~ bombardãvimo aũkštis NATO 
clearance / overall ~ gabarìtinis au kštis 
closed / extended ~ of jack domkrãto (su neišsuktu ilgintu-
vu) au kštis 
cloud ~ debesuotùmo au kštis 
cloudbase ~ debesų pado au kštis 
contour ~ top. horizontalės žymėjimas 
drop ~ (parašiutininkų ir pan.) išmetìmo au kštis 
flight ~ skrỹdžio aũkštis KEnc
free ~ laisvàsis aũkštis

height
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gauge ~ vanden s lỹgis pagal matuo klę
linear burst ~ linijiǹis sprogìmo aũkštis Art, KEnc
mean ~ of burst vidutiǹis sprogìmų au kštis 
observed angular ~ zen. pradiǹio taško vietos kampas
optimum ~ of burst tinkamiáusias branduoliǹio sprogìmo 
aũkštis NATO
optimum ~ tinkamiáusias sprogim̀o aũkštis Aps, Art, KEnc, 
NATO
optimum nuclear air-burst ~ tinkamiáusias oriǹio branduo-
lìnio sprogìmo au kštis 
parachute deployment ~ parašiùtų išskleidim̀o au kštis 
paradrop ~ desantavimo au kštis 
predominant ~ výraujantis aũkštis NATO
relative ~ santykìnis aũkštis KEnc
safe burst ~ saugùsis sprogìmo aũkštis KEnc, NATO
safety ~ saugùsis aũkštis NATO
spot ~ taško au kštis 
target ~ táikinio au kštis 
vehicle overall ~ automobìlio au kštis
vertex ~ trajektòrinis viršūnės aũkštis NATO
zero ~ of burst nùlinis sprogìmo au kštis

height-indicator n aukščiamatis
heighting n top. au kščių nustatymas
helical a sráigtinis
helicopter n sraigtãsparnis KEnc

anti-armour ~ prieštánkinis sraigtãsparnis KEnc, NATO
anti-submarine ~ priešlaivìnis sraigtãsparnis KEnc
anti-tank ~ prieštánkinis sraigtãsparnis KEnc, NATO
armed ~ ginklúotasis sraigtãsparnis NATO
attack ~ atãkos sraigtãsparnis KEnc, NATO
combined ~ lėktùvas sraigtãsparnis KEnc
compound ~ patóbulintasis sraigtãsparnis NATO 
lift ~ transpòrto sraigtãsparnis KEnc
military ~ karìnis sraigtasparnis
observation ~ stebėjimo sraigtãsparnis KEnc, NATO
support ~ ugniẽs paramõs sraigtãsparnis KEnc
troop-carrying ~ transpòrto sraigtasparnis 
utility ~ daugiatìkslis sraigtãsparnis NATO

heliograph n heliogrãfas KEnc
helipad n sraigtãsparnių tūpìmo aikštẽlė KEnc, NATO
heliport n sraigtãsparnių úostas NATO
helium n chem. hèlis 
helix n spiralė; sráigtinė liǹija; spiralinė liǹija; sráigtas
helmet n 1 šálmas KEnc 2 techn. gaubtùvas 

gas ~ dujókaukės šálmas 
hermetic ~ sandarùsis šálmas KEnc
plastic ~ plastikìnis šálmas 
protective ~ apsaugiǹis šálmas Aps, KEnc
steel ~ plienìnis šálmas  
tanker’s ~ tankìsto šálmas 

helmeted a 1 šalmúotas, su šálmu 2 šálmo pavid̀alo 
help n 1 pagálba 2 priémonė (padėti) KEnc 3 komp. žinýnas 
helve n kótas; rañkena
helve-hammer n svìrtinis kūjis
H-engine n H fòrmos varìklis 
henry n fiz. hen ris (SI induktyvumo  vienetas)
herbicide n herbicìdas Aps, KEnc
hermetic a sandarùs, hermètiškas 
hermeticity n sandarùmas
hertz (Hz) n el. hèrcas (Hz) (dažnio vienetas) KEnc 
Hertz-Horn n Hèrco rãgas NATO
heterodyne n radiotech. heterodìnas
heterogeneous a įvairiarūšis; nevienalỹtis, heterogèninis 
hew* v amer. prisitáikyti (to)
hewing n įkirtìmas; įkarta
hexil n chem. heksìlas (brizantinė SM) KEnc 

hexite n chem. heksìtas (brizantinė SM)
hexogen n chem. heksogènas (brizantinė SM) KEnc
H-gas n chem. iprìtas (pūliuojamoji NM)
hideout n slėptùvė KEnc
hider n: flash ~ liepsnõs slopintùvas KEnc
hiding n 1 slėpìmas(is) KEnc 2 slėptùvė KEnc
hiding-place n slėptùvė
high n 1 aukščiáusiasis tãškas; viršūnė; aũkštis 2 meteor. anti-

ciklònas  
a áukštas; aukštutìnis; aukštýbinis 

high-angle a art. iškilio sios trajektòrijos (apie šaudymą)
high-cetane a dìdelio cetaninio skai čiaus (apie dyzeliną) 
high-duty, high-production a labai  našùs 
high-explosive a ardomasis; brizántinis; skevéldrinis ar do-

masis  
high-frequency a el. aukštadažnis; trumpaban gis
highland n top. plokščiakalnis, plokštìkalnė
highlighter n žymeklis (svarbioms teksto vietoms pažymėti)
high-octane a dìdelio oktaninio skai čiaus (apie benziną) 
high-powered a 1 galìngas, dìdelio galingùmo 2 efektyvùs 
high-pressure n meteor. áukšto slėgio sritìs
high-quality, high-grade a kokybinis, kokybiškas 
high-rise a aukštumìnis 
highroad n pléntas; vieškelis; magistralė
high-speed a greitàsis; greitaei gis 
high-tech n modernióji technològija
high-tension a el. aukšto sios įtampos 
high-velocity a dìdelio grei čio
high-viscosity, viscous a lipnùs; klampùs; tir štas 
high-voltage n = high-tension
high-water n: ~ mark aukščiáusiojo vanden s pakilìmo žymė
highway n 1 pléntas; magistrãlė; autostradà 2 amer. automa-

gistrãlė; grei tkelis 3 komp. magistralė; magistralinė lìnija
arterial ~ magistralinis pléntas
dual ~ dvijuo stis kelias 
dual-dual ~ keturjuo stis kelias 
goudron ~ gudronúotasis kelias 
main ~ magistralinis kelias
military ~ karìnis automobìlių kelias 
motor ~ automobìlių kẽlias KEnc
paved ~ grįstàsis kelias 
stabilized ~ grin dinio kelias

hill n 1 kalvà; aukštumà 2 kauburys; krūvà 3 au kštis 
highest ~ didžiáusioji kalvà; išsiskiriančióji aukštumà 

hilly a kalvóta (apie vietovę)
hilt n (kardo, durklo ir pan.) rañkena
hindrance n 1 trùkdymas 2 kliūtis (to) KEnc 
 ~ to traffic ei smo, judėjimo trùkdymas
hindsight n taikìklis
hinge n 1 lan kstas 2 ašìs; svarbiáusiasis taškas (apie kurį viskas 

sukasi) 3 kìlpa 
crown ~ spyno s lan kstas 
door front ~ šrv. techn. príekinis liùko lan kstas
door rear ~ šrv. techn. užpakalìnis liùko lan kstas 

hinged a atlošiamàsis, atverčiamàsis; lan kstinis
hipsometric n hipsomètrija KEnc 
hissing n šnypštìmas
hit <n, v> n 1 smūgis KEnc 2 patáikymas Art, KEnc; score / 

register a ~ pažymėti patáikymą; take* a ~ patáikyti 
~ on the flank armour patáikymas į šóninį šarvą  
close ~ artimàsis patáikymas 
direct ~ tiesióginis patáikymas Art, KEnc
indirect ~ kliùdymas; netiesióginis patáikymas Art, KEnc
ricochet ~ rikošètinis patáikymas 
right-angled ~ patáikymas stačiù kampù 

height-indicator
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tank gun ~ tánko patránkos patáikymas 
tilting ~ patáikymas did̀eliu susitikim̀o kampù

 hit* v smo gti
hitch n 1 (veikiančiojo mechanizmo) sustójimas 2 automob. 

príekaba 3 jūr. mazgas, kil̀pa  
girth ~ gnybtas 

hi-tech n = high-tech
hob n 1 dùjų degìklio viršùs 2 (rato) stebulė; įvorė 3 (rogių) 

pavažà 4 sliekìnė frezà
hoe n kaplys
hog n išlinkìmas, ìšlinkis
hogging n perlinkis, įlinkis
hogshead n dìdelė statiǹė
hoist n kéltuvas KEnc, NATO; elevãtorius; lìftas; gérvė; jūr. 

talė
air ~ pneumatinis kéltuvas 
gun ~ pabūklo užtai symo kranas 
loading ~ užtai symo kranas 
retriever’s ~ evakavimo mašiǹos domkratas 

hoist-bridge n pakeliamàsis tìltas
hold n 1 jūr. triùmas KEnc, NATO 2 lai kymas; sugriebìmas; 

užgrobìmas 3 komp. fiksavimas; informacijos lai kymas
luggage ~ bagažìnė
volume capacity ~ talpà, talpùmas

holder n 1 kotelis; rañkena 2 laikik̀lis; apkabà; kasètė 3 gémbė, 
kronštei nas; atramà 4 (lęšio, didinamojo stiklo ir pan.) 
apsodas; (objektyvo) įtvaras 5 radijo lémpinis skydas
cartridge ~ šovinių apkabà KEnc
detector tube ~ indikacinių vamzdelių kasètė
firing-pin ~ skìltuvo kótas 
gas ~ dùjų talpyklà 
injector nozzle ~ purkštùvo tūtos jungiamóji veržlė
lamp ~ el. patrònas 
objective cell ~ objektyvo įtvaro laikìklis 
panoramic telescope ~ pabūklo kampamačio lìzdas
periscope ~ periskòpo laikik̀lis 
periscopic rifle ~ periskòpinis šáutuvo laikìklis 
primer ~ kapsulės laikik̀lis; kapsulės liz̀das; smo giamojo 
vamzdelio lìzdas; šóvinio kapsulės lìzdas 
priming charge ~ degtùvo kasètė
prism ~ prìzmės apkabà; priz̀mės apsodas 
rear-sight ~ šaul. g. užpakaliǹio taikik̀lio laikik̀lis 
rifle ~ įšáudymo sto vas 
sight ~ taikìklio kronštei nas 
spare wheel ~ atsargiǹio rato laikik̀lis 
telescope ~ teleskòpinio taikik̀lio atramà 
tool ~ instrumen tų laikik̀lis
tyre ~ padango s laikik̀lis

holdfast n 1 príevarža; veržìklis; sánkaba; kablys 2 techn. 
pamatìnė plo kštė

holding n 1 fiksavimas; ~ fire sulaikýti ùgnį NATO 2 komp. 
blokavimas; blokuo tė; įtvìrtinimas; informa cijos lai kymas 

 road ~ automob. judėjimo stabilùmas
holdup n 1 kliuvinys; kliūtis; kelio kamštis 2 (eismo) su-

lai kymas, sustabdymas 
hole n 1 skylė; angà; kiáurymė; lìzdas 2 duobė; duobelė; 

pramušà; įlauža; sprogìmo duobė KEnc, NATO 3 įkasa KEnc; 
gręžinys 4 ùrvas, olà 5 liejamóji kiáurymė 4 av. óro duobė  
access ~ žiótys; angà 
admission ~ įeinamóji angà 
angular ~ įžambio ji įkasa 
attachment ~ tvìrtinimo angà 
back ~ viršutìnė įkasa 
blank ~ tuščióji angà 
blast / shot ~ įkasa KEnc; sprogdiǹimo gręžinys 
bolt ~ varžto skylė
breast ~ vidurìnė įkasa 

bullet priming ~ uždegamóji kul kos skylùtė
bung ~ (in barrel) įpylìmo angà 
churn-drill ~ smūginis sprogdiǹimo gręžinys 
collector ~ for detector tubes kolèktoriaus angà indika ci-
niams vamzdeliams 
cone ~ kūginė angà 
cylinder block oil ~ alyvos angà cilìndrų blokè 
dead ~ įkasa su nesprógusiu ùžtaisu 
drain ~ nuleidžiamóji angà 
drill / bore ~ gręžinys
dry ~ nuožulnióji sauso ji įkasa 
emission ~ išeinamóji (dūmadėžės) angà 
fighting ~ šaũlio skyrẽlis KEnc
filling ~ (degalų) pripylìmo, įpylìmo angà 
flat ~ horizontalio ji įkasa 
fouling ~ šaul. g. núodegų šalinimo iš dùjų kameros angà 
fuse ~ sprogdìklio liz̀das 
gas escape ~ dùjų išleidìmo, išėjìmo angà 
gauge ~ mėginių ėmìmo angà 
induction ~ įleidžiamóji angà  
inspection / sight ~ stebėjimo angà 
lewis ~ trapècinė ìšdroža
mine ~ mìnos duobùtė; pakasas fugasui įtaisyti 
misfire / missed ~ nesprógusioji  
misfire ~ nesuvei kęs įkaso ùžtaisas  
mud ~ valymo angà (šarvuotosios mašinos korpuse) 
oil drain ~ automob. išpylìmo ango s kamštis; alyvos išlei-
dìmo angà 
oil inlet / filler ~ automob. alyvos įpylìmo angà 
outlet / discharge ~ išleidžiamóji angà, išeinamóji angà 
peep ~ apžiūro s angà, stebėjimo angà; taikìklio diòptras 
plunger ~ (sprogdiklio) plùnžerio lìzdas 
pouring-in ~ įpylìmo angà 
priming / fire / flash ~ uždegìmo angà
punched ~ perforúotoji skylė (su skylutėmis)  
rear ~ taikìklio diòptras
recess / blind ~ aklóji angà 
relief / outer / flanking ~ pagálbinė įkasa 
shell ~ sprogìmo kūgis; svíedinio išraustà duobė
shot ~ (kulkos, sviedinio ir pan.) pramuštóji skylė
side ~ šo ninė įkasa 
side fuse ~ šóninis sprogdìklio liz̀das
sleeping ~ apkasas su pobrùstveriu blindažù póilsiui gùlint 
slotted ~ įpjova; prapjovà; prãrėžas; prakarpà 
spark plug ~ automob. uždegìmo žvakės lìzdas 
spray ~ įpurškiamóji angà 
square-up ~ vertikalio ji įkasa 
stemmed ~ prikimšto ji įkasa 
stock screw ~ šaul. g. apsodo sráigto skylùtė
straight ~ neprašauto ji įkasa 
suspension inspection ~ pakabo s apžiūro s angà 
tangent ~ tangentìnė skylė
track pin ~ vìkšro grandies pir što ąselė
trigger ~ šaul. g. paleidìmo svìrties prapjovà
trunnion-pin ~ jùngiamojo var žto ąselė
vent ~ ventiliacinė angà 
water / wet ~ šlapio ji įkasa 
well ~ of receiver úokso kanalas (spynai)
wet ~ gręžinys vandenìngame gruntè

hole-gauge n vìdmatis
hollow n 1 tuštumà 2 įduba KEnc; duobė 3 daubà, lomà; klónis

3 úoksas  
charge ~ kumuliacinė ìšėma 
a tuščiavidùris 

hollowness n kumuliacinė ìšėma 
hologram n fiz. hologramà (t. p. komp.) KEnc
holography n hologrãfija KEnc

holography
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holster n (pistoleto) dėklas KEnc
 pistol ~ (pistoleto) dėklas KEnc
home n komp. pradžià; pradiǹė padėtis̀ 

v rak. krei pti (į taikinį); nu(si)táikyti (į taikinį); ~ in tiksliai 
patáikyti (on – į)

homing <n, a> n rak. nusitáikymas Art, KEnc, automatinis 
táikymas 
~ on a target kreipìmas į táikinį
active ~ aktyvùsis nusitáikymas Art, KEnc
combined ~ mišrùsis nusitáikymas 
electromagnetic ~ nusitáikymas pagal elektromagnètinį spin-
duliavimą
heat-seeking ~ šilumìnis nusitáikymas 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis nusitáikymas 
jamming ~ nusitáikymas į trukdytùvą
laser ~ lazerìnis nusitáikymas
light ~ nusitáikymas pagal švieso s spin dulius  
optical ~ òptinis nusitáikymas
passive ~ pasyvùsis nusitáikymas Art, KEnc, NATO
radar ~ radiolokãcinis nusitáikymas
self ~ nusitáikymas 
semiactive ~ pusiáu aktyvùs nusitáikymas Art, KEnc, NATO
target ~ nusitáikymas į táikinį
terminal / final ~ nusitáikymas galutìniąjame (skriejimo tra-
jektorijos) rúože  
weapon ~ naikìnimo príemonių (raketų, sviedinių) 
nusitáikymas 
a nusitáikantis 

homing head n nusitáikančioji galvùtė (NG) Art, KEnc
acoustic ~ akùstinė NG Art, KEnc 
active ~ aktyvióji NG 
combined ~ mišrióji NG 
heat-seeking ~ šilumìnė NG  
infrared (IR) ~ infraraudonóji NG  
optical ~ òptinė NG Art, KEnc
passive ~ pasyvióji NG 
radar ~ radiolokãcinė NG Art, KEnc
semiactive ~ pusiáu aktyvi ̀NG

homogeneity n vienarūšiškùmas; vienalytiškùmas, 
homogeniškùmas 

homogeneous a vienarūšis, homogèninis 
hone n galąstuvas, šlifavimo akmuo   
honeycomb n tuštumėlė, pūslė (metale); pl pūslės (vamzdžio 

kanale)
honk n komp. garsìnis signalas 

v automob. dúoti signalą, signalizúoti
hood n 1 dan gtis, dangtelis; viršùs; amer. varìklio gobtùvas, 

dan gtis 2 gau btas 3 automob. sudedamàsis viršùs  
armoured ~ šarvúotasis gau btas
dust ~ dùlkių surinkim̀o gobtùvas
engine ~ varìklio dan gtis  
exhaust ~ dùlkių surinkìmo gobtùvas
gas-proof ~ nelaidùs dùjoms gobtùvas 
hatch ~ liùko dan gtis  
sight ~ šaul. g. kryptùko gau btas 
suction ~ dùlkių surinkìmo gobtùvas 
tilt ~ atverčiamàsis dan gtis  

hooded a 1 su gobtuvù 2 ùžgaubtas, ùždengtas 
hooking 1 n (už)kabiǹimas; užkliùdymas 2 užsikabìnimas
hook-up n 1 sujungìmas, sukabiǹimas 2 ryšiai ; kontaktas 
hoop n 1 lan kas; žiédas; ratlankis 2 apkabà; var žlankis 3 

(vamzdžio) bandažas 
brecch-locking ~ drūtgalio fiksavimo žiédas, úokso fiksavi-
mo žíedas 
chase ~ tvìrtinamasis žióčių žíedas 
locking ~ atramìnis žíedas 
outer locking / outside ~ (vamzdžio) perdengiantis žiédas 

trunnion ~ kakliu ko žíedas 
hoot n (sirenos) kaukim̀as; (automobilio) signalas
hooter n sirenà
hop n šúolis

brolly ~ šúolis su parašiutù
hopcalite n hopkalìtas 
hopped-up a automob. šnek. didèsnio galingùmo (apie 

variklį, automobilį)
hopper n piltùvas; bùnkeris 
horizon n horizòntas KEnc; on the ~ horizònte 

apparent ~ horizònto lìnija NATO; regimàsis horizòntas
KEnc
artificial / gyro ~ aviahorizòntas NATO
radar ~ radiolokãtoriaus horizòntas NATO
radio ~ radijo horizòntas 
sensible / true ~ tikràsis horizòntas KEnc
terrestrial / visible ~ regimàsis horizòntas KEnc
weapon ~ giñklo horizòntas Art, KEnc

horizontal a horizontalùs; ~ at the muzzle pabūklo horizòn-
tas; ~ at the target táikinio horizòntas 

horn n 1 garsintùvas; (garsagaudžio) gar so imtùvas 2 (auto-
mobilio ir pan.) garsìnis signalas; sirenà 3 ìškyša, ìškyla; šer-
dìs; svìrtis 4 rãgas KEnc, NATO
chemical ~ chèminis rãgas NATO
conical ~ kūginis (bangolaidžio) garsintùvas 
hand signal ~ signalinis ragas 
membrane type ~ automob. membraninis signalas 
pyramidal ~ piramìdės fòrmos (bangolaidžio) garsintùvas 
sectoral ~ sektorìnis (bangolaidžio) garsintùvas
switch ~ mìnos jungìklis NATO

hor-rod v: automob. forsúoti varìklį
horse n: ~ driving-wheel vilktùvas KEnc
horsepower n automob. árklio galià (AG)

actual ~ efektyvióji galià 
brake ~ (variklio) stabdomoji galià 
low ~ mažóji galià 
mean ~ vidutìnė galià 
rated ~ normalióji galià 
required ~ reikiamóji galià 
true / actual ~ tikróji galià

hose n žarnà (laistyti, gaisrui gesinti ir pan.) 
air ~ orìnė žarnà 
air-brake ~ pneumatinės stabdžių pavaro s žarnà 
antistatic ~ antistatinė žarnà 
armoured / reinforced ~ šarvúotoji žarnà 
braided ~ apipintóji žarnà 
brake ~ stabdžių žarnà 
concertina / corrugated ~ gofrúotoji žarnà 
connecting / connection ~ jungiamóji žarnà (t. p. dujokau-
kės) 
delivery ~ slegiamóji žarnà 
delivery-suction ~ slegiamóji siurbiamóji žarnà 
delivery-suction spiral rubberized fabric ~ gumótoji spi-
ralinė žarnà 
dispensing ~ skìrstomoji žarnà 
fabric ~ medžiagìnė žarnà  
female ~ end uždedamà ant vamzdžio žarnà 
filling ~ pripylìmo žarnà 
fire ~ gaisrìnė žarnà 
flexible ~ lanksčióji žarnà 
flexible ~ pipe connection stabdžių žarnà 
flexible crimped ~ gofrúotoji lankstì žarnà 
fluid ~ skysčių žarnà 
fuel ~ degalų žarnà
fuelling ~ degalų pripylìmo žarnà 
high-pressure ~ dìdelio slėgio žarnà 
hydraulic ~ hidráulinių skysčių žarnà 
hydraulic brake ~ hidráulinės stabdžių pavaro s žarnà 

holster
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inflation ~ padangų pripūtìmo žarnà 
inlet goffered ~ gofrúotasis įkvėpìmo vamzdelis
lead-encased ~ švinúotoji žarnà 
light-weight ~ palen gvintoji žarnà 
low-pressure ~ mažo slėgio žarnà 
metallic ~ metalìnė žarnà 
nitrogen-charging ~ azòto užpìldymo žarnà 
non-metallic ~ nemetaliǹė žarnà 
oil ~ alyvos įpylìmo žarnà 
outer ~ išmetamóji žarnà  
oxygen ~ deguõnies žarnà 
oxygen-charging ~ deguõnies užpil̀dymo žarnà 
petrol ~ benzìno žarnà 
petrol utility ~ benzìno įpylim̀o žarnà 
petrol-dispensing ~ benziǹo rankóvė
petrol-proof ~ benzìnui atsparì žarnà 
pressure ~ slegiamóji žarnà 
propellant / flexible ~ rak. rakètinio kùro žarnà 
pump ~ siur blio žarnà 
reinforced / armoured ~ armúotoji žarnà 
rubber ~ gumìnė žarnà 
rubberized fabric ~ gumiǹė žarnà 
suction ~ siurbiamóji žarnà 
teflon ~ teflòninė žarnà 
vacuum-brake ~ vakuumiǹio stabdžio žarnà 
woven ~ medžiagìnė žarnà

host n komp. pagrindiǹis kompiùteris, sèrveris 
remote ~ nuotolìnis pagrindìnis kompiùteris 

hot a kárštas
hotbed n šaltìnis; židinỹs KEnc; térpė
hothouse n džiovyklà
hot-water a šìldomas kárštu vándeniu
hot-wire v automob. šnek. sujùngti laidùs (paleidžiant variklį

be raktelio)
hot-working n (metalų) karštàsis apdirbim̀as 
hour n valandà 

mean ~ vidutìnė valandà 
off-peak ~s mažo intensyvùmo ei smo lai kas 
running ~s rido s valandà 
rush ~s intensyviáusiojo ei smo lai kas
working ~s of failure shooting and repair gedìmo paieško s 
ir ištai symo trukmė
working ~s of failure shooting gedim̀o paieško s trukmė

house n pastatas
pump ~ siurblìnė

housing n 1 kòrpusas 2 automob. kárteris; ãpvalkalas; gau btas 
3 nišà KEnc; ìšpjova, iš̀ėma 4 stõvas 5 lìzdas; įvorė; įtvaras 6 
dėžė, dėžùtė 7 apkabà 
armour ~ šarvúotasis gau btas 
axle ~ tìlto kárteris 
banjo ~ neišar domasis kárteris 
bearing ~ guo lio kòrpusas 
bevel ~ kūginės pavaro s kárteris 
breech-block ~ spyno s kòrpusas; stūmo klinis drūtgalio 
lìzdas 
bubble ~ gulsčiùko įtvaras 
clutch ~ sánkabos kárteris 
control ~ val dymo kárteris 
detonator ~ sprogdìklio liz̀das; detonatoriaus lìzdas; tárpinio 
detonatoriaus lìzdas 
draft gear ~ sùgeriančiojo aparato kòrpusas
driving ~ vãrančiosios pavarõs kárteris 
engine clutch ~ sánkabos kárteris 
feed mechanism ~ art. padavim̀o mechaniz̀mo dėžė
final drive ~ šóninės pavaro s kárteris 
firing mechanism ~ skeliamojo mechanìzmo kòrpusas; ske-
liamojo mechanìzmo liz̀das; šáunamojo įtaiso kòrpusas 

firing-pin ~ skìltuvo įvorė
gear ~ krumplìnės pavaro s kárteris 
gearbox ~ pavarų dėžės kárteris 
gear-change control ~ pavarų dėžės val dymo kárteris 
gun-pintle ~ suktùko kai ščio lìzdas 
hammer-spring ~ kovìnės spyruo klės įvorė
magazine ~ dėtuvės gau btas 
mainspring ~ kovìnės spyruo klės rėmelis; kovìnės, grįžta-
mo sios kovìnės spyruo klės petys
panoramic telescope ~ pabūklo kampamačio liz̀das, krep-
šelis
periscope armoured ~ šarvúotasis periskòpo kòrpusas 
protective ~ apsaugìnis gau btas 
rear-axle ~ užpakalìnio tìlto kárteris 
recoil cylinder ~ art. atóšliaužos stabdžio cilìndro gau btas 
return-spring ~ šaul. g. grįžtamo sios spyruo klės rėmas 
selector rod ~ pavarų pérjungimo mechanìzmo kárteris 
split ~ išar domasis kárteris 
starter ~ stárterio kòrpusas 
starter gear ~ paleidìmo mechanìzmo kárteris 
steering clutch ~ šóninės sánkabos kòrpusas 
striker ~ šaul. g. skìltuvo movà; skìltuvo vamzdelis 
torsion bar ~ torsiòno gau btas 
track release ~ vìkšro tempiamojo ritinėlio išjungìmo me-
chanìzmo kárteris 
transmission ~ pavarų dėžės kárteris  
traversing mechanism ~ (bokšto) sùkamojo mechanìzmo 
dėžė
trigger ~ paleidžiamóji dėžùtė
watertight ~ nelaidùs vándeniui gau btas

hover v sklandýti
hovercraft n transpòrto príemonė su óro pagálve
hover-ferry n kéltas ant óro pagálvės 
hovering n kabójimas; plūduriavimas 
hoverport n transpòrto príemonių su óro pagálve stotìs
howitzer n háubica Art, KEnc 

~ with auxiliary propulsion savìjudė háubica 
field ~ lau ko háubica 
mountain ~ kalnų háubica 
pack ~ nešulìnė háubica 
self-propelled ~ savaei gė háubica  
towed ~ velkamóji háubica 
tracked ~ vikšrìnė háubica

howler n zirzeklis, zùmeris
H-testing n termobranduolìnio gin klo ban dymas 
hub n 1 stebulė (t. p. automob.); įvorė 2 geod. niveliãvimo 

matuõklė 3 skirstytùvas KEnc 4 komp. mazgas; ratùko stebu-
lė; telktùvas
~ of wheel rato stebulė
brake ~ stabdžio stebulė
carrier ~ spyno s rėmo įvorė
clutch disk ~ sankabos dìsko stebulė
clutch plate ~ automob. varomoji sankabos stebulė
fan ~ automob. ventiliatoriaus stebulė
rear road wheel ~ viršutìnio atramìnio ritinėlio stebulė
steering wheel ~ automob. vairaračio stebulė
toothed ~ dantytasis vainikėlis 
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio stebu-
lė
track support roller ~ vìkšro viršutìnio palai komojo ritinėlio 
stebulė
wheel ~ automob. rato stebulė

hubcap n automob. (rato) gau btas
hull n 1 (laivo, tanko) kòrpusas 2 av. órlaivio liemuõ, fiuze-

liažas 
all-welded ~ (suvirintas) vientisìnis tánko kòrpusas 
tank ~ tánko kòrpusas 

hull
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hull-downer vietóvės reljèfo paslėptas tánkas 
hum n 1 zvimbìmas 2 ūžìmas; gau smas, gaudesys 3 radijo 

fònas; trikdžiai  4 el. kintamo sios srovės fònas
alternating-current / a. c. ~ kintamo sios srovės fònas

humidifier n (oro) drėkintùvas (prietaisas)
humidistat n drėgmėmatis, higromètras
humidity n drėgnùmas; drėgmė

absolute ~ absoliutùsis drėgnùmas 
relative ~ santykìnis drėgnùmas

hummer n radijo zirzeklis, zùmeris 
humming n automob. triùkšmas pavarojè
hung n: ~ striker (rankinės granatos) skìltuvo užsikirtìmas
hunt n paieškà
hunter n medžiótojas; ieškótojas; naikìntojas 

tank ~ tánkų naikìntojas
hunting n ieškójimas; paieškà  

exploratory ~ bañdomasis tralãvimas NATO
tank ~ tánkų naikìnimas 

hurdle n kilnójamoji ùžtvara; prieštánkinė rąstų ùžtvara 
hurricane n meteor. uragãnas KEnc 
hurricane-lamp n dìdelė lémpa, (gerai apsaugotas nuo vėjo) 

žibin tas
hutch n bùnkeris
hybrid n hibrìdas
hydrant n vanden s kolonėlė, hidrántas 

fire ~ gaisrìnė vanden s kolonėlė, gaisriǹis hidrántas
hydrate n chem. hidratas

hydrazine ~ chem. hidrozìno hidratas 
hydraulic a hidráulinis
hydraulics n hidráulika KEnc
hydrazine n chem. hidraziǹas 
hydroacoustics n hidroakùstika KEnc
hydroaviation n vandeñs aviãcija KEnc
hydrocyanic n: ~ acid chem. cianid̀o rūgštìs 
hydrodrome n vandeñs aerodròmas KEnc
hydrodynamics n hidrodinãmika KEnc 
hydroelectric a hidroelektrìnis
hydrogen n chem. vandenil̀is Aps, KEnc

~ chloride chlòro vandenìlis 
active ~ aktyvùsis vandenìlis
atomic ~ atòminis vandenìlis 
gaseous ~ dùjinis vandenìlis 

heavy ~ sunkùsis vandenìlis, dèuteris 
liquid ~ skystàsis vandenìlis 
monoatomic ~ vienatòmis vandenìlis 

hydrograph n hidrografas
hydrography n hidrogrãfija KEnc, NATO
hydrolocation n hidrolokãcija KEnc
hydrology n hidrològija KEnc
hydromateriel n hidrotèchnika KEnc
hydromechanics n hidromechãnika KEnc
hydrometeorology n hidrometeorològija KEnc
hydrometer n 1 hidromètras 2 fiz. areomètras 
hydromex n chem. hidromèksas (SM) 
hydrooptics n hidroòptika KEnc
hydrooveralls n hidrokostiùmas KEnc
hydrophone n hidrofònas KEnc
hydroplane n vandeñs lėktùvas KEnc
hydropneumatic a hidropneumatinis 
hydrosol n hidrozòlis 
hydrostatic a hidrostatinis   
hydrostatics n hidrostatika 
hydrous a chem. tùrintis vanden s, vandenìngas; vandenìnis
hydrox n chem. hidròksas (SM) 
hygrograph n drėgmėgrafas, higrografas 

meteorological ~ meteorològinis higrogra fas  
hygrometer n higromètras KEnc, drėgmėmatis 

electrolytic ~ elektrolìtinis drėgmėmatis  
hail ~ plaukìnis drėgmėmatis  
meteorological ~ meteorològinis drėgmėmatis  
wet-and-dry-bulb ~ psichromètras 

hygroscope n higroskòpas, drėgmėrodis
hygroscopicity n drėgnùmas, higroskopiškùmas 
hyperballistics n hiperbalìstika; ypač didelių grei čių balìstika 
hypersonic a hipergarsìnis NATO
hypervelocity n labai  dìdelis pradìnis grei tis
hypochloride n: calcium ~ chlòrkalkės Aps, KEnc
hypothesis n hipotèzė
hypsography n hipsografija 
hypsometer n hipsomètras 
hypsometry n hipsomètrija 
hypsothermometer n hipsotermomètras

hull-downer
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I 

I-beam n dvitėjinė sijà
ice n ledas 

anchor / bottom ~ dùgno ledas 
coast ~ kran to ledas 
drift ~ dreifúojantysis ledas  
dry ~ sausàsis ledas  
glaze ~ plìkledis 
lolly ~ sukežęs ledas 
natural ~ gamtìnis ledas 
reinforced ~ sutvìrtintasis ledas  
surface ~ pavir šinis ledas 

ice-axe / ice -pick n ledo kirtik̀lis 
icebreaker n lẽdlaužis KEnc 
ice-pack n ledų sángrūda
icing n av. apledėjimas KEnc
icon n 1 žénklas; simbolis 2 komp. piktogramà
identification n kar., automat., komp. atpažinim̀as KEnc, 

NATO, identifikavimas; nustãtymas KEnc, NATO; tapatùmo 
nustatymas 
aircraft ~ lėktùvų atpažinìmas Aps, KEnc
ammunition ~ šaudmenų atpažinìmas KEnc
chemical ammunition ~ chèminių šaudmenų atpažinìmas
KEnc
fault ~ klaido s atpažinìmas 
friend-or-foe ~ atpažinìmas „savas–svetimas“  
gas ~ koviǹių NM atpažinim̀as 
image ~ vaizdų atpažinìmas 
information ~ informacijos atpažinìmas 
object ~ objèkto atpažinim̀as 
observer ~ stebėtojo atpažinìmas Art, KEnc, NATO
pattern ~ vaizdų atpažinim̀as 
signal ~ signalo atpažinim̀as 
space objects ~ kòsminių objèktų atpažinim̀as KEnc
target ~ táikinio atpažinim̀as Art, KEnc
user ~ vartótojo atpažinim̀as
visual ~ regimàsis atpažinim̀as NATO 

identifier n 1 automat., komp.  atpažintùvas, atpažinik̀lis, atpa-
žinìmo įtaisas 2 komp. vai zdas 

identify v 1 nustatýti; atpažìnti 2 identifikúoti; nustatyti 
tapatybę

identity n komp. tapatùmas NATO
idle a 1 nevei kiantis; tuščiaei gis 2 tárpinis; neutralùs 
idler n kreipiamàsis ritinėlis; tuščiaei gis skriemulys; parazìtinis 

krumpliaratis 
~ sprocket tuščiaei gis skriemulys 
spring-loaded ~ lingiúojamasis kreipiamàsis ra tas; lingiúoja-
masis tuščiaei gis skriemulys
track ~ tuščiaei gis skriemulys 

idling n automob. tuščióji eigà; varik̀lio tuščiàsis veikìmas 
smooth ~ laisvóji tuščióji eigà

ignitability n degùmas 
ignitable a degùs; užsid̀egantis 
ignite v 1 už(si)dègti 2 įkai sti iki švytėjimo; įkai tinti iki švy-

tėjimo 
igniter n 1 degtùvas KEnc; degik̀lis KEnc, NATO; automob. 

uždegìklis 2 magnètinis sprogdìklis 
adjustment-incendiary bullet flash ~ padegamóji įšáudo-
mosios padegamo sios kul kos kapsulė
black-powder base ~ ju odojo pãrako uždegik̀lis 
delay (-action) ~ delsùsis uždegik̀lis 
electric ~ elektrìnis degik̀lis KEnc; elektrìnis degtùvas KEnc

flash ~ padegamóji kãpsulė KEnc
friction ~ trinamàsis uždegìklis; tempiamóji trinties degìklio 
vielà 
fuse ~ padegamo sios virvùtės uždegìklis 
main ~ pagrindìnis uždegìklis 
mechanical ~ mechaninis uždegìklis 
percussion ~ smūginis uždegìklis 
powder charge ~ parakìnis degtùvas; parakìnis uždegik̀lis 
pyrotechnic ~ pirotèchninis degtùvas; pirotèchninis užde-
gìklis 
safety fuse ~ padegamàsis vamzdẽlis KEnc
squib-initiated ~ piropatròno degtùvas
supplementary ~ papìldomasis uždegìklis 

igniting a degùs; užsìdegantis
ignition n 1 už(si)degìmas (t. p. automob.) 2 įkai tinimas, 
įkaitìmas   
~ by compression / compression ~ uždegìmas nuo suspau-
dìmo 
advanced ~ automob. ankstyvàsis uždegìmas 
automatic ~ uždegìmas su automatiniu an kstinimu 
battery ~ akumuliatorinis uždegìmas 
catalytic ~ katalìtinis degìmas 
chain ~ grandìninis uždegìmas
contact breaker triggered semiconductor ~ automob. kon-
taktinis tranzistorìnis uždegìmas 
contactless semiconductor ~ automob. bekontaktis tranzis-
torìnis uždegìmas 
electric ~ automob. elektrìnis uždegìmas 
electric-squib ~ uždegìmas elektriniù degtuvù 
electronic ~ automob. elektròninis uždegìmas 
external pilot-flame ~ rak. išorìnis uždegìmas 
fuel ~ kùro uždegìmas 
head-end ~ (parako užtaiso) priešakìnis uždegìmas 
spark / heating plug ~, glow ~ uždegìmas nuo uždegìmo 
žvakės
hypergolic / self-energized ~ chèminis uždegìmas 
impact / shock / percussion ~ smūginis uždegìmas 
imperfect ~ neteisìngasis uždegìmas 
instantaneous ~ staigùsis uždegìmas; vienalai kis uždegìmas 
internal pilot-flame ~ rak. vidìnis uždegìmas 
late / delayed ~ automob. vėlyvàsis uždegìmas 
magneto ~ uždegìmas nuo magnètos 
main (-fuel) ~ pagrindìnio kùro uždegìmas 
match ~ dagtìnis uždegìmas KEnc
multipoint ~ daugkartìnis uždegìmas 
precombustion-chamber ~ prieškamerìnis uždegìmas 
premature ~ priešlaikìnė kibirkštìs 
propellant ~ rakètinio kùro uždegìmas 
pyrotechnic / cartridge ~ pirotèchninis uždegìmas 
rear-end ~ (parako užtaiso) užpakalìnis uždegìmas 
regular ~ normalùsis uždegìmas 
retarded / retarding ~ pavėlúotasis, delsùsis uždegìmas 
spark /  spark plug / jump-spark ~ kibirkštìnis uždegìmas 
spontaneous ~ saváiminis užsidegìmas; saváiminis įsilieps-
nójimas
surface ~ automob. uždegìmas nuo įkai tusio pavir šiaus 
twin ~ ùžtaiso uždegìmas per dvì padegamąsias skylutès

ignition-tester n uždegìmo tìkrinimo príetaisas
illegal a komp. drau džiamas
ill-equipped a nepàrengtas; neaprūpintas (reikalinga įranga ir 

pan.)
illuminance, illuminancy n apšvietà

illuminance, illuminancy
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illuminant n šviečiančioji medžiaga; apšvietim̀o priétaisas 
a apšvietìmo; apšviečiantis

illuminate a (ap)šviẽsti 
illuminating n šviestùvas 

a apšvietìmo; apšviečiantis
illumination n apšvietim̀as Art, KEnc

~ by diffusion apšvietim̀as išsklai dant NATO 
~ by reflection apšvietim̀as ãtspindžiu NATO
artillery fire area ~ artilèrijos šáudymo zònos apšvietìmas
Art, KEnc
battlefield ~ mūšio laũko apšvietìmas NATO 
continuous ~ nenutrūkstamasis apšvietìmas Art, KEnc
cross-hairs / -wire ~ (optinio prietaiso) kryžmės apšvietìmas 
dial ~ (prietaiso) skalės apšvietim̀as 
direct ~ tiesióginis apšvietìmas Art, KEnc, NATO
indirect ~ netiesióginis apšvietìmas Art, KEnc, NATO
intermediate area ~ tárpinis plóto apšvietìmas Art, KEnc, 
NATO
intermittent ~ periòdinis apšvietìmas Art, KEnc, NATO
radar ~ radiolokacinis apšvietim̀as 
reticle ~ (taikiklio) tinklẽlio apšvietìmas 
terrain ~ vietóvės apšvietìmas Art, KEnc
turret ~ bókšto apšvietim̀as

illuminator n šviestùvas  
 laser ~ lazerìnis šviestùvas Aps, Art, KEnc, NATO
illustration n iliustracija; piešinys
image n vai zdas (ekrane) 

inverted ~ àpverstas vai zdas
sharp ~ áiškus vai zdas
thermal ~ šilumìnis vai zdas  

imagery n kuop. vaizdai  KEnc, NATO 
 multi-spectral ~ daugiaspèktris vai zdas NATO 
 thermal ~ šilumìniai vaizdai  NATO 
imaging n fiz., komp. vai zdo gavim̀as
imitation n imitãcija Aps, KEnc
imitator n imitatorius
immersion n panardiǹimas; panirim̀as 
 ~ of the submarine  povandeniǹio lai vo panirìmas KEnc
immersion-heater n elektrìnis vanden s šildytùvas
immunity n med., biol., radiotech. atsparùmas (from) 

~ of military ships kãro laivų imunitètas KEnc
interference ~ atsparùmas trukdžiáms 
noise ~ atsparùmas triukšmìniams trukdžiáms KEnc 
optical noise ~ atsparùmas òptiniams trukdžiáms 
radar interference ~ radiolokatoriaus atsparùmas truk-
džiáms

impact n 1 smūgis KEnc; susidūrim̀as; atsitrenkim̀as (on, 
against); automob. priékinis susidūrim̀as; explode on ~ 
sprógti nuo smūgio 2 póveikis 3 attr smogiamàsis, smūginis 
~ of projectile svíedinio smūgis 
actual ~ tìkrojo (sviedinio) kritìmo momen tas 
air ~ óro prasiskverbìmas 
glancing ~ patáikymas mažù susitikim̀o kampù 
oblique ~ on armour patáikymas į šárvą įžambiù kampù 
pedestrial ~ smūgis užvažiúojant ant pėsčiojo 
rear-end ~ automob. smūgis iš ùžpakalio 

impacting n smūginis póveikis  
impair v 1 susil pninti; sumažinti 2 pablóginti (kokybę); paga-

dìnti 
impaired a pàžeistas; sugadìntas; sužalótas
impairment n pakenkim̀as; pagadiǹimas; sugadiǹimas
impassable a nepraei namas; neišvažiúojamas; ~ for vehicles 

nevažùs (mašinoms)
impedance n el. tariamóji varžà
impede v trukdýti; kliudýti; stabdýti 
impediment n 1 kliūtis KEnc 2 defèktas 

impellent n varomoji jėgà
impeller n dárbo ratas, ròtorius; (ventiliatoriaus) spar nas; 

sparnuo tė; siurbliaratis 
supercharge ~ slėgtùvo sparnuo tė
pump ~ siur blio mentė

impenetrable a nepràmušamas
imperfection n 1 trūkumas 2 fiz. yda 
imperforated a neperforúotas
impermeable a 1 ne(pra)laidùs; ne(pra)le idžiantis (vandens, 

dujų; to); hermètiškas; ~ to water  nepraleidžiantis vanden s 2 
sandarùs 

impervious a 1 nepraleidžiantis, nelaidùs 2 atsparùs vándeniui
impetus n varomoji jėgà; impùlsas
implement n įrankis; instrumen tas; príemonė KEnc; (ypač pl) 

rei kmenys; ~s inventõrius 
implode v spec. spro gti į vìdų
implosive a fiz. implòzinis
import n log. impòrtas 
impregnant n impregnavimo medžiaga
impregnate n impregnántas Aps, KEnc
impregnated a impregnúotas 
impregnation, impregnating n įmir kymas, impregnãvimas 

clothing ~ aprangõs impregnãvimas Aps, KEnc 
emergency ~ aprangõs impregnãvimas lau ko komplèktuose 
timber ~ medíenos impregnãvimas 

impregnator n impregnántas Aps, KEnc
 protective ~s apsaugìniai impregnántai Aps, KEnc
impress n 1 spaũdas; atspaudas 2 an tspaudas 
impression n 1 (rankos, kojos ir pan.) atspaudas 2 dūris 

firing pin ~ (sprogdiklio) kapsulės įdūrìmas skìltuvo dau-
žikliù 

imprint n žymė; pėdsakas; ãtspaudas  
improve v (pa)tóbulinti (on); pagẽrinti 
improvement n pagerinimas (in, on, to) 

~ of track kelio rekonstrùkcija 
improver n kokybės gerinimo príemaiša 

viscosity index ~ klampùmo dìdinimo in dekso príemaiša 
improvise v 1 improvizúoti 2 pagamìnti greitósiomis  
improvised a 1 improvizúotas 2 pagamìntas greitósiomis  
impulse n radiotech., ryš., komp. ir pan. impùlsas KEnc

command ~ komándinis impùlsas 
electromagnetic ~ elektromagnètinis impùlsas (EMI) Aps, 
KEnc
initiating ~ žadinimo impùlsas 
light ~ šviesõs impùlsas Aps, KEnc
marking ~ srovìnis siuntìmas; pliùsinis siuntìmas
sounding ~ zondúojamasis impùlsas 
spacing ~ besro vis siuntìmas; minusìnis siuntìmas
specific ~ savitàsis impùlsas 
terminal ~ galutìnis impùlsas

impurity n 1 príemaiša 2 užterštùmas 
mechanical ~ mechaninė príemaiša 

in bulk a supìltas, betaris 
inaccessibility n neprieinamùmas (apžiūrai arba techninei 

priežiūrai)
inaccessible a: ~ to armour nepriei namas šarvuo čių ir tánkų

pajėgóms 
inaccuracy n netikslùmas (in) 

~ of fire prãstas ugnies, šáudymo taiklùmas  
inaccurate a netaiklùs 
inactive a 1 neveiklùs, neaktyvùs; inèrtiškas 2 nevei kiantis 

(apie mašiną) 
inadequate n neatitin kamas; netin kamas 
 ~ elevation of tube and sight vamzdžio pakilìmo kampo ir 

taikìklio neatitikìmas Art 

illuminant
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inaudible a negir dimas; tylùs
inboard adv jūr., av. esantis (laivo, lėktuvo) vidujè
incapacitate v daryti netin kamą; išvèsti iš rikiuo tės (for)
in-car adv esant įtaisytam automobìlyje
incendiary <n, a> n padegamóji bòmba 

equipment-destroying ~ materialinės dalies naikiǹimo trin-
kelė
safe-destroying ~ padegamóji trinkelė dokumen tams 
sei fuose náikinti 
a attr 1 padegamàsis 2 pàdegantis; ùždegantis 

incendigel n chem. napálmas (PM)
inch n 1 cólis (= 2,5 cm) 2 pl au kštis; ūgis 
incidence n fiz. (spindulio, bangos) kritìmas; krytis 
 grazing ~ liečiamàsis kritìmas
incident n 1 atsitikìmas; įvykis KEnc; incideñtas KEnc 2 fiz. 

krin tantis (upon) 
explosive ordnance disposal ~ sprogstamųjų šaudmenų
dãrymo nekenksmìngų ãtvejis NATO 
nuclear ~ branduolìnis incideñtas Aps, KEnc, NATO

incision n įpjova, įraiža; pjūvis
inclination n 1 pólinkis KEnc; pósvyris 2 núolydis; núosvyris; 

nuožulnùmas; nuotakùmas 3 fiz. pósvyris, inklinãcija 
~ of the grooves gráižtvų statùmas 
~ of trunnion axis kakliùkų ašies núosvyris  
magnetic ~ magnètinė inklinãcija KEnc

incline n núolydis; nuolaidùmas; šlai tas 
inclined a 1 (pa)liñkęs 2 nuožulnùs; ~ sights táikymas pà-

verstu į šóną šáutuvu 
inclinometer n spec. pósvyrio matuo klis, inklinomètras 
 lateral ~ skersìnis gulsčiùkas
include v įjùngti 
incoherence n padrikùmas, nerišlùmas, nekoherentiškùmas 
incombustible a nedegùs; atsparùs ùgniai
incompact a netankùs; nekompaktiškas
incompatibility n nesuderinamùmas 
incompatible a nesudẽrinamas 
incomplete a 1 nepìlnas, ne vìsas; nepakan kamas 2 neùž-

baigtas 
incompleteness n nekomplektiškùmas
incompressible a fiz. nesuspáudžiamas; nespūdùs
incondensable a fiz. nesuspáudžiamas; nesikondensúojantis
incorporation n įterpim̀as
increase n 1 (pa)didėjimas; (pa)dìdinimas; stiprėjimas 2 įterpì-

mas; príeaugis
gap ~ tárpo padìdinimas 

increment n 1 príeaugis 2 papil̀domasis ùžtaiso pakètas 
general ~ bendràsis mėginys 
powder ~ papìldomasis ùžtaisas

incrush n: ~ of air óro prasiskverbim̀as 
incrustation n pl apnašos; núoviros; automob. núovirų

susidarymas
incurve v įlin kti; įlen kti; įgau bti
indecipherable a neiššifrúojamas; neįskai tomas
indent n įtrauka; (šaudmenų ir pan.) paraiškà (for); submit an 

~ patei kti paraišką  
indentation n įtrauka
indented a dantytas
indenter n adata
independent n nepriklaũsomas 
 military ~ atskiràsis lai vas NATO 

index n 1 fiz., automat., komp. iñdeksas KEnc; rodìklis; (skalės) 
gradavimas 2 techn., komp. ir pan. rodỹklė; abėcėlinė rodỹk-
lė; dalykinė rodyklė 3 mat., komp. láipsnio rodìklis 4 komp. 
koeficien tas 
~ correction pataiso s koeficien tas 
~ of explosion effect sprogìmo vei ksmo rodìklis 
~ of refraction / refraction / refractive ~ refra kcijos ro-
dìklis; lūžio rodìklis 
~ to adjoining sheets gretimųjų lãpų rodỹklė NATO 
adiabatic ~ adiabatės rodìklis 
azimuth ~ art. pabūklinio kampamačio būgnelio rodyklė  
azimuth micrometer ~ art. pabūklinio kampamačio tikslio s 
atskaito s būgnelio rodyklė
azimuth-scale ~ azimuto skalės rodyklė; pabūklinio kam-
pamačio skalės rodyklė
brisance ~ brizantiškùmas
channel utilization ~ kanalo panaudójimo koeficien tas 
coarse azimuth ~ apýtikslės azimuto atskaito s skalės rodyklė  
coarse elevation ~ apýtikslės pakilìmo kampų atskaito s 
skalės rodyklė
combustion ~ degìmo in deksas 
cross-level matching ~ taikìklio skersìnio sūpavimo rodyklė
deflection ~ art. pabūklinio kampo rodyklė
diesel ~ dyzelìnis in deksas 
diesel-fuel ~ dyzelìnio kùro parafinuotùmo in deksas 
elevation ~ táikymo kampų rodyklė
elevation fine ~ art. taikìklio būgnelio rodyklė
elevation scale ~ taikìklio skalės rodyklė; art. nuotolìnio 
būgno skalės rodyklė
fixed ~ nejudrióji rodyklė
hydraulic ~ hidráulikos in deksas 
map ~ žemėlapio iñdeksas NATO 
mine ~ mìnos veikìmo rodìklis 
mobile ~ judrióji rodyklė; judrióji žymė
modulation ~ moduliavimo gylis
oil ~ art. alyvos kiekio rodyklė grąžìklyje  
penetration / penetrative ~ skvarbùmo in deksas 
performance ~ našùmo koeficien tas
plasticity ~ plastiškùmo in deksas 
precision ~ tikslùmo matas 
range drum ~ (taikiklio) nuotolìnio būgno rodyklė
reading ~ atskaito s rodyklė
sensitivity ~ jautrùmo, jau trio koeficien tas 
setting ~ nustatomoji rodyklė
viscosity ~ klampùmo in deksas

indexarm n: gunner’s quadrant ~ pabūklo kvadránto alidadė
indicate v 1 (pa)ródyti; nuródyti; pažymėti 2 dúoti žénklą; 

dúoti signãlą
indicated a 1 nuródytas 2 indikatorìnis 
indicating n 1 nuródymas 2 pl (prietaiso) paródymai 3 

póžymis; žénklas 4 indikacija 
target ~ táikinio nuródymas

indication n 1 nuródymas 2 pl (prietaiso) paródymai 3 
póžymis; žénklas KEnc 4 spec., komp. indikãcija; nurodinys; 
rodmuo ; vaizdavimas  

 radar target ~ radiolokãcinis taikinių nuródymas KEnc 
indicator n 1 rodỹklė; automob. pósūkio rodỹklė 2 rodytùvas

3 rodìklis 4 žénklas KEnc, NATO 5 skaitìklis; matuo klis 6 
chem. indikãtorius KEnc  
abrasion ~ automob. (padangos) išdilim̀o indikatorius 
air position ~ órlaivio padėties rodytùvas 
alphabet ~ rai dinis rodytùvas 
altitude ~ au kščio rodytùvas; aviahorizòntas KEnc
angle ~ kampo rodìklis 
audio ~ gar so rodytùvas 
azimuth ~ azimuto rodìklis  
azimuth-elevation-range / az-el-range ~ a zimuto, au kščio ir 
núotolio rodytùvas 

indicator
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bearing ~ pèlengo rodìklis 
blast ~ sprogìmo smūgio bango s jėgo s rodik̀lis 
coloured ~ spalvótasis rodytùvas
coolant ~ aušìnimo skysčio temperatūros rodyklė
coolant temperature ~ áušalo temperatūros rodytùvas 
course ~ kùrso rodìklis 
deviation ~ núokrypio rodytùvas 
dial ~ žiedìnės skalės, ciferblatinis  rodytùvas 
digital ~ skaitmenìnis rodytùvas 
direct reading ~ tiesiógiai ródantis rodytùvas 
direction ~ kùrso rodik̀lis; judėjimo krypties rodyklė; auto-
mob. pósūkio rodìklis 
direction elevation ~ vertikaliojo kreipim̀o kampo rodyklė
directional gyro ~ giroskòpinis kryptiẽs priétaisas NATO
distance ~ núotolio rodyklė
electronic ~ elektròninis rodytùvas 
electronic position ~ elektròninis padėties rodìklis; (taikinio)
elektròninis padėties rodytùvas 
elevation ~ pakilìmo kampo rodyklė
engine knock ~ detonomètras 
error ~ klaido s rodytùvas 
firing error ~ šáudymo klaidų rodìklis; art. nepatáikymų
rodìklis 
flashing (light) ~ blykčiojanti rodyklė
float-arm fuel quantity ~ plūdìnis degalų matuo klis 
flow-rate ~ sąnaudų matuo klis 
frequency ~ dažnio rodytùvas 
fuel level ~ automob. degalų lygio rodyklė  
fuel-pressure ~ degalų manomètras 
fume ~ of petroleum products nãftos prodùktų garų indi-
katorius 
fuse ~ sprogdìklio korèktoriaus rodyklė
gasoline-level ~ benzìno lygio rodyklė
gyroscopic course ~ giroskòpinis kùrso rodìklis 
ground ~ įžemėjimo rodytùvas 
ground-position ~ navigacinis koordinatorius 
gun train ~ prìimamojo horizontaliojo kreipim̀o príetaiso 
rodyklė
hammer position ~ šaul. g. gaidùkų atlaužìmo rodyklė
heading ~ kùrso rodytùvas NATO
height ~ aukščiamatis, altimètras 
height-range ~ au kščio ir núotolio rodytùvas 
high beam ~ (žibintų) tolimo sios švieso s įjungim̀o rodyklė
horizontal situation ~ aviahorizòntas KEnc, NATO 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis rodytùvas 
level ~ lygmatis; gulsčiùko rodyklė
light emitting ~ šviesiǹis rodytùvas 
lower beam ~ (žibintų) artimo sios švieso s įjungim̀o rodyklė
magazine ~ šovinių skai čiaus dėtuvėjè rodyklė
map target ~ koordinatinė liniuo tė
mass fuel flow ~ degalų masės sąnaudų matuo klis 
match-the-pointer ~ indikatoriǹio taikik̀lio rodyklė
mine firing ~ mìnos nustatymo į kovõs padėtį (sprogimui) 
rodyklė
misdistance ~ nepatáikymo núotolio rodytùvas; rak. nepatái-
kymo núotolio žénklas 
moving target ~ jùdančiųjų taikinių  rodytùvas NATO 
needle / pointer ~ rodyklinis rodytùvas 
neon ~ neòninis indikatorius 
nuclear burst direction ~ branduoliǹio sprogim̀o krypties 
rodyklė
null ~ nùlinis, nùlio rodytùvas 
oil level ~ alyvos matuo klė; alyvos lygio rodyklė
oil-pressure ~ alyvos manomètras; alyvos slėgio rodyklė; 
alyvos slėgio rodytùvas 
optical ~ òptinis rodìklis 
overflow ~ perpildos rodytùvas 
overheat ~ perkaitimo rodytùvas 
overload ~ perkrovos rodytùvas 

photoelectric ~ fotoelektrìnis indikatorius 
plan position ~ panorãminis rodytùvas NATO 
pneumatic pressure ~ slėgio óro sistèmoje rodìklis 
position ~ padėties rodytùvas 
power-level ~ galios, galingùmo rodytùvas 
pressure ~ automob. kontròlinis manomètras; slėgio rody-
tùvas 
radar ~ radiolokacinis rodytùvas 
radiation ~ spinduliavimo rodytùvas 
radio magnetic ~ radiomagnètinis rodytùvas NATO 
radioactivity / radiac ~ radioaktyvùmo rodytùvas KEnc 
range ~ núotolio indikatorius; šaudyklos kortelė; taikìklio 
rodyklė
range-finder train ~ tolìmačio kreipìmo kampo rodyklė
recoil ~ art. atóšliaužos rodyklė
remote ~ nuotolìnis indikatorius 
repeating ~ kartotùvas 
return ~ pranešìmo rodyklė
revolution ~ apsisukìmų skai čiaus rodìklis 
roll ~ pósvyrio matuo klis, krenomètras 
route ~ maršrùtinė rodyklė
routing ~ maršrùto rodytùvas 
scale ~ rodìklis su skalè 
seat occupancy ~ užimtųjų vietų rodyklė
semiconductor ~ puslaidininkìnis rodytùvas 
side bar for “empty-loaded“ ~ režìmo „iškráutas–įkráutas“ 
jungìklis  
sight setter’s ~ priimamàsis taikìklio nustatytojo príetaisas 
speed ~ automob. grei čio matuo klis, spidomètras; grei čio 
rodìklis 
state ~ būsenos rodytùvas 
target ~ táikinio rodìklis  
temperature ~ temperatūros rodytùvas 
true airspeed ~ tìkrojo skrỹdžio grei čio rodytùvas NATO 
tuning ~ reguliavimo rodytùvas 
turn ~ pósūkio rodyklė
visual ~ regimàsis rodytùvas 
visual mine firing ~ regimàsis mìnos sprogìmo rodytùvas
NATO
visual tuning ~ radijo vizualinis suderinimo rodìklis 
voltage ~ įtampos rodytùvas 
volume ~ garsùmo rodik̀lis 
volume fuel flow ~ tūrinis degalų sąnaudų matuo klis
water-level ~ vanden s lygio rodyklė
wind (direction) ~ vėjo krypties rodyklė
wind component ~ balìstinio vėjo išilgìnės ir šóninės sude-
damųjų rodìklis 
wind speed ~ vėjo grei čio rodìklis 

indicator-regulator n (sinchroninio perdavimo sistemos) 
rodytùvas-reguliatorius 

indifferent a neutralùs, indiferen tiškas
indirect a 1 aplin kinis; netiesùs 2 netiesióginis 
indirection n netiesióginis būdas; aplin kinis kelias 
indissoluble a chem. neištir pdomas; nesuskaidomas
indivertible a nenukrei piamas
indivisible a nedalìjamas; nedalùs
indraft, indraught n pritekėjimas; (skysčio, oro) srovė (į

vidų)
induce v el. sužadinti, indukúoti (srovę)
inductance n induktyvùmas; (savi)indùkcija 2 indùkcijos 

koeficien tas
induction n 1 el. indùkcija 2 techn. įleidìmas 
induction-coil n el. indùkcinė rìtė
induction-valve n įleidìmo vožtùvas
inductive a el. indùkcinis
inductivity n el. induktyvùmas
inductor  n el. indùktorius KEnc

indicator-regulator
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industry n pramonė
tank-building ~ tánkų gamybos pramonė

ineffective a neveiksmiǹgas, neefektyvùs
inert a 1 neveiklùs; inèrtiškas; inèrtinis 2 nèjudantis; nepa-

slankùs 
inertia n 1 fiz. inèrcija 2 inertiškùmas 
inertness a inertiškùmas
infection n ùžkratas 
infectious n ùžkrečiamas 
inference n ìšvados darymas; ìšvada
infill n 1 įpylìmas; pripìldymas 2 (žemėlapio) spal vinimas

NATO
infiltrate v įsisun kti; prasisun kti; infiltrúoti
infiltration n 1 įsisunkìmas, įsiskverbìmas; infiltracija  2 med. 

infiltracija; infiltrãtas 3 slaptas síenos perėjimas; prasiskver-
bìmas į sáugomą objèktą ir pan.  

inflame v įsiliepsnóti; už(si)dègti
inflammability n degùmas; gai sro pavojingùmas 
inflammable a lengvai  užsìdegantis; degùs 
 highly ~ labai  degùs
inflammation n įsiliepsnójimas; užsidegìmas 
inflatable n pripučiamàsis dáiktas; pripučiamóji váltis  

a prìpučiamas
inflation n pripūtìmas 

~ of tyre padango s pripūtìmas 
inflator n: tyre ~ padangų pumpavimo siurblys
inflexible a nelankstùs; standùs
inflict v 1 sudúoti (smūgį) 2 padarýti   (nuostolių)  
inflow n 1 įtekėjimas; pritekėjimas 2 automob. papìldomasis 

siurbìmas, pasiurbìmas 3 padavìmas
influence n póveikis (on, upon, over – kam) 
 ship ~ lai vo póveikis KEnc, NATO 
informatics n informãtika KEnc; kompiutèrija 
 military ~ karìnė informãtika KEnc
information n informãcija (t. p. komp.) KEnc, NATO, LST  

advance ~ įspėjamóji informacija 
analog(ue) ~ analòginė informãcija KEnc
angular ~ dúomenys apie táikinio kampinès koordinatès 
background ~ fòninė informacija 
basic ~ pradìniai dúomenys KEnc
classified ~ įslãptintoji informãcija KEnc
combat ~ koviǹė informãcija KEnc, NATO
confidential ~ konfidencialióji informãcija
derived ~ išvestìnė informãcija    NATO 
descriptive ~ áiškinamieji užrašai  (ant žemėlapio)
digital ~ skaitmenìnė informãcija KEnc
director ~ komándinė informacija 
discrete ~ diskrètinė informacija 
engineer ~ inžinèrinės situacijos dúomenys 
further ~ papìldomoji informãcija
intelligence ~ žvalgýbos informãcija KEnc
marginal ~ ùžrėmio informãcija NATO
meteorological ~ meteorològijos informãcija KEnc
military ~ karìnė informãcija KEnc
military geographic ~ karìnė geogrãfinė informãcija KEnc, 
NATO 
navigation ~ navigãcinė informãcija KEnc
operational ~ operatỹvinė informãcija KEnc 
primary ~ pirmìnė informacija 
processed ~ apdorótoji informacija 
public ~ viešóji informãcija NATO 
raw ~ neapdorótoji informacija 
real-time ~ realau s lai ko informacija                                                                                                                                                                                    
redundant ~ perteklinė informacija 
relevant ~ svarbióji informãcija
restricted ~ ribóto naudójimo informãcija

secret ~ slaptóji informãcija
source ~ pirmìnė informacija 
superfluous ~ perteklinė informacija 
symbolic ~ kodúotoji informacija  
technical ~ tèchninė informacija
top secret ~ vìsiškai slaptà informãcija
unclassified ~ neįslãptintoji informãcija KEnc

infrared (IR) a fiz. infraraudonàsis 
infrasonic a fiz. infragar so, infragarsìnis
infrasound n infragar sas Aps, KEnc
infrastructure n infrastruktūrà KEnc, NATO
infringement n pažeidìmas

~ of rules instrùkcijos pažeidìmas 
infundibular n piltuvėlio fòrmos
infuse v įpìlti (into)
infusible a spec. netirpùs; nelydùs
infusion n 1 įpylìmas; infùzija 2 príemaiša; mišinys 
in-gate n įeinamàsis ventìlis 
ingestion n įsiurbìmas 
ingredient n 1 sudedamóji dalìs, komponen tas; ingredien tas 2 

veiksnys 
compounding ~ mìšinio ingredien tas  
high-energy ~ (parako) áukšto kaloringùmo komponen tas 

inhalation n 1 įkvėpìmas 2 med. inhaliãcija 
inhale v įkvėpti 
inhaler n 1 inhaliatorius 2 respiratorius; dujókaukė 3 óro 

fìltras 
inhibit v šarvúoti (parako užtaisą) 
inhibiting n (parako užtaiso) šarvavimas 

powder charge ~ parako ùžtaiso šarvavimas 
inhibition n 1 slopìnimas 2 chem. stabdymas, inhibìcija 
inhibitor n spec. lėtìklis, inhibìtorius; slopintùvas 

~ of blast sprogìmo lėtìklis 
~ of ignition uždegìmo lėtìklis 
chemical burning ~ degìmo lėtìklis 
contact ~ of corrosion kontaktinis koròzijos lėtìklis 
corrosion / rust ~ antikoròzinė medžiaga; koròzijos lėtìklis
detonation ~ antidetonacinis lėtìklis 
fuel system icing ~ degalų priedas nuo apledėjimo 
oxidation ~ oksidacijos lėtìklis 
solid volatile ~ of corrosion kietàsis lakùsis koròzijos lėtìklis

inhomogeneity n nevienalytiškùmas
initial a pradìnis; pirmìnis; pirmàsis 
initiate v spec. sužãdinti (veikimą); inicijúoti 
initiating a sužadinamas; inicijúojamas 
initiation n (reakcijos, sprogimo ir pan.) sužãdinimas Aps, 

KEnc, NATO; iniciacija 
~ by heat šilumìnis sužadinimas 
~ by influence detonacinis sužadinimas 
~ of charge blasting ùžtaiso sprogìmo sužadinimas 
impact ~ mechaninis sužadinimas 

initiator n sužadinamoji SM
inject v įpurkšti (degalų); įpūsti 
injection n 1 automob. įpurškìmas 2 slėgìmas 3 injèkcija Aps, 

KEnc
~ of fuel degalų įpurškìmas 
direct ~ automob. tiesióginis degalų įpurškim̀as
early ~ (degalų) ankstyvàsis įpurškìmas
fuel ~ degalų įpurškìmas 
late ~ (degalų) vėlyvasis įpurškìmas 
petrol ~ benzìno įpurškìmas 
secondary ~ of fuel pakartótinis degalų įpurškìmas 
solid ~ bekomprèsis įpurškìmas 
water ~ vanden s įpurškìmas 
water-methanol ~ vanden s metanòlio mìšinio įpurškìmas
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injector n čiurkšlìnis siurblys, inžèktorius; purkštùvas
closed type fuel ~ uždaràsis purkštùvas 
electromagnetic cold starting ~ automob. elektromagnètinis 
šáltojo paleidìmo purkštùvas 
unit / united ~ automob. siurblys purkštùvas

injure v (pa)ken kti; daryti žalą; (su)gadìnti
injury n 1 sužalójimas; sužeidim̀as; tráuma 2 žalà, paken-

kìmas; núostolis 
acute radiation ~ ūmùs spindulìnis pažeidim̀as
irradiation ~ spindulìnis pažeidim̀as 
radiation ~ pirmìnės radioaktyvio sios spinduliuo tės pažei-
dìmas  
secondary blast ~ antriǹis sužalójimas dėl šalutìnio spro-
gìmo póveikio 
thermal ~ šilumìnis pažeidim̀as 

inleakage n automob. papìldomasis siurbìmas, pasiurbim̀as 
air ~ automob. óro pasiurbìmas

inlet n 1 įleidìmas; įėjìmas 2 el. įvadas; įvedìmas 3 attr 
įleidžiamàsis 
air ~ dùjų skirstytùvo atvamzdis 
fuel ~ degalų įpylìmo angà 
induction ~ įleidžiamóji angà 
steam ~ garų ir dùjų įėjìmas 
ventilator air ~ įleidžiamóji ventiliatoriaus angà  

in-line a spec. dìrbantis, vei kiantis vienà eilè, lìnija
inner n (taikinio) vidìnis ratas
inoperative a nevei kiantis
input <n, v> n 1 tiekiamàsis galingùmas; tiekiamojo mašìnos 

galingùmo panaudójimas; padavìmas 2 komp. įeiga; įeitìs; 
įėjìmas; įvadas; įvedim̀as; įvesties dúomenys; įvestìs (proce-
sas) LST
~ data / information duomenų įvedim̀as
energy ~ enèrgijos padavìmas 
hand ~ ran kinė įvestis̀ 
heat ~ šilumo s padavim̀as 
keyboard ~ klaviš̀inė įvestis̀ 
power ~ jėgo s padavìmas 
standard ~ standártinė įvestis̀ 
v įvèsti informaciją (į kompiuterį)

input-output n įėjìmas ir išėjim̀as 
a komp. įvesties ir išvesties

inputting n įvestìs
inquiry n 1 (pa)tìkrinimas 2 komp. ùžklausa
inrush n (vandens, oro) veržim̀asis, įsiveržìmas
insecticide n insekticìdas Aps, KEnc
insecure a nepàtikimas; nestiprùs; netvìrtas
insensitive a nejautrùs
insensitivity n nejautrùmas

radiation ~ nejautrùmas spinduliuo tei 
insert <n, v> n 1 in tarpas; įklija 2 įdėklas; įdėtiǹė detalė; įvorė

3 komp. įterpìmo režim̀as; įterptis̀ 
~ with screen įdėklas su tinkleliù 
v 1 komp. įdėti; įter pti 2 padaryti pakeitìmų, papil̀dymų; 
prirašýti (dokumente) 3 pažymėti (žemėlapyje) 4 el. įjùngti (į
grandinę)  

insertable a įdėtìnis; įterptiǹis 
inserter n įtaisas įvorei įpresúoti  

piston ring ~ stūmo klio žiedų suspaudim̀o (įstatant į variklio 
cilindrą) įtaisas 

insertion n 1 įdėjìmas; įterpìmas 2 iñtarpas, tarpìklis 3 komp. 
įterptìs 

inset n įdėtìnis lãpas; įklija; žemėlapio iñtarpas KEnc; įdėtìnis 
žemėlapis NATO 

 microphone ~ mikrofòno kapsulė
inside n vidùs, vidìnė pùsė; išvirkščióji pùsė  

~ of track vidìnė vìkšro pùsė

a vidìnis, vidau s
inspect v tìkrinti; apžiūrėti 
inspection n 1 apžiūrà KEnc; automob. tèchninė apžiūrà; 

tìkrinimas; kontròlė; tyrìmas 3 rūšiavimas (pagal kokybę) 
~ with a delayed decision kontròlė (atidedant sprendimą)
acceptance ~ priėmìmo ir perdavimo apžiūrà 
after / post flight ~ patìkrinimas po skrỹdžio KEnc, NATO
annual ~ metinė (techninė) apžiūrà 
before-flight / pre-flight ~ patìkrinimas prieš skrỹdį KEnc, 
NATO
casual ~ epizòdinė apžiūrà 
close ~ atidžióji apžiūrà
complete ~ visapùsė apžiūrà 
complete technical ~ visapùsė tèchninė apžiūrà 
daily ~ kasdienìnė (techninė) apžiūrà 
disassembled ~ išardyto (agregato, automobilio ir pan.) 
apžiūrà 
feeler ~ mìnų žvalgyba išoriniù liestukù; mìnų žvalgyba 
žval gant mìnų įtempìmo vielàs 
maintenance ~ tèchninė apžiūrà 
periodic ~ periòdinė apžiūrà 
pre-trip ~ (mašinos) tìkrinimas prieš rei są
preventive ~ profilaktika
reduced / tightened ~ kontròlė (koreguojant planą)
routine ~ einamóji apžiūrà; profilaktinė apžiūrà 
scheduled ~ planìnė apžiūrà 
technical ~ tèchninė apžiūrà
trip ~ (mašinos) tìkrinimas grįžus iš rei so
visual ~ išorìnė apžiūrà 
weekly ~ saváitinė (techninė) apžiūrà  

inspector n inspèktorius; apžiūrėtojas; kontrolierius 
~ of artillery artilèrijos inspèktorius 
~ of small arms šaulių gin klų inspèktorius

inspirator n 1 čiurkšlìnis siurblys, inžèktorius 2 respiratorius 
inspissate v spec. kondensúoti(s); tir štinti; tirštėti
instability n nepastovùmas; nestabilùmas
install v įvèsti; įren gti; instaliúoti; (su)montúoti aparatūrą; ~ 

electricity įvèsti elèktrą
installation n 1 įrenginỹs; statinỹs; įranga; instaliãcija 2 
įrengìmas, įvedìmas, montavimas, instaliavimas 3 įvesdini-
mas į tarnybą 4 komp. diegìmas; įstatymas (veiksmas); kom-
piuterìnė sistemà  
~ of a fuse sprogdìklio įstatymas 
antiaircraft ~ zenìtinis įrenginys 
beach ~ kran to įrenginys  
cable ~ kabelio tiesìmas 
decoy / dummy ~ klaidìnamasis objèktas 
defensive ~s gynýbiniai įrenginiai  ir statiniai  KEnc
demolition ~ sprogdìnimo įrenginỹs KEnc
disinfection ~ dezinfekãvimo įrenginỹs Aps, KEnc
disinfection and shower ~ dezinfekúojamasis dùšo įrenginỹs
Aps, KEnc
drill ~ gręžìmo įrenginỹs KEnc
dry powder extinguishing ~ gai sro gesìnimo milteliais 
įranga
engineer ~s inžinèriniai įrenginiai  ir statiniai  KEnc
extinguishing ~ gai sro gesìnimo įranga 
field ~ lau ko įrenginys 
field decoy ~ klaidìnamasis lau ko įrenginys 
field fortification ~s laũko fortifikãcijos įrenginiai  ir statiniai 
KEnc
fire alarm ~ gaisrìnės signalizacijos įrengìmas 
fixed / bunker fortification ~s ilgalai kiai fortifikãcijos įren-
giniai  ir statiniai  KEnc
fluid extinguishing ~ gai sro gesìnimo skysčiais įranga 
foam extinguishing ~ gai sro gesìnimo pùtomis įranga 
fortification ~s fortifikãcijos įrenginiai  ir statiniai 
gas extinguishing ~ gai sro gesìnimo dùjomis įranga 
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gas-proof ~ priešchèminis gynybinis įrenginys 
hydrotechnical ~ hidrotèchninis įrenginỹs KEnc
military ~s karìniai įrenginiai 
mined / minefield ~ sprogstamóji miǹų ùžtvara; miǹų lau ko 
įrengìmas 
power ~ enèrgijos tiekim̀o įrenginys 
prefabricated ~ surenkamàsis statinỹs KEnc 
protective ~s and constructions apsaugiǹiai įrenginiai  ir 
statiniai  Aps
refuelling package ~ autonòminė degaliǹė
steam extinguishing ~ gai sro gesìnimo garai s įranga 
trip-wire ~ tempiamojo veikim̀o sprogstamàsis įtaisas 
unattended ~ neprižiūrimas įrenginys

installing n: ~ of a minefield miǹų lau ko įrengìmas 
instance n: ~ of ignition žybsnio momen tas 
instant n akìmirksnis 

control ~ val dymo momen tas 
institute n institùtas  
instroke n (stūmoklio) įleidim̀o, įsiurbìmo eigà
instruct v instruktúoti; mókyti
instructing n instruktãžas KEnc
instruction n 1 (ap)mókymas (in) 2 nuródymas KEnc; 

instruktãžas KEnc 3 (ppr. pl) instrùkcija; taisỹklės 4 komp. 
instrùkcija KEnc; (procesoriaus) kománda KEnc; operãtorius
KEnc 
~s for use eksploatacijos instrùkcija; naudójimosi taisyklės 
addressless ~ komp. beadrèsė kománda 
call ~ komp. iškvieto s kománda 
control ~ komp. val dymo kománda 
deactivation ~s konservavimo instrùkcija 
driving ~s transpòrto mašiǹos val dymo instrùkcija 
execute ~ komp. vykdymo kománda
firing ~ šáudymo mo kymas 
ground service ~s antžemìnės príežiūros instrùkcija 
loading ~s pakrovìmo įsakymas 
lubricating ~s tepìmo (tepalais) instrùkcija  
machine ~ komp. kompiuteriǹė kománda 
maintenance ~s komp. tèchninės príežiūros instrùkcija
move / transfer ~ komp. persiuntimo kománda 
multiaddress ~ komp. daugiaadrèsė kománda 
operating / service ~s eksploatavimo instrùkcija 
preservation ~s konservavimo instrùkcija 
repeat ~ komp. karto jimo kománda 
search ~ komp. paieško s kománda 
single-address ~ komp. vienadrèsė kománda 
standing operating ~s nuolatiǹė instrùkcija 
standing signal ~s nuolatìnė ryšių instrùkcija 
tank gunnery ~s šáudymo iš tánko instrùkcija

instructor n instrùktorius KEnc
~ in fire control ugnies val dymo instrùktorius 
~ of gunnery artilèrijos šáudymo instrùktorius 
gunnery ~ artilèrijos instrùktorius 
NBC ~ RChB saugõs instrùktorius Aps, KEnc 
parachuter ~ parašiùtininkas instrùktorius 
tactical ~ taktikos rengim̀o instrùktorius 
technical ~ tèchninio rengim̀o instrùktorius 
toxic warfare ~ chèminės saugo s instrùktorius 

instrument n įrankis; instrumeñtas; priétaisas KEnc; ma-
tuo klis 
~ for measurement of the amount of fuel and oil degalų ir 
tepalų kiekio nustatymo priétaisas 
aerological ~ aerològinis príetaisas 
control ~ val dymo príetaisas 
dial ~ ciferblatinis príetaisas 
digital ~ skaitmenìnis matuo klis 
dual-purpose ~ dvejópo naudójimo instrumeñtas
electrical measuring ~ elektriǹis matuo klis 
electromagneting measuring ~ elektromagnètinis matuo klis 

gamma-radiation monitoring ~ gama spinduliuo tės dozi-
mètras 
geodetic / surveying ~ geodèzinis príetaisas 
ground surveillance ~ antžemìnių objèktų stebėjimo príe-
taisas 
gyroscopic ~ giroskòpinis príetaisas Art, KEnc
indicating / reading ~ ródantysis príetaisas 
indicating measuring ~ rodmenìnis matuo klis 
integrating ~ integravimo príetaisas 
lateral pointing ~ horizontaliojo kreipìmo mechanìzmas 
measuring ~ matãvimo príetaisas KEnc, matuo klis 
meteorological / weather ~ meteorològijos príetaisas 
moving-iron ~ elektromagnètinis príetaisas 
navigation ~ navigacinis príetaisas 
navigator's ~ navigãtoriaus instrumeñtas KEnc
optical ~ òptinis príetaisas Art, KEnc
portable measuring ~ nešiójamasis matuo klis 
radiation ~ dozimètrinis príetaisas
recording ~ įrašantis príetaisas; saváime įrašantis príetaisas 
reflecting ~ veidrodìnis príetaisas 
registering ~ registravimo príetaisas 
subtense ~ stygómatis Art, KEnc
surveillance and observation ~ stebėjimo ir žvalgýbos príe-
taisas KEnc
testing ~ bañdomasis príetaisas 
thermocouplet-type ~ termoelektrìnis matuo klis 
universal measuring ~ universalùsis matuo klis 
wide-band ~ platau s diapazòno príetaisas

instrumentation n 1 naudójimasis įrankiais; aprūpinimas 
įrankiais 2 pl instrumeñtai; įrankiai; matavimo aparatūrà  
measuring ~ matavimo príemonės, matuõkliai 

instrumentman n (pl –men) įrankininkas  
insulant n izoliacinė medžiaga
insulate v izoliu oti 
insulating a spec. izoliacinis; izoliúojantis
insulation n 1 izoliãcija; izoliacinė medžiaga 2 atskyrìmas, 

izoliavimas 
corrosion-resistant ~ izoliacija nuo koròzijos 
hydrofuge ~ hidroizoliacija
sound ~ gar so izoliacija
thermal ~ šilumõs izoliãcija
tubular ~ vamzdžių izoliacija

insulator n 1 izoliãtorius Aps, KEnc; nelai dininkas, dielèk-
trikas 2 izoliãcinė mẽdžiaga

inswept a aptakùs, aerodinaminis
intact a ne(pa)liestas; nesugadìntas
intake n 1 automob. įsiurbìmas, įleidìmas 2 įėjìmas 3 iš-

eikvótoji enèrgija; sunaudójamasis galingùmas 4 (skysčių, 
dujų) įleidìmo, priėmìmo įrenginys, įsiurbìmo įrenginys 5 
(vamzdžio) staigùsis susiaurėjimas
water ~ vanden s ėmìklis 

integral n mat. integralas 
contour ~ vèktoriaus cirkuliacija 
a 1 neàtskiriamas 2 mat. integrãlinis 3 techn. įmontúotas; 
integrúotas 

integrated a spec. integrúotas, integrãlinis
integration n 1 (dalių) su(si)jungìmas į vìsumą; integrãcija 2 

mat. integravimas 3 įkomponavimas (konstrukcijos detalių į
sistemą) 
~ of nuclear firepower and manoeuvre of the force bran-
duolìnio smūgio ir pajėgų manèvro derinimas 

integrator n integrãtorius KEnc
gyroscopic ~ girointegratorius, integrúojamasis giroskòpas 

integrity n vientisùmas
intelligence n 1 komp. intelèktas; pl informacinės galimybės 2 

žvalgyba; žvalgybos informacija
acoustic ~ akùstinė žvalgyba 
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artificial ~ dirbtìnis intelèktas LST 
communications ~ ryšių žvalgybos informacija 
electronic ~ elektròninė žvalgyba 
engineer ~ inžinèrinė žvalgyba 
geophysical ~ geofiz̀inė žvalgyba 
radio ~ radijo žvalgyba 
signals ~ ryšių žvalgyba 
signature ~ atpažinim̀o informacija 
technical ~ tèchninė žvalgyba 
terrain ~ vietóvės žvalgybos dúomenys

intensification n (su)stiprėjimas; (su)intensyvėjimas; (su)stì-
prinimas; intensifikacija

intensifier n stiprintùvas 
 image ~ vai zdo stiprintùvas
intensify v (su)stiprėti; (su)stìprinti 
intension n 1 įtampa 2 intensyvùmas; stiprùmas 
intensitometer n intensimètras (prietaisas jonizuojančiosios 

spinduliuotės intensyvumui matuoti) 
intensity n 1 intensyvùmas; jėgà; stiprùmas; stìpris 2 el. 

(lauko) įtampa 
~ electronic jamming radioelektròninių trukdžių intensy-
vùmas KEnc 
~ of traffic / travel ei smo intensyvùmas 
~ of turbulence turbulen cijos intensyvùmas 
heat-transfer ~ šilumo s perdavimo intensyvùmas 
illumination ~ apšviestùmas 
knock ~ detonacijos stiprùmas 
load ~ krovinių vežim̀o intensyvùmas 

 radiation ~ radioaktyviõsios spinduliuõtės intensyvùmas
Aps, KEnc; dòzės gãlios intensyvùmas NATO
spark ~ kibirkšties intensyvùmas

interaction n sąveika 
average ~ suvidur kintoji sąveika 
exchange ~ keičiamóji sąveika 
preponderant ~ pranašióji sąveika 

interactive a 1 sąveikaujantis 2 komp. dialòginis 
interblocking n el. blokavimas 
intercept v 1 perimti; sulaikyti; gáudyti 2 užkir sti (kelią) 3 

sustabdyti; išjùngti (šviesą, srovę) 
intercepted a raižytas (apie vietovę) 
interception n 1 gáudymas KEnc; pérėmimas; (slaptasis 

pokalbių)  klau symasis 2 (kelio) užkirtìmas; ùžtvara KEnc 
air ~ gáudymas orè KEnc, NATO
air target ~ óro táikinio gáudymas KEnc
broadcast-controlled air ~ rãdiju val domas gáudymas orè
KEnc, NATO
close-controlled air ~ nuõlat val domas gáudymas orè KEnc, 
NATO
controlled ~ kontroliúojamasis gáudymas NATO 
controlled air ~ val domasis gáudymas orè KEnc, NATO
endo-atmospheric ~ gáudymas atmosfèroje 
exo-atmospheric ~ gáudymas virš atmosfèros 
ground-controlled ~ val domas iš žẽmės gáudymas KEnc
missile ~ rakètos gáudymas 
radio ~ rãdijo sekìmas KEnc 
traffic ~ sankryža

interceptor n gáudantysis naikintùvas KEnc, NATO; gáudan-
tysis órlaivis NATO; gáudomoji raketà; val domoji zenìtinė
raketà KEnc; priešrakètinė raketà KEnc 

 fighter ~ gáudantysis naikintùvas KEnc, NATO
interchange n apsikeitìmas, keitim̀asis 

~ of shots / fire susišáudymas
interchangeability n pakeičiamùmas; sukeičiamùmas 
 operational ~ operãcinis sukeičiamùmas NATO
interchangeable a sukei čiamas 
intercom n vidìnis telefòno ryšỹs (lėktuve, tanke ir pan.)  
intercommunication n vidiǹis ryšys

interconnection n komp. jungė
intercontinental a tarpžemyninis
interconvertible a sukei čiamas; lygiaver tis
intercoupling n komp. abipùsis ryšys
interdict v amer. darýti kliūtis; kliudýti (apšaudant ir pan.) 
interdiction n 1 uždraudìmas 2 amer. ùžtvara KEnc

air ~ óro ùžkarda KEnc, NATO 
fire ~ šáudymo draudìmas 

interface / interfacing n spec. 1 sándūra 2 (t. p. komp.)
sąveika; sąsaja; sąsajos įtaisas; sietuvas
serial ~ nuoseklio ji sąsaja

interference n 1 trùkdymas 2 pl fiz. trukdžiai  KEnc; radio-
tech. trikdžiai  KEnc 3 fiz. interfereñcija 
~ of waves bangų interfereñcija KEnc
atmospheric ~ atmosfèriniai trukdžiai 
background ~ fòniniai trukdžiai 
discontinuous / pulse ~ impùlsiniai trukdžiai 
electromagnetic ~ elektromagnètiniai trukdžiai  NATO
image / second-channel ~ veidrodìniai trukdžiai 
industrial / man-made ~ pramonìniai trukdžiai 
mutual ~ tarpùsavio trukdžiai  KEnc 
narrow-band ~ siaurajuo sčiai trukdžiai 
noise ~ triukšmìniai trukdžiai 
radio ~ radijo trukdžiai 

interference-suppression n trukdžių slopìnimas
interferometer n fiz. interferomètras
interior a vidau s, vidìnis
interlayer n tar psluoksnis
interlock n blokavimas 

electrical ~ elektrìnis blokavimas 
mechanical ~ mechaninis blokavimas  
v blokúoti 

interlocking n 1 blokavimas 2 el. blokuo tė
automatic ~ automatinė blokuo tė
control ~ val dymo blokuo tė
electric ~ elektrìnė blokuo tė
mechanical ~ mechaninis jungìmas 

intermediary n tárpininkas KEnc
 fire ~ ugniẽs tárpininkas KEnc
intermediate n 1 tárpinė grandìs 2 tárpininkas 3 chem. tárpi-

nis junginys 4 amer. vidutìnio dydžio automobìlis 
a pereinamasis

intermediate-range n: ~ ballistic missile vidutìnio núotolio 
raketà 

intermedium n (pl ~dia, ~s) perdavimo príemonė; tárpinė
grandìs

intermittent a nutrūkstantis; kin tantis 
intermixibility n sumaišomùmas 
intermodulation n abipùsė moduliacija
internal a vidau s, vidìnis 
internal-combustion n: ~ engine vidau s degìmo varìklis 
the Internet n internètas KEnc, tarptautìnis kompiùterių

tin klas 
interoffice n: ~ telephone vidìnis telefònas; komutatorius 
interoperability n sukeičiamùmas KEnc
interphone n amer. vidìnis telefònas

tank ~ tánko pasikalbėjimo įtaisas
interpolate v interpoliúoti 
interpolator n interpoliatorius
interpretation n 1 (pa)áiškinimas; interpreta vimas; dešifrãvi-

mas 2 komp. analizė; interpretacija
air photograph ~ aerofotogrãfinių núotraukų dešifrãvimas 
KEnc
image / imagery / picture / representation ~ vaizdų áiškini-
mas NATO
photographic ~ fotogrãfijos áiškinimas NATO 
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terrain ~ vietóvės nagrinėjimas 
interpreter n komp. programà interpretatorius
interrelation, interrelationship n 1 (faktų, įvykių ir pan.) 

tarpùsavio ryšys 2 abipùsė priklausomybė
interrogate v komp. gáuti informaciją (iš kompiuterio)
interrogation n komp. apklausà; ùžklausa
interrogator n apklausìklis; užklausik̀lis
interrupt n pertrauktis
interrupter n el. pertraukiklis 

fire ~ šáudymo ribójimo mechanìzmas 
interruption n 1 pertrūkis, pertraukimas; pertrauktis; nutrau-

kìmas; sustojìmas 2 trùkdymas; kliūtis KEnc
intersection n susikirtìmo tãškas; sánkirta KEnc 
 road ~ kelių sánkirta 
intertripping n el. nuotoliǹis atjungim̀as
interval n 1 (erdvės, laiko) tárpas Art, KEnc, NATO;  

prótarpis; intervalas 2 periòdas 3 pertrauka 
~ of grid lines koordinačių tin klo kvadrato šóninės dydis 
burst ~ sprogìmų tárpas Art, KEnc
calculation ~ skaičiavimo lai kas 
contour ~ horizontãlių láiptas KEnc, NATO
firing ~ ugniẽs spartà KEnc
grid ~ koordinãtinio tiñklo tárpas NATO 
horizontal ~ horizontalùsis tárpas
horizontal ~ of a slope šlai to projèkcija 
ignition ~ lai ko tarp dviejų uždegim̀ų (variklyje) tárpas
lubrication ~ tepìmo periodiškùmas 
mechanical ~ šūvio vėlavimas 
observation ~ sekìmo lai kas KEnc
prediction ~ pasitikim̀o lai kas Art, KEnc 
safe ~ saugùmo núotolis 
salvo ~ batèrijos šūvių, sálvių tárpas Art
sampling ~ (mėginių) ėmìmo periodiškùmas 
scale ~ skalės padalo s vertė
striking ~ pabūklo rengìmo lai kas Art, KEnc
sweep ~ skleidìmo trukmė
time ~ lai ko tárpas 
traffic ~ judėjimo pertrauka
vertical ~ vertikalùsis atstùmas  NATO

intervention n apsaugõs veikmuõ Aps  
intoxicant n nuodìngoji medžiaga (NM)
introduce v pradėti; ~ new armaments pradėti naudóti naũją

ginkluõtę  
introduction n 1 įterpim̀as 2 padavìmas 

~ of norms normavimas 
inundate v užtvìndyti; užlíeti 
inundation n hidr., inž. pótvynis KEnc; užtvìndymas KEnc
 artificial ~ dirbtìnis užtviǹdymas Aps, KEnc 
invasion n spec. invãzija KEnc
invention n išradìmas
inventory n log. 1 (turto) aprašas; materialinis tur tas; in-

ventõrius 2 inventorizãcija 
fuel ~ degalų atsargų inventorizavimas 

 pipeline ~ naftos prodùktų kiekis vamzdyne 
inversion n 1 elgìmasis (su kuo), elgesys 2 naudójimasis (pvz., 
įrankiu) 3 radiotech., komp. apgrąžà, invèrsija

inverter, invertor n apgręžik̀lis, invèrteris  NATO
phase ~ fazės invèrteris

investigation n tyrìmas; tyrinėjimas; nagrinėjimas 
accident ~ avarijos priežasčių tyrim̀as 

investigator n 1 ekspèrtas 2 specialis̀tas
invisibility n nematomùmas
invisible a nematomas; nepàstebimas
invocation n komp. ìškvieta; kreipinys; šaukinys
involution n 1 su(si)sukìmas spiralè 2 (mechanizmo ir pan.) 

sudėtingùmas 3 mat. kėlim̀as láipsniu 

ion n fiz. jònas KEnc 
hydrogen ~ vandenìlio jònas 

ionization n chem. jonizãcija KEnc
ionize n chem. jonizúoti
ionizer n jonizatorius
ionizing n jonizavimas
ionometer n fiz. rentgenomètras Aps
ionosphere n fiz. jonosferà KEnc
iraser n infraraudonàsis lazeris; kvántinis infraraudónojo 

diapazòno generatorius
iris n diafragmà 

inductive ~ (bangolaidžio) indùkcinė diafragmà 
resonant ~ (bangolaidžio) rezonáncinė diafragmà
waveguide ~ (bangolaidžio) talpo s diafragmà

iron n 1 geležìs 2 kirstùkas
soldering ~ lituo klis
tyre ~ mentelė padangóms demontúoti  

iron-bound a apkáltas geležimì; sukáustytas, apkáustytas
ironclad a šarvúotas
iron-plating n pl šarvai 
ironwork n apkalas
irradiate v spinduliúoti
irradiation n fiz. spinduliuõtė Aps, KEnc; (ap)švìtinimas Aps, 

KEnc; apšvità 
acute ~ stiprùsis trumpalai kis apšvìtinimas  
external ~ išorìnis apšvìtinimas Aps, KEnc 
initial ~ pradìnis, pirmìnis apšvìtinimas 
internal ~ vidìnis apšvìtinimas Aps, KEnc, NATO 
ionic / ionizing ~ jonizúojančioji spinduliuo tė
natural ionic ~ gamtìnė jonizúojančioji spinduliuo tė
radioactive ~ radioaktyvióji spinduliuo tė; radioaktyvùsis 
apšvìtinimas
residual ~ liekamàsis apšvìtinimas 
secondary ~ antrìnis apšvìtinimas 
total ~ sumìnis apšvìtinimas

irregular a nestandártinis, nenusistovėjęs 
irregularity n netaisyklingùmas; nereguliarùmas 

edge ~ krašto nelygùmas 
ignition ~ uždegìmo pertrūkis 
service ~ tiekìmo pertraukimas 

irreparable a nepatai somas 
irreplaceable a nepakei čiamas 
irretrievable a nepatai somas; ne(su)grąžìnamas 
irrevocable a nepakei čiamas; negrąžìnamas 
irritant n 1 jaudìklis; dirgìklis 2 chem. dìrginamoji NM Aps, 

KEnc
pulmonary ~ dùsinamoji NM 
skin ~ pūliúojamoji NM 

island n salà, salẽlė
~ of fire gai sro židinys 
~ site / safety ~ (pėsčiųjų) saugùmo salẽlė
tank ~ tánkų gynybos rajònas

isobar n spec. izobarà KEnc
isobath n spec. izobatà KEnc 
isobutane n chem. izobutãnas 
isobutene n chem. izobutilènas 
isocentre n izoceñtras NATO
isochromatic a spec. izochromãtinis
isochrone n izochronà 
isoclin n spec. izoklinà KEnc
isodose n izodòzė
isogonal n spec. izogonà KEnc
isogriv / isoline n spec. izolìnija KEnc, NATO
isohypse n izohìpsė
isolate v izoliúoti

isolate
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isolation n izoliãcija; atkirtìmas 
 ~ of a unit agregãto atjungim̀as 
isolator n skyrìklis; el. izoliatorius
isomer n chem., fiz. izomèras 

optical ~ òptinis izomèras 
isotherm n geogr. izotermà 
isotope n chem. izotòpas KEnc
 radioactive ~ radioaktyvùsis izotòpas Aps, KEnc
issue n 1 ìšeiga; ìštekis 2 (degalų ir pan.) išdavim̀as 3 padari-

nys, rezultatas 4 komp. laidà  
daily ~ paro s sąnaudos
fuel ~ degalų išdavìmas 
v išdúoti (ginklus, aprangą) 

italic n komp. kursyvas (pasviręs šriftas) 

item n 1 víenas iš pažymėtų dalykų (sąraše ir pan.) 2 (tam 
tikras) dáiktas; gaminỹs KEnc; prẽkė 3 komp. duomenų
elemeñtas; kiekvíenas atskiras dáiktas (sąraše); pùnktas 
common user ~ beñdrojo naudójimo gaminỹs NATO 
consumable ~ naudójamasis komponen tas 
controlled / regulated ~ kontroliúojamoji materiãlinė
príemonė NATO 
critical ~ lemiamóji materiãlinė príemonė NATO
end ~ sukomplektúotoji materiãlinė príemonė NATO
engineer explosive ~ inžinèrinis šaudmuõ KEnc
explosive ~ sprogstamóji medžiaga (SM) 
replacement ~s keičiamųjų detalių nomenklatūrà
unauthorized ~ tiekìmo pagal sąrašą reikmuo 

a komp. kursyvinis (apie šriftą)

isolation
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J 

jack <n, v> n 1 automob. kėlik̀lis, domkratas; pl skrysčiai; 
svìrtis 2 kompensatorius 3 el. spyruo klinis pérjungiklis; 
telefòno komutatoriaus lìzdas 4 el., komp. liz̀das  
air-hydraulic ~ pneumohidráulinis kėlik̀lis 
bottle ~ bùtelio fòrmos kėlìklis 
compressed air ~ pneumatinis kėlik̀lis 
hand ~ ran kinis kėlìklis 
hydraulic ~ hidráulinis kėlik̀lis; hidráulinis jėgo s ciliǹdras 
inbuilt ~ įtaisytasis kėlik̀lis 
motorcar ~ lengvųjų automobìlių kėlik̀lis
power control ~ hidráulinis stiprintùvas 
pushing-and pulling ~ dvìgubojo veikim̀o sráigtinis kėlìklis  
rack-and-gear ~ kėlìklis su dantyta juostelè 
rack-and-lever ~ svìrtinis kėlik̀lis 
rack-and-pinion / rack-operated ~ júostinis kėlik̀lis 
ratched ~ kėlìklis su terkšlè 
screw ~ sráigtinis kėlik̀lis 
stability ~ atramìnis kėlik̀lis 
telescope ~ teleskòpinis kėlìklis 
thrust ~ trauko s matavimo dinamomètras   
tip ~ el., komp. vienkontaktis liz̀das 
truck ~ krovinìnių automobìlių kėlìklis 
v ~ down nuléisti kėlikliù; ~ up (pa)kélti kėlikliù

jacket n 1 (mašinos) karkasas; gaũbtas, gaubtùvas; apgaubas; 
ãpvalkalas 2 automob. ertmė 3 striùkė; pl techn. marškiniai 
armoured ~s šarvìniai marškiniai  KEnc
bullet ~ kul kos ãpvalkalas KEnc
bullet lead ~s švinìniai kul kos marškiniai 
bulletproof ~ nepéršaunamoji liemẽnė KEnc
cooling ~ (vamzdžio) áušinimo gau btas; pl áušinamieji marš-
kiniai 
cooling air ~ (vamzdžio) orìnio áušinimo gau btas 
cylinder ~s cilìndro marškiniai 
engine water ~ varik̀lio áušinimo ertmė
heat- / thermal- / insulating ~s apsaugo s nuo šilumo s marš-
kiniai 
heating ~s šìldomieji marškiniai 
life ~ (pripučiamoji) gélbėjimosi liemenė
motor-cooling ~ áušinamieji varik̀lio marškiniai 
tanker’s ~ tankìsto striùkė
valve ~ vožtùvo gau btas 
water / cooling ~s (variklio) vanden s marškiniai 
water ~ (kulkosvaidžio) vandeniǹio áušinimo gau btas
water ~ áušinimo ertmė

jacketed a apklótas, apden gtas; ùždengtas gaubtù
jackhammer n amer. gręžim̀o kūjis; kūjinis perforatorius
jack-plane n o blius, drėkstùvas
jackscrew, jack-in-the-box n sráigtinis domkratas
jaline n chem. pikrìno parakas 
jalousie n žaliùzės 
jam <n, v> n 1 suspaudim̀as; sugnybim̀as 2 spūstìs; sángrūda, 

kamštis 3 (mašinos) užsikirtìmas; įstrigim̀as; neritmingùmas 
4 radijo trùkdymas; trukdžiai   
feed ~ šóvinio padavim̀o iš júostos, dėtuvės užsikirtìmas
loading ~ gedìmas šáudant 
traffic ~ kelio, transpòrto spūstìs 
v 1 užkimšti; užtvérti 2 užsikir sti (ginklui); įstrig̀ti; užpléišyti; 
sustóti (apie mašiną ir pan.) 3 radiotech. trukdýti; slopìnti 
transliãciją

jamb n 1 rėmas 2 atramà 
jammer n radijo trukdik̀lis; trukdžių stotis̀; trukdžių siųstùvas  

active ~ aktyviųjų  radijo trukdžių siųstùvas 

automatic search ~ automãtinis paieškõs trukdìklis NATO
communications ~ ryšių trukdìklis 
electronic ~ radioelektròninių trukdžių siųstùvas KEnc
fuse ~ radijo sprogdìklių trukdžių siųstùvas 
noise ~ trukdžių stotìs 
noise-modulated radar ~ triukšmù moduliúotas radiolokaci-
nės stoties trukdìklis 
power control ~ hidráulinis stiprintùvas 
radar ~ radiolokacinės stoties trukdìklis 
search ~ paieškõs trukdìklis NATO
synchronous ~ sinchròninių radijo trukdžių siųstùvas

jamming n 1 radiotech. trùkdymas NATO; pl trukdžiai  KEnc 2 
techn., automob. (mašinos) užsikirtìmas; įstrigìmas; neritmin-
gùmas 
accidental electronic ~ netýčiniai radioelektròniniai truk-
džiai  Art, KEnc 
acoustic electronic ~ akùstiniai radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
active electronic ~ aktyvíeji radioelektròniniai trukdžiai  Art, 
KEnc
barrage ~ užtveriamàsis trùkdymas NATO
barrage electronic ~ užtvarìniai radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc 
cross-talk electronic ~ abipùsiai radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
deception electronic ~ klaidìnamieji radioelektròniniai truk-
džiai  Art, KEnc
deliberate electronic ~ týčiniai radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
directional electronic ~ kryptìngieji radioelektròniniai truk-
džiai  Art, KEnc
electromagnetic ~ elektromagnètiniai radioelektròniniai 
trukdžiai  Art, KEnc
electronic ~ elektròninis trùkdymas NATO; radioelektròni-
niai trukdžiai  (RET) Art, KEnc
gliding electronic ~ šliaužiamíeji radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
imitating electronic ~ imitúojamieji radioelektròniniai truk-
džiai  Art, KEnc
intercross electronic ~ abipùsiai radioelektròniniai trukdžiai 
light electronic ~ radioelektròniniai šviesõs trukdžiai  Art, 
KEnc
masking electronic ~ maskúojamieji radioelektròniniai truk-
džiai  Art, KEnc
noise electronic ~ triukšmìniai radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
passive electronic ~ pasyvíeji radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
radio ~ radioelektròniniai rãdijo dãžnio trukdžiai  Art, KEnc
repeater electronic ~ atsãkomieji radioelektròniniai truk-
džiai  Art, KEnc
selective ~ atrankìnis trùkdymas NATO; taiklíeji trukdžiai 
selective electronic ~ taiklíeji radioelektròniniai trukdžiai 
Art, KEnc
spot ~ pasirinktiǹis trùkdymas NATO

jam-proof a apsáugotas nuo trukdžių
jar n 1 virpėjimas, vibravimas 2 skardìnė; dėžùtė, stiklai nis

decontamination ~ degazavimo dėžùtė
sample ~ bandinių in das 
v 1 virpėti; vibrúoti 2 gręžti smūginiu grąžtù

jarring n vibracija
jato n amer. pakilìmas naudójant papìldomus reaktyvinius 

varìklius  

jato
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jaw n 1 spaustùvas; griebtùvas 2 (trupintuvo) žiáuna, žiótys 3 
pl (kanalo, įlankos, tarpeklio ir pan.) žiótys  
engine ~ alkūninio veleno reketas 

jeep n automob. visurei gis; lengvàsis visurei gis automobìlis 
airborne ~ óro desánto visurei gis 
sea ~ plaukiamásis visurei gis 

jelly n: petroleum ~ vazelìnas
jet n 1 srau tas; čiurkšlė 2 automob. (karbiuratoriaus) čiurkšlės 

ribotùvas, purkštùkas; tūtà; ãtvamzdis 3 reaktyvinis varìklis 4 
reaktỹvinis lėktùvas 5 šūvio tolùmas 
accelerating / acceleration ~ pagrindiǹės degalų čiurkšlės 
ribotùvas 
acceleration fuel pump ~ grei tinamojo degalų siur blio 
čiurkšlės ribotùvas
air ~ o ro srau to ribotùvas 
carburettor spraying ~ karbiuratoriaus purkštùkas 
compensating ~ kompensacinis čiurkšlės ribotùvas 
discharge ~ išmetamóji tūtà 
economizer ~ ekonomáizerio čiurkšlės ribotùvas 
fuel ~ degalų srau tas, čiurkšlė
fuel-injection / -spray ~ degalų purkštùko čiurkšlės ribo-
tùvas 
idle / idling ~ lėtų sūkių čiurkšlės ribotùvas 
idle metering / slow-running / slow-speed ~ tuščio sios ei-
go s ribotùvas; mažų sūkių čiurkšlės ribotùvas 
main ~ pagrindìnės čiurkšlės ribotùvas 
main metering ~ pagrindìnis degalų čiurkšlės ribotùvas 
metering ~ etalòninis čiurkšlės ribotùvas 
pilot ~ pagálbinis čiurkšlės ribotùvas 
starting device ~ paleidìmo sistèmos čiurkšlės ribotùvas

jet-fighter n av. reaktyvinis naikintùvas
jet-propelled a reaktyvinis; su reaktyviniu varikliù
jet-propulsion n reaktyvinė varomoji jėgà
jettison n išmetìmas 
jettisoning n avarinis nuleidim̀as 

fuel ~ avarinis degalų išpylìmas 
jetty n 1 dámba; mòlas 2 pìrsas, príeplauka; priéplaukos 
įrenginys 

jib n (keltuvo, krano) strėlė
~ crane (krano) strėlė

jib-crane n strėlìnis kranas; pasukamàsis kranas
jig n smùlkus įrankis; laikìklis; veržik̀lis; surinkìklis; šablònas
jigger n 1 vibratorius 2 radijo slopiǹamųjų virpesių transfor-

matorius 
jimmy n laužtuvėlis
job n detalė; dirbinys; apdirbamàsis objèktas, dáiktas 

road building ~ kelių tiesybos darbai 
jobbing n smulkùsis remòntas
joggle n sujungìmo ìškyša; ìšdroža; įlaidas
joggle-joint n užleistìnis sujungim̀as
join n komp. jungtìs; sujungim̀as 

v sujùngti; ~ the wires sujùngti laidùs 
joining n 1 sujungìmas; sudūrìmas 2 prijungim̀as 3 el. jun-

gìmas
pipe ~ vamzdžio sujungìmas  

joint n 1 lan kstas; sujungìmas 2 sujungim̀o vietà; techn. siūlė 3 
komp. jungtìs; movà; sąnara; sandūra
articulation / swing ~ lan kstinis sujungim̀as
ball-detent ~ rutuliǹis lan kstas su fiksatoriumi (minų ieškik-
lio paieškos įtaisą prijungti prie strypo) 
bell-and-spigot ~ vamzdžių sujungìmas príevamzdžiais 
blind ~ įrėžtàsis lan kstas 
block ~ izoliúojamoji sándūra 
bolted ~ varžtinis sujungim̀as 
branching ~ mazgìnis pùnktas 
cardan ~ kardaninis sujungim̀as 

clevis ~ (dvikojo lafeto) jungiamóji ąsà 
compensation ~ kompensúojamoji    siūlė
compression ~ suslėgìmo siūlė
concealed ~ paslėptóji siūlė
contraction ~ nusėdìmo siūlė
crosspin-type cardan ~ universalùsis lan kstas 
disk ~ dìskinis sujungìmas 
double-branch ~ dvišakis lan kstas 
dummy ~ apgaulìngoji siūlė
erection ~ montažinė siūlė  
expansion ~ 1 kompensúojamoji sándūra 2 plečiamàsis 
vamzdžių sujungìmas 
expansion ~ temperatūrinė siūlė
final drive universal ~ kardaninis bòrto sunėrìmas; karda-
ninis pagrindìnės pavaro s sunėrìmas 
fish ~ sandūra su tvìrtinamąja plokštè 
flanged ~ sujungìmas naudójant flánšus
flanged pipe ~ flánšinis vamzdžių sujungìmas 
flexible ~ lankstùsis sujungìmas 
flexible universal ~ lankstùsis kardanas 
flush ~ lygi su pavir šiumi siūlė
insulated rail ~ izoliúojamoji sándūra 
pipe ~ vamzdynų sujungìmas 
rigid ~ standùsis mazgas 
riveted ~ kniẽditoji siūlė
rotating / rotary ~ (bangolaidžių) sukamàsis sujungìmas 
screw ~ sráigtinis sujungìmas 
screwed pipe ~ srieginis vamzdžių sujungìmas 
sleeve ~ movìnis sujungìmas 
slide ~ slystamàsis sujungìmas  
spigot and socket (sleeve) ~ sujungìmas naudójant príe-
vamzdžius 
suspended ~ kabamóji sándūra 
universal /  ball-and socket / gimbal / cardan / fork ~ 
universalùsis lan kstas; universalióji movà
universal ball ~ universalùsis rutulìnis kardanas 
welded ~ suvìrinamasis sujungìmas; suvìrintoji siūlė
welded pipe ~ suvìrinamasis vamzdžių sujungìmas 

jointed a 1 lan kstomas; nárstomas 2 lan kstinis   
jointer n leistùvas
jointing n: butt ~ sudūrìmas; rubber ~ gumìnis tarpìklis 
joint-pin n šarnyrinis var žtas; kniedė
joist n 1 n šaul. g. trìmeris 2 stat. (perdangos) sijà, gegnė; 

ilgìnis (stogo)  
bridge ~ tìlto sántvara
bridging ~ (tilto) dango s sijà

jolty a kratùs; trankùs
joule n el. džáulis (SI energijos ir darbo vienetas)
journal n 1 veleno kakliùkas; kul nas; ìškyša 2 įpjova, ìšėma; 
įduba, griovelis
axle ~ ašies kakliùkas  
ball ~ kamuolìnis kakliùkas 
crankshaft ~ spyno s ašies kakliùkas 
pilot ~ kreipiamàsis kakliùkas 
supporting ~ atramìnis kakliùkas; atramìnė ìškyša 
vertical ~ pėdà; kul nas

journal-bearing n atramìnis guo lis; radialùsis guo lis
journal-box n guo lio dėžė
joystick n 1 (prieštankinės valdomosios raketos valdymo 

pulto) val dymo rañkena 2 šnek. (lėktuvo, mašinos) val dymo 
rañkena 3 komp. vairasvirtė (įtaisas koordinatėms pateikti)

judder n (smarki) vibracija
judging n (į)vértinimas KEnc; nustãtymas 
 distance ~ apýtikris núotolio nustãtymas Art, KEnc
 terrain distance ~ atstùmų vietóvėje vértinimas KEnc
jump n 1 šúolis, šóktelėjimas 2 tramplýnas 

barrel ~ vamzdžio šóktelėjimas šūvio metù 

jaw
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horizontal / lateral ~ horizontalùsis išlėkìmo kampas 
low ~ šúolis su parašiutù iš mãžo aũkščio  
minus ~ neigiamàsis išlėkim̀o kampas 
parachute ~ šúolis su parašiutù
plus ~ teigiamàsis išlėkìmo kampas 
practice parachute ~ mókomasis šúolis su parašiutù 
spark ~ kibirkšties prašokìmas 
tower training ~ mókomasis šúolis nuo parašiùtinio bókšto 
tree parachute ~ šúolis su parašiutù į mìšką
vertical ~ išlėkìmo kampas 
water parachute ~ šúolis su parašiutù į vándenį

jumper n 1 parašiùtininkas 2 ran kinis grąžtas; kirstùvas; pra-
muštùvas 3 el. jungiamàsis lai das 4 komp. jungė; trumpìklis 
parachute ~ parašiùtininkas

jump-leads n pl (automobìlio) paleidim̀o laidai  (nuo kìto au-
tomobìlio akumuliãtoriaus)

jump-start v automob. paléisti laidai s (automobìlį nuo kìto 
automobìlio akumuliãtoriaus)

jump-weld n pridurtìnis suvìrinimas
junction n 1 su(si)jungìmas 2 sandūra; susijungìmo, susikir-

tìmo taškas, vietà; susikryžiavimas 3 (kelių, geležinkelio ir 
pan.) mãzgas 4 el. sandūra; perėjimas (puslaidininkiuose)
cable ~ kabelio rėmas 
crucial road ~ svarbùsis kelių mazgas  
flying ~ kelių lygių kelio pralaidà 
multiple road ~ kelių mazgas 
obstacle ~ ùžtvarų mãzgas KEnc
traverse rotary base ~ generatoriaus ir (bokšto) sùkamojo 
mechanìzmo varìklio kontaktas

juncture n 1 susijungìmas; susijungìmo vietà 2 techn. siūlė; 
sujungìmas

juncture
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K 

keel n jūr. av. kìlis KEnc
 bilge ~ jūr. šóninis kìlis
keep* v 1 laikyti 2 išlaikyti; (iš)saugoti 3 slėpti; saugoti 
keeper n  kontrveržlė; stabdik̀lis; skil̀tuvo stabdik̀lis
keeping n palai kymas; sáugojimas; priéžiūra (t. p. komp.)
kenotron n radiotech. kenotrònas, lempinis diòdas
kerb n kelkraštis 
kerf n įpjova 
kerosene, kerosine n amer. žib̀alas  

aviation ~ aviacinis žib̀alas 
commercial aviation ~ komèrcinis aviacinis žib̀alas 
domestic ~ buitìnis žib̀alas 
illuminatig / lamp ~ šviečiamàsis žìbalas 
power ~ dìdelio oktaninio skai čiaus žìbalas; lengvàsis žìbalas 
tractor ~ trãktorių žìbalas 
untreated ~ nevalytasis trãktorių žib̀alas 

kettle n psn. katilas, katiliùkas 
key n 1 rãktas (t. p. komp.) 2 klaviš̀as (t. p. komp.) 3 kai štis; 

plei štas; spraustelis 4 el. raktas; mygtùkas (t. p. komp.); 
svìrtinis perjungiklis 5 kòdas 
activate ~ komp. paleisties klaviš̀as 
answer ~ komp. atsako klaviš̀as 
answer-back ~ kalbėjimo atsakymo raktas 
answering ~ apklauso s raktas 
arrow ~ komp. rodyklės klaviš̀as 
assignment ~ iškvietim̀o raktas 
backspace ~ komp. grįžties klaviš̀as 
calling ~ signalinis mygtùkas; iškvietìmo raktas 
car ~ uždegìmo spynelės raktas 
cipher ~ šìfro raktas 
clearing ~ baigìmo raktas 
cursor control / direction ~s komp. žymik̀lio val dymo kla-
vìšai 
depressed ~ prispaustàsis raktas 
drawing ~ brai žymo rãktas NATO
editing ~ komp. redagavimo klavìšas 
escape ~ komp. atšaukties klaviš̀as; režìmo kaito s klaviš̀as 
feather ~ kreipiamàsis spraustelis 
fire signalling ~ signalo „Ugnìs!“ mygtùkas  
firing ~ leidžiamàsis raktas 
functional ~ komp. fùnkcinis klaviš̀as 
gas-regulator ~ nustãtomasis dùjų reguliatoriaus raktas 
generic ~ komp. bendràsis raktas 
gib-headed ~ spraustelis su galvutè 
hollow / saddle / locking ~ frìkcinis spraustelis 
home ~ komp. pradiǹės padėties klaviš̀as 
hot / shortcut ~ komp. spartùsis klaviš̀as; fùnkcinis klavìšas 
ignition ~ uždegìmo raktas 
imagery interpretation ~ vaizdų áiškinimo rãktas NATO 
integral alignment ~ priékinis vamzdžio fiksavimo nuo su-
kìmosi spraustelis 
listening-and-speaking ~ iškviečiamàsis apklauso s raktas 
major / master ~ komp. pagrindiǹis raktas 
mine locking ~ mìnos sprogdìklio saugìklis 
monitoring ~ pasiklau symo raktas 
Morse / sender ~ Mòrzės raktas 
operating ~ telegrafo raktas 
pass ~ komp. prìeigos raktas 
photo interpretation ~ núotraukų áiškinimo rãktas NATO
primary ~ komp. pirmiǹis raktas 
rectangular ~ stačiakampis spraustelis 
released ~ išjungtàsis raktas 

reset ~ komp. grįžties klavìšas; grįžties mygtùkas 
route ~ maršrùtinis raktas 
selector ~ ãtrenkamojo iškvietìmo raktas 
shortcut ~s komp. spartíeji fùnkciniai klavìšai 
sort / sorting ~ komp. rūšiavimo raktas 
spring ~ tempiamàsis spraustelis 
spring buckle ~ lìngės apkabo s plei štas 
starter ~ stárterio, paleidìklio įjungìmo raktas 
sunk ~ įrėžiamàsis spraustelis 
talking ~ kalbėjimo raktas 
tap ~ (vandentiekio) čiáupo kai štis  
taper ~ plei štinis spraustelis 
top ~ komp. viršutìnio regìstro raktas 
unknown ~ komp. nežinomàsis klavìšas
winding ~ (dėtuvės) užsukamàsis raktas
woodruff ~ pusiáu apvalùs spraustelis 

keyboard n 1 komp. klaviatūrà KEnc 2 el. komutatorius 
dumb ~ komp. pasyvióji klaviatūrà 
live ~ komp. aktyvióji klaviatūrà 
numeric ~ komp. skaitmenìnė klaviatūrà 
programmable ~ komp. programúojamoji klaviatūrà
tactile / touch ~ komp. jutik̀linė klaviatūrà 
typewriter ~ rašomosios mašinėlės klaviatūrà 
unfolding ~ komp. atlenkiamóji klaviatūrà 

keyhole n rakto skylùtė
keyholing n svíedinio vibracija lekiant 
keying n 1 manipuliavimas 2 perdavimas Mòrzės abėcėlè
keypad n komp. pagálbinė klaviatūrà
keyring n rãktų žíedas 
keyscrew n sráigtų prisukìmo raktas 
keyslot a plei štinis
keystroke n komp. klaviš̀o paspaudìmas
keyswitch n komp. klaviš̀inis perjungiklis
keyway n 1 (spynos ir pan.) rakto griovelis; griovelis 2 hidr. 

ùžtvankos sąvara 
key-winding a ùžvedamas raktù 
keyword n (šifro ir pan.) raktas
kick n (šautuvo ir pan.) atãtranka

~ of engine atvirkštìnis smūgis paléidžiant varìklį
recoil ~ šaul. g. atatranka 
v atitren kti (apie šautuvą)

kickback n atatrankos jėgà; smarkióji reakcija
kicker n 1 stūmìklis, ežèktorius 2 inèrtiškas kūnas (automati-

koje)  
kick-off n išmetìmas
kickstand n (dviračio, motociklo) paspyris; sto vas
kick-starter n (motociklo) ko jinis stárteris
kill n (priešo) sunaikìnimas 

tank ~ tánko sunaikìnimas; tánko sugadìnimas 
v 1 chem. neutralizúoti 2 el. staigà sumãžinti įtampą 3 techn. 
ėsdinti 

killer n žudìkas 
tank ~ tánkų naikìntojas; tánkų naikìnimo príemonė; prieš-
tánkinis savaei gis artilèrijos įrenginys

 weed ~ herbicìdas
killing n (nu)kovìmas Art, KEnc; naikìnimas KEnc
kilobyte (KB) n komp. kilobáitas (1 KB = 210 baitų)
kilocycle n radijo kilohèrcas
kilogram-calorie n kilokalòrija (kcal) (= tūkstančiui kalori-

jų)
kilogram-molecule n kilogrammolèkulė

keel
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kiloton (kt) n kilotonà (kt) (= 1 tūkstančiui tonų) Aps, KEnc
kilowatt n fiz. kilovatas
kilowatt-hour n fiz. kilovatvalandė
kind n 1 rūšis 2 skiriamàsis póžymis; kokybė

~ of filler (šaudmenų) užtai symo rūšis 
~ of fire ugnies rūšis 

kindling n už(si)degìmas
kinematic a fiz. kinematinis, kinematikos
kinematics n fiz. kinematika
kinescope n radiotech. kineskòpas KEnc
kinetic a fiz. kinètinis
kinetics n fiz. kinètika 

~ of liquids hidrokinètika 
kingston n jūr. kingstònas KEnc 
kink n perlenkimas
kit n 1 pl rei kmenys; daiktai  2 (įrankių) komplèktas KEnc; 

rinkinỹs; pakètas KEnc 3 (asmeninė) aprangà ir ekipuo tė; 
kuprìnė; krepšys 4 (įrangos, įrenginio) mãzgas KEnc 
artillery decontamination ~ artilèrinis degazavimo kom-
plèktas 
bailout ~ avarinis parašiùto komplèktas 
camouflage ~ maskuo tės komplèktas 
carbon monoxide protection ~ papil̀domosios dėžùtės kom-
plèktas Aps, KEnc
chemical agent analyzer ~ NM atpažinìmo príemonių rinki-
nys 
chemical agent detector ~ chèminės žvalgybos priétaisas
chemical agent sampling ~ NM mėginių ėmim̀o priémonių
rinkinys 
chemical identification and sampling ~ chèminis NM atpa-
žinìmo ir mėginių ėmìmo komplèktas Aps, KEnc
combat ~s kovõs rei kmenys
complete ~ vìsas reikmenų komplèktas
decontamination ~ degazãvimo pakètas Aps, KEnc
decontamination powder ~ degazãvimo miltẽlių pakètas
Aps, KEnc
demolition ~ griovìmo įranga KEnc, NATO
demolition tool ~ griovim̀o komplèktas NATO
field heating ~ lau ko šil̀dymo komplèktas 
flame thrower fuel filling ~ liepsnósvaidžių užtai symo 
príemonių komplèktas 
fording ~ nuimamųjų pérkėlos per brãstą príemonių kom-
plèktas
full ~ vìsas reikmenų komplèktas
gas casualty first aid ~ individualùsis chèminis pakètas
gas casualty treatment ~ pagálbos pažeistíems kovìnėmis 
NM príemonių komplèktas 
individual decontamination ~ individualùsis chèminis pakè-
tas Aps, KEnc
maintenance ~s atsargiǹiai instrumen tai ir įranga 
nuclear, biological and chemical ~ individualio sios apsau-
go s nuo branduolìnio, chèminio ir biològinio gin klo kom-
plèktas 
repair ~ remònto komplèktas 
sampling ~ mėginių ėmìmo príemonių komplèktas 
sea water desalting ~ jūros vanden s gėlinimo komplèktas 
tools ~ instrumen tų komplèktas 
tree jumping ~ šúolių su parašiùtais miškiǹgoje vietóvėje 
įranga 
tyre patch ~ padangų kamerų lópymo reikmenų komplèktas 
vapor detector ~ NM garų ieškik̀lis 
water testing ~ vanden s kokybės analizės príemonių kom-
plèktas 

kite n jūr. pláustas KEnc, NATO 
klaxon n automob. psn. signalas, klaksònas
klystron n radiotech., el. klistrònas 

amplifying ~ stìprinamasis klistrònas 

driver ~ nustatomasis klistrònas; užduodamàsis klistrònas 
floating-drift ~ pralekiantysis klistrònas
multicavity ~ daugiarezonánsinis klistrònas 
oscillating ~ generavimo klistrònas; generatoriaus klistrònas 
reflex ~ atspindìnis klistrònas

knee n (jungiamoji) alkūnė  
flanged ~ kampìnė alkūnė

knee-joint n alkūninis sujungìmas
knife n pei lis; grandìklis 
 sharp ~ aštrùsis pei lis
knife-edge n 1 pl pei lio ašmenys 2 aštrióji briaunà 
knife-grinder n galąstojas
knife-switch n el. kirtìklis; jungìklis
knob I n 1 rañkena, rankenėlė; galvùtė; būgnelis 2 mygtùkas 

(t. p. komp.); jungìklis
actuator ~ šaul. g. spyno s stíebo rañkena 
blockout switch ~ švieso s maskuo tės išjungìmo mygtùkas 
closed-when-pulled ~ ištraukiamàsis jungìklis 
closed-when-pushed ~ nuspaudžiamàsis jungìklis 
deflection ~ pabūklo kampamačio rankenėlė
door ~ dùrų rañkenos spyno s mygtùkas 
elevating  ~ vertikaliojo kreipìmo būgnelis; (pabūklo kam-
pamačio) nukreipìklio būgnelis; keliamàsis (optinio taikiklio 
taikymo siūlelių) būgnelis 
elevating screw ~ šaul. g. keliamojo sráigto būgnelis; tai-
kìklio tikslau s nustatymo sráigto būgnelis; taikìklio sráigto 
galvùtė
elevation ~ (taikiklio) nustatomojo sráigto būgnelis; táikymo 
kampų mechanìzmo būgnelis; (pabūklo kampamačio) 
atšvaito būgnelis 
firing-pin ~ skìltuvo galvùtė
latch ~ jungìklis su spragtukù 
operating-lever latch ~ spyno s rañkenos spragtùko fiksa-
torius 
push-pull / turn-pull ~ spaudžiamàsis ištraukiamàsis jun-
gìklis  
push-turn ~ spaudžiamàsis sukamàsis jungìklis  
range ~ (tolimačio) matavimo velenėlis; nuotolìnis būgnelis
rear-sight lock bolt ~ taikìklio tvìrtinimo sráigto galvùtė
rear-sight windage screw ~ šaul. g. taikìklio šóninių pataisų
būgnelis 
reset ~ atkuriamàsis mygtùkas 
sealed ~ užplombúotasis mygtùkas 
shift ~ perjungiklis 
sight adjusting / elevating ~ taikìklio būgnelis 
speed change lever ~ automob. pavarų perjungimo svìrties 
rankenėlė
stick ~ fiksúojamasis jungìklis 
target distance ~ táikinio núotolio rankenėlė
tilting ~ (taikiklio) skersìnio sūpavimo būgnelis 
turn ~ sukamàsis jungìklis 
windage screw ~ (taikiklio) eigo s sráigto būgnelis 

knob II n smagratis 
altitude setting ~ au kščio nustatymo smagratis 
azimuth ~ pabūklo kampamačio būgnelio smagratis 
azimuth micrometer ~ pabūklo kampamačio tikslio s atskai-
to s būgnelio smagratis 
azimuth orienting ~ tolim̀ačio orientavimo smagratis 
cross-levelling ~ (taikiklio) skersìnio sūpavimo mechanìzmo 
smagratis 
deflection ~ pabūklo kampamačio būgnelio smagratis 
deflection and elevation correction / line and range ~ hori-
zontaliųjų ir vertikaliųjų korektūrų smagratis 
fuse setting ~ sprogdìklio nustatymo smagratis 
orienting ~ (artilerinio periskopinio prietaiso) krei piamojo 
slíeko smagratis 
parallax correction ~ paralakso siūlelių sutapdìnimo 
smagratis 

knob II
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range ~ taikìklio smagratis 
rear-sight elevating ~ šaul. g. táikymo kampų mechanìzmo 
smagratis 
setting ~ (prietaiso) nustatymo smagratis 
sight deflection ~ taikik̀lio būgnelio smagratis 
speed ~ grei čio nustatymo (taikiklyje) smagratis

knock <n, v> n 1 smūgis 2 automob. bildesys; stuksėjimas 3 
automob. detonacija; detonacinis degìmas
~ of crank automob. smūgis atsitreñkiant paleidim̀o ran kenai 
carbon ~ 1 smūgis 2 automob. detonacija; detonacinis de-
gìmas
diesel ~ dyzelìnio varik̀lio stuksėjimas 
piston ~ automob. stūmo klio bildesys 
valve ~ automob. vožtùvo stuksėjimas 
v 1 smo gti, smūgiúoti; ~ out išmušti (vikšrus) 2 trūkčio ti 
(apie variklį) 3 detonu oti

knocking n automob. (variklio) detona cija, detonacinis 
degìmas

knockmeter n detonacijos indikatorius 
knockout n triùškinamasis smūgis 

nuclear ~ lemiamàsis branduolìnis smūgis 
knot n 1 mãzgas KEnc 2 el., ryš. mazgas 3 jūr. mãzgas (greičio 

matas = 1,852 km per valandą) KEnc 
know-how n pl tèchninės žìnios; mókslinė informãcija
 technical ~ tèchnikos išmãnymas 
knuckle n lan kstas 

steering ~ sukamàsis kakliùkas 
knuckle-joint n kardaninis lan kstas; lan kstinis sujungìmas
knurl n (sraigtinė) įraiža 
konstalin n konstalìnas 

  

knock
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L 

laager n šarvúotųjų mašìnų párkas  
label n 1 etikètė (t. p. log.); žymẽklis KEnc; kortẽlė (su užrašu)

2 geod. aukščiãmatis 3 komp. etikètė; žymė; žymuo 
gas casualty ~ pàžeisto koviǹėmis NM (žmogaus) kortelė

labelling n komp. žymėjimas
labile a fiz., chem. nepastovùs, labilùs
laboratory n laboratòrija 

anti-gas ~ karìnė chèmijos laboratòrija 
ballistic research ~ balìstinių tyrìmų laboratòrija 
base petroleum (POL) products ~ bazinė degalų kokybės 
kontròlės laboratòrija 
biological ~ biològinė laboratòrija 
chemical ~ chèminė laboratòrija 
field petroleum (POL) testing ~ lau ko degalų kokybės 
kontròlės laboratòrija 
mobile ~ judrióji laboratòrija 
mobile petroleum (POL) testing ~ judrióji degalų kokybės 
kontròlės laboratòrija 
portable ~ kilnójamoji laboratòrija 
radioactive material ~ RM laboratòrija 
research ~ tyrìmų laboratòrija 
solid propellant ~ kiétojo kùro laboratòrija 
static petroleum (POL) testing ~ stacionarióji degalų ko-
kybės kontròlės laboratòrija 
testing ~ ban dymų laboratòrija 

labour n 1 dárbas 2 dárbo jėgà; darbinin kai 
labour-consuming, labour-intensive a reikalaujantis dau g 

darbo, pastangų
lack n trūkumas; stokà, stygius

~ of fuel degalų stygius 
~ of power galios stokà 

lacquer n lakas
lacrimator n chem. ašariǹės dùjos KEnc 
ladar n lazerìnis lokatorius, ladaras
ladder n 1 kópėčios; jūr. trapas, laipteliai 2 skalės núostata 

(įsišaudant) 3 (kėbulo) bòrto príestatas 
aerial ~ automobìlinės kópėčios
extending ~ iš̀stumiamosios kópėčios 
fire aerial ~ gaisrìnės kópėčios 
hook ~ štur mo kópėčios 

 portable extension ~ nešiójamosios skẽčiamosios kópėčios  
sea ~ jūr. štòrmtrapas, avarinės kópėčios

lading n apkrovà; krovinys
ladle n káušas
lag n 1 vėlavimas 2 automob. vėlinimas 3 fiz. uždelsìmas; 

inertiškùmas 
fuel ~ degalų padavim̀o vėlavimas 
ignition ~ automob. uždegim̀o vėlinimas 
injection ~ įpurškìmo vėlinimas 
range ~ atsilikìmas (pagal nuotolį)
sound ~ garso vėlinimas 
time ~ vėlinimasis 
valve ~ vožtùvo atsidarymo vėlinimas 

lagging n 1 vėlavimas 2 el., radijo fazių skir̀tumas, nesuta-
pìmas 3 apkalìmas, ãpkala; šilumìnė izoliacija
heat-proof ~ šilumiǹė izoliacinė dangà

lake n kraplãkas (dažai)
lame n plonà metalo plokštelė  
lamella n techn. plokštelė
lamellar a lakštinis
lamina n plokštelė

lamination n 1 skilìmas slúoksniais; iš(si)sluoksniavimas 2 el. 
pakètas 3 lakštas 
spring ~ lìngės lakštas 

lamp n 1 lémpa; lempùtė 2 automob. žibin tas 3 šviestùvas
~ bulb kai tinamoji lémpa 
alarm ~ pavõjaus lémpa 
backing / reversing ~ atbulìnės eigo s žibin tas 
blackout ~ užtémdinimo žibin tas 
blackout marker ~ gabarìtinis švieso s maskavimo žibin tas 
blow / blast ~ litavimo lémpa 
buffer-beam ~ buferìnis žibin tas 
button ~ mygtukìnė lémpa 
calling ~ iškviečiamóji lémpa 
clearing ~ (veiksmų) baigties lémpa 
control / test / pilot ~ kontròlinė lémpa; kontròlinė lempùtė
cornering ~ pósūkio rodyklės lempùtė
curve-and-fog ~ pósūkių ir rūko žibin tas 
display ~ indikacinė lémpa 
dome / roof ~ lubų lémpa; lubų lempùtė
dome ~ plafònas
electric incandescent / filament / glow ~ kai tinamoji lémpa
engaged / busy ~ ryš. užimtùmo lémpa 
extinguished ~ išjungtóji lémpa 
flash ~ impùlsinė lémpa 
fog ~ rūko žibin tas 
frosted ~ matinė lémpa 
gas-discharge ~ dùjų ìšlydžio lémpa 
gauge / dial ~ príetaisų skalės apšvietìmo lempùtė
gun position pilot ~ signalinė patránkos vamzdžio nukry-
pìmo (už tanko pločio ribų) lémpa
hooded ~ žibin tas su skydeliù 
identification ~ šviesìnis atpažįstamasis signalas 
illuminating ~ šviečiamóji lémpa 
indicating ~ rodỹklinė lémpa 
infrared (IR) ~ infraraudonóji lémpa 
inspection / portable / service ~ nešiójamoji lémpa; nešiója-
moji lempùtė
instrument panel ~ apšvietìmo lémpa; príetaisų skydo lémpa 
licence number plate ~ nùmerio žénklo lempùtė
luminescent ~ liuminescen cinis šviestùvas 
mercury ~ gyvsidabrio lèmpa 
neon glow / neon-filled ~ neòninė lémpa 
normally dark  ~ normaliai  užgesìnta lémpa 
normally lighted ~ normaliai  deganti lémpa 
parking / standing ~ stovėjimo žibin tas, pãžibintis 
portable ~ nešiójamoji lémpa 
rear-and-stop / tail-and-stop ~ užpakalìnis stabdymo signã-
las; užpakalìnis žibin tas ir stabdymo signalas
side ~ pãžibintis 
side parking ~ šóninis stovėjimo žibin tas 
tail ~ užpakalìnis signalinis žibin tas 
warning / pilot / signal / annunciator ~ signãlinė lémpa; 
signãlinė lempùtė
xenon ~ ksenòninė lémpa 

lamp-burner n lémpos degìklis
lamp-chimney n lémpos stìklas
lamp-holder n el. patrònas
lamplight n lémpos šviesà
lampshade n lémpos gau btas
land n 1 žemė, sausumà; lau kas 2 núožulna; ìšdroža 
 rifling / top of ~ (vamzdžio kanalo) gráižtvos laũkas KEnc 
 a antžemìnis
landed a: air ~ atskraidìntas órlaiviu KEnc, NATO

landed
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landing n 1 desántas 2 av. nusileidìmas, tūpim̀as; nutūpìmo 
vietà 3 jūr. išlipìmas; (krovinių) iškrovim̀as (iš laivo); iš(si)-
laipìnimas KEnc; išlaipiǹimo vietà
talk-down ~ antžemìnės stoties val domas tūpìmas 
touch-and-go ~ av. tūpsnis

landmark n 1 orientyras; žyminys 2 ribóženklis 3 jūr. kran to 
žénklas 
guiding ~ (vietinis) orientyras 
reference / control ~ kontròlinis orientyras 

landmine n fugãsas KEnc; sausumõs minà KEnc
 outlaw ~s ùždraustos įstãtymu sausumõs mìnos 
land-rover a visurei gis (automobilis)
land-to-land a „žemė–žemė“ klasės (apie raketą ir pan.)  
lane n 1 vieno s ei smo krypties kelias; (kelio) júosta 2 pérėjimas 

(tarp eilių ir pan.); pérėja KEnc; close a ~s uždaryti perėjas; 
make* a ~ through a minefield daryti perėją mìnų laukè; 
widen a ~ platinti perėją 3 av. skridìmo trasà 4 jūrų trasà  
~ motorway trijų kelio júostų grei tkelis 
assault ~ štur mo perėja (minų lauke) 
barrage ~ ugnies bango s júosta 
blast ~ įrengtà sprogdìnant perėja 
boat ~ išlaipìnimo trasà KEnc, NATO
driving ~ gatvės ei smo júosta 
helicopter ~ sraigtãsparnių korìdorius KEnc, NATO
initial ~ pirmìnė perėja 
minefield ~ mìnų laũko pérėja KEnc, NATO 
patrol ~ žvalgybos perėja (užtvaroje) 
safety ~ perėja (minų ir kitų sprogmenų užtvarose) 
shipping ~ laivininkỹstės trasà NATO 
track ~ vėžių perėja 
traffic ~ ei smo júosta 
vehicle / vehicular ~ kovo s ir transpòrto mašiǹų perėja

language n kalbà 
algorithmic ~ algorit̀minė kalbà 
code ~ kòdinė kalbà 
computer ~ kompiuteriǹė kalbà 
programming ~ programavimo kalbà 
symbolic ~ simbòlinė kalbà 

lantern I n 1 nešiójamasis žibin tas; žibintùvas 2 švyturio 
švieso s kamera 
signal ~ signalinis žibintùvas 

lantern II n šeivìnis ratas; šeiviǹis krumpliaratis
lanternslide n fot. skaidrė
lanyard n 1 paleidžiamóji virvùtė 2 (žiūronų) dirželis 3 jūr. 

tálrepas; škértas 
arming ~ paleidìmo vir vė NATO

lap n 1 júosta NATO 2 užleidim̀as, ùžlaida (dengiant); perdan-
ga; įlinkis 3  lyno apsisukim̀as, vijà 4 distáncija 5 trintùvas 
v 1 polirúoti, šlifúoti 2 pritrìnti

lapbelt n automob. juosmen s dir žas 
lap-joint n užleistìnis sujungim̀as
lapping n pritrynìmas
laptop n nešiójamasis kompiùteris
large a dìdelis
large T n art. dìdelis póslinkis (> 5-00) Art, KEnc
large-block a stambiablòkis 
large-calibre a dìdelio kalìbro
large-panel a stambiapanèlis
large-scale a 1 stambùs; dìdelio masto 2 stambau s mastelio 

(apie žemėlapį ir pan.)  
large-sized a didelių matmenų
laryngophone n laringofònas KEnc
laser n fiz. lãzeris Aps, Art, KEnc; òptinis kvántinis gene-

ratorius 
argon ~ argòno lazeris 
argon ion ~ jòninis argòno lazeris 

carbon dioxide ~ anglies dioksìdo lazeris 
chemical ~ chèminis lazeris 
chemically pumped ~ chèminio kau pinimo lazeris 
communications ~ ryšių lazeris 
continuous / continuously-operating / continuous wave / 
current-wave / CW ~ nuolatìnės veikõs lazeris  
continuously-operating solid ~ kietakūnis nuolatìnės veikõs 
lazeris  
continuous-wave / CW gas ~ dùjinis nuolatìnės veikõs 
lazeris
crystal line ~ kristalinis lazeris; kietakūnis lazeris 
diode ~ diòdinis lazeris 
electron-beam-pumped ~ elektròninis spindulìnio kau pini-
mo lazeris 
fibre ~ stìklo plúošto lazeris 
field operation ~ lazeris dárbui lau ko sąlygomis 
gaseous / gas-phase ~ dùjinis lazeris 
giant-pulse ~ dìdelį impùlsą generúojantis lazeris 
glass ~ stikliǹis lazeris 
helium-neon / He-Ne ~ neòninis hèlio lazeris 
high-energy ~ didelės enèrgijos lazeris 
high-gain ~ dìdelio stìprinimo lazeris 
high-light / -power ~ didelės išei namosios galios lazeris 
high-light / -power ~ galingàsis lazeris 
high-pumped / optically-excited / optically-pumped / sun-
pumped / sun-pumping ~ òptinio kau pinimo lazeris 
high-repetition-rate ~ dìdelio impùlsų kartójimosi dažnio 
lazeris 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis lazeris 
infrared-aimed ~ infraraudonúoju įtaisu krei piamas (į taiki-
nį)  lazeris 
injection ~ įpurškìmo lazeris 
ion / ionized (gas) ~ jòninis dùjų lazeris 
ionized argon ~ jòninis argòno lazeris 
lightweight ~ lengvàsis lazeris 
liquid ~ skystàsis lazeris 
man-portable ~ nešiójamasis lazeris 
many-element ~ daugiakristalis lazeris 
megapulse ~ megatòninės galios impùlsų lazeris 
nuclear pumped ~ branduolìnio kau pinimo lazeris 
nuclear-pumped roentgen ~ branduolìnio kaũpinimo reñt-
geno lãzeris KEnc
portable ~ nešiójamasis lazeris 
pulsed / pulsing ~ impùlsinis lazeris 
radar-aimed ~ radiolokatoriumi krei piamas lazeris 
ranging ~ lazerìnis tolìmatis 
red (light) ~ raudonàsis lazeris 
ring ~ žiedìnis lazeris 
ruby crystal ~ kristalinis rubìno lazeris 
ruby ranging ~ rubìno lazerio tolìmatis 
semi-conductor / diode / injection ~ puslaidininkìnis lazeris 
short-pulse ~ trumpaimpùlsis lazeris 
solid (-state) injection ~ kristalinis įpurškìmo lazeris 
solid ~ kietakūnis lazeris 
solid-state ~ kristalinis lazeris 
tracking ~ lazerìnis sekìmo príetaisas 
triangular ~ trikampis lazeris 
triode ~ triòdinis lazeris 
tunable ~ derinamas pagal dažnį lazeris 
ultra-violet (UV) ~ ultraviolètinis lazeris 
universal ~ universalùsis lazeris

laser radar n lazerìnis lokatorius; dar ↑  lidar
autofollowing / automatic tracing ~ lazerìnis automatinio 
sekìmo lokatorius 
continuous-wave ~ lazerìnis nuolatìnės veikõs lokatorius  
Doppler ~ lazerìnis Dòplerio lokatorius 
fire control ~ lazerìnis ugniẽs val dymo lokatorius 
forward-looking ~ nukrei ptas į príekį lazerìnis lokatorius 
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frequency-modulated (FM) ~ lazerìnis dažnio moduliavimo 
lokatorius 
guidance ~ lazerìnis kreipiamàsis lokatorius 
hand-held ~ lazerìnis nešiójamasis lokatorius 
illuminating ~ lazeriǹis táikinio apšvietìmo lokatorius 
IR-aimed ~ infraraudono sios sistèmos krei piamas lazerìnis 
lokatorius   
laser beam-rider ~ krei piamas pagal spin dulį lazeriǹis lo-
katorius 
laser terrain following ~ lazeriǹis vietóvės stebėjimo lo-
katorius 
multilasered optical ~ lazerìnis daugiaelemen tis lokatorius 
pulse ~ lazerìnis impùlsinis lokatorius 
scanning ~ lazerìnis skleidžiamàsis, skenavimo lokatorius 
tactical ~ lazerìnis taktinis lokatorius 
three-dimensional ~ trimatis lazerìnis lokatorius 

lasher n ùžtvanka; vanden s slen kstis
lashing n 1 rišìmas NATO; (pri)tvìrtinimas KEnc, NATO; 

virvė(s) (surišimui) 2 susiejim̀as; priderinimas
latch n 1 (durų) skląstis, velkė; strektė, ùžšovas; sklendė 2 

ùžraktas; automatinė spynà 3 kumštelis 4 fiksatorius (t. p. 
komp.)  
barrel ~ vamzdžio uždarìklis
block / salvo ~ spyno s saugìklis  
brake lever ~ stabdžio rañkenos užkirtik̀lis 
breech-block lever ~ spyno s rañkenos fiksatorius 
butt ~ búožės fiksatorius 
clip ~ dėtuvės laikìklis; apkabo s laikik̀lis 
crank ~ art. ùžkabos ašis̀ 
door ~ (automobilio) durelių spynà  
feed operating arm ~ padavik̀lio spragtùkas 
holding down ~ fiksatorius, stabdìklis; spragtùkas 
hood ~ dan gčio laikik̀lis 
magazine ~ dėtuvės laikìklis 
operating lever ~ spyno s rañkenos fiksatorius 
reverse ~ atgalìnės eigo s spynà
safety door ~ saugióji dùrų spynà 
securing ~ spragtùkas 
spade ~ pabūklo atramsčio fiksatorius 
spring ~ spyruo klinis fiksatorius 
tail ~ granatos laikìklis (granatsvaidyje)
trigger ~ paleidìklio fiksatorius
wedge breech-block crank ~ art. plei štinės spynõs ùžkabos 
ašìs

latching n mechaninis jungìmas 
latchlock n fiksatorius, stabdik̀lis 
latchup n užsklendìmas
latency n komp. gaišties lai kas
lateral a 1 šóninis, lateralinis 2 šalutiǹis, pašaliǹis; communi-

cations ~ ryšių rokadà KEnc
lath n len tjuostė; lotà; skalà 

adjusting ~ (tolimačio) tik̀rinimo stíebas 
lathe n tekinimo staklės 

gun turning ~ pabūklo vamzdžių tekinimo staklės 
latitude n geogr., astr. platumà 

astronomical ~ astronòminė platumà 
geographic ~ geogrãfinė platumà KEnc
reckoned ~ apskaičiu otoji platumà 

latitudinal a geogr. platumõs, platumìnis
latrine n ìšvietė
lattice n 1 kart. tiñklas KEnc, NATO 2 grotelės; tinklelis; 

gro tinė pértvara 3 radiotech. gardelė
launch <n, v> n 1 rakètos (pa)leidim̀as Art, KEnc 2 (laivo) 

nuleidìmas į vándenį 3 barkasas; kãteris KEnc; (motorìnė) 
váltis KEnc; dar ↑ launching
ferry ~ transpòrto kateris
underwater ~ povandenìnis (pa)leidìmas KEnc 

v 1 (pa)léisti (raketą ir pan.); išmèsti (naudojant katapultą) 2 
nuléisti (laivą) į vándenį

launcher n rak. (pa)leidìmo įrenginỹs Aps, Art, KEnc, NATO, 
leistùvas; load a ~ užtaisyti (pa)leidìmo įrenginį; unload a ~ 
ištaisyti (pa)leidìmo įrenginį
ampoule ~ ámpulsvaidis KEnc
anti-tank guided missile ~ prieštánkinių val domųjų rakètų
(pa)leidìmo įrenginys 
anti-tank rocket ~ reaktyvinių prieštánkinių rakètų (pa)leidì-
mo įrenginys; reaktyvinis prieštánkinis minósvaidis 
bridge ~ tìlto klotùvas
cluster rocket ~ daugiavamzdis (pa)leidìmo įrenginys 
grenade ~ = grenade launcher
land mobile ~ antžemìnis judrùsis (pa)leidìmo įrenginys 
missile ~ rakètinis (pa)leidìmo įrenginys 
mobile ~ judrùsis (pa)leidìmo įrenginỹs Aps, Art, KEnc
multibarrel ~ daugiavamzdis (pa)leidìmo įrenginys 
multibarrel rocket ~ daugiavamzdis reaktyvinis (pa)leidìmo 
įrenginys 
multiple ~ daugiaužtai sis (pa)leidìmo įrenginys 
remote-controlled ~ nuotolìnio val dymo (pa)leidìmo įrengi-
nys 
rocket ~ = rocket launcher
self-propelled ~ savaei gis (pa)leidìmo įrenginys 
silo ~ šãchtinis (pa)leidìmo įrenginỹs Art, KEnc
single-rocket ~ vienaužtai sis reaktyvinis (pa)leidìmo įrengi-
nys 
stationary ~ nejudrùsis (pa)leidìmo įrenginỹs Aps, Art, KEnc 
tracked vehicle ~ vikšrìnis (pa)leidìmo įrenginys 
trailer ~ priekabìnis (pa)leidìmo įrenginys 
trainable ~ kreipiamàsis (pa)leidìmo įrenginys
tube ~ vamzdinis (pa)leidìmo įrenginys 
zero-length ~ (pa)leidìmo įrenginys su nùlinio il gio krei-
pikliù

launcher-loader n (pa)leidìmo ir užtai symo įrenginỹs KEnc
launching n 1 rakètos (pa)leidìmas Aps, Art, KEnc 2 nulei-

dìmas (į vandenį)
~ a floating bridge plūdriojo tìlto tiesìmas 
~ a pontoon pontòninio tìlto tiesìmas 
catapult ~ katapultúojamojo lėktùvo pakilìmas
missile ~ rakètos (pa)leidìmas
multiple ~ reaktỹvinių sviedinių sálvė Art, KEnc 
salvo ~ šáudymas reaktỹvinių sviedinių sálvėmis 
single ~ paviẽniai reaktỹvinės artilèrijos šūviai Art, KEnc; 
paviẽnis rakètos (pa)leidìmas Art, KEnc
zero-length ~ momentalùsis (pa)leidìmas NATO

lavatory n 1 tualètas, ìšvietė 2 prausyklà 
law n dėsnis; taisỹklė

digital ~ of destruction kiẽkinis naikìnimo dėsnis Art, KEnc
dispersion ~ sklaidõs dėsnis Art, KEnc 
free-fall ~ láisvojo kritìmo dėsnis 
international atomic ~ tarptautìnė atòminė téisė KEnc
radioactive-decay ~ radioaktyviojo skilim̀o dėsnis 
scaling ~ panašùmo dėsnis NATO
target damage ~ táikinio naikìnimo dėsnis Art, KEnc
target destruction coordinate ~ koordinãtinis naikìnimo 
dėsnis Art, KEnc

lay* v 1 krei pti (pabūklą); nutáikyti (pabūklą);  ~ down fire 
apšáudyti 2 (pa)dėti; (pa)guldýti; ~ mines minúoti; ~ out 
išdėlióti, išsidriẽkti 3 numèsti (aviacines bombas) 4 darýti 
dūmų ùžtvarą (iš orlaivio) 5 (nu)žymėti (kursą) 6 klóti (kabe-
lį, vandentiekį, kelią) 

lay-by n 1 kelio júosta, pakelės aikštelė automašìnoms sustóti 
2 glžk. atsargìnis kelias 

layer n 1 dėliótojas; klojik̀as; klotùvas 2 táikytojas 3 klo das; 
slúoksnis 4 spec. lygmuo  5 (brėžinio) pjūvis  
atmospheric ~ atmosfèros slúoksnis 
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bomb breaking ~ tiesiógiai priìmantis bòmbos sprogìmo 
smūginį póveikį apsaugìnės dango s slúoksnis 
boundary ~ bal. paribio slúoksnis 
bridge ~ tiltãtiesė KEnc, til̀tų klotùvas 
cable ~ kabelio klotùvas 
camouflage ~ maskúojamasis slúoksnis 
ground ~ atmosfèros pažemio slúoksnis 
gun ~ pabūklo táikytojas; šaulys táikytojas
half-reduction / half-value ~ pusiǹio slopim̀o slúoksnis Aps, 
KEnc 
heat-insulating ~ šil̀umą izoliúojantis slúoksnis 
heat-sink ~ šìlumą sùgeriantis slúoksnis 
insulation ~ izoliacinis slúoksnis 
interfacial / intermediate ~ tar psluoksnis 
laminar ~ laminarinis slúoksnis 
mechanical mine ~ mechaninis miǹų klotùvas 
mine ~ mìnininkas, miǹų klotùvas 
sealing ~ sandarinimo slúoksnis 
shock ~ smūginis slúoksnis 
sideboom tractor pipe ~ vamzdžių klojik̀as 
sub-standard ~ žemutiǹis atmosfèros slúoksnis 
super-standard ~ viršutìnis atmosfèros slúoksnis 
track ~ vikšrai 

laying n 1 klojìmas (pvz. pamatų); tiesim̀as; dėjim̀as; minãvi-
mas KEnc 2 nužymėjimas 3 kreipìmas; (pabūklo) kreipìmas
Art, KEnc; pabūklo táikymas Art, KEnc
~ for elevation vertikalùsis kreipim̀as Art, KEnc
~ for line / direction horizontalùsis kreipìmas Art, KEnc
~ of couplings and rings jungiamųjų movų ir žiedų iš-
dėstymas
aerial mine ~ mìnų dėjim̀as mėtant iš órlaivio 
cable ~ kabelio tiesìmas
direct ~ tiesióginis (pabūklo) táikymas Art, KEnc, NATO 
gun ~ pabūklo kreipìmas Art
gun ~ with radar pabūklo kreipìmas pagal pabūklų kreipìmo 
stoties dúomenis
hand / manual mine ~ ran kinis mìnų dėjim̀as  
indirect ~ netiesióginis táikymas NATO
mechanical mine ~ mechanizúotasis miǹų dėjìmas 
mine ~ mìnų dėjìmas KEnc
minefield ~ mìnų lau ko įrengim̀as 
pattern ~ šablòninis minãvimas KEnc, NATO
pipe ~ vamzdyno tiesìmas 
random mine ~ atsitiktìnis miǹų išdėstymas KEnc, NATO 
reciprocal ~ abipùsis kreipim̀as; tarpùsavio pasižymėjimas; 
art. lygiagrečio sios vėduo klės skleidìmas pasižymint tarpù-
savyje
road ~ kelių tiesìmas 
round-round ~ (pabūklo) kreipim̀as po kiekvíeno šūvio 
semidirect ~ pusiáu tiesióginis (pabūklo) táikymas Art, KEnc 
smoke-screen ~ dūmų ùžtvaros leidim̀as 
track- / plate-~ bėgių klojim̀as

laying-out n trasavimas, nužymėjimas; markiravimas 
~ of a minefield mìnų lau ko trasavimas 

layout <n, v> n 1 plãnas KEnc; schemà KEnc; (iš)planavimas 
2 trasãvimas; nužymėjimas 3 komponavimas, komponuo tė 4
įrenginiai ; įrankių komplèktas 5 (pastatų ir pan.) išdėstymas
~ of a bridge tìlto schemà 
~ of communications ryšių schemà KEnc
~ of fire ugniẽs schemà KEnc
~ of minefields mìnų laukų išdėstymo planas; miǹų laukų
išdėstymo schemà 
~ of roads ~ kelių tin klo schemà 
~ of the tank tánko komponuõtė KEnc
~ of targets taikinių schemà Art, KEnc
~ of training targets mókomųjų taikinių situãcija KEnc
anti-tank ~ prieštánkinės gynybos planas 
cylinder ~ (variklio) cilìndrų išdėstymas

communications ~ ryšių schemà 
fire ~ ugnies schemà 
general ~ bendràsis išdėstymas 
interrior coach ~ vidìnis vagòno išplanavimas 
piping ~ vamzdyno išskleidìmo schemà 
round ~ (sprogdinimo) įkasų komplèkto išdėstymas 
steering linkage ~ vai ro mechanìzmo svìrčių ir trauklių iš-
dėstymas 
tank tool ~ tánko instrumen tų išdėstymas  
target ~ taikinių schemà
technological ~ of pipeline technològinė vamzdyno schemà 
typical ~ tìpinė komponuo tė
track ~ bėgių kelių schemà 
v trasúoti, nužymėti

layshaft n tárpinis pavarų dėžės velenas 
lay-up n (mašinos ir pan.) išvedìmas iš rikiuo tės; prastovà
leach n 1 tir palas 2 ekstraktorius  
lead I n 1 automob. švìnas 2 grafìtas 3 plómba  

~ azid švìno azìdas KEnc
tetraethyl ~ tetraetilšvìnas KEnc

lead II n 1 techn. paañkstinimas; paskubà 2 pasitikìmas KEnc; 
póslinkis Art 3 el. (jungiamàsis) lai das 4 (sraigto, spiralės) 
žin gsnis 5 iešmo angà  
~ of helix sráigtinės lìnijos žin gsnis 
booster ~ tarpinis ùžtaisas  
computed ~ (taikinio) apskaičiúotasis pasitikìmo kampas
elevation ~ vertikalùsis kampìnis pasitikìmas
fixed ~ nuolatìnis pasitikìmas
flight ~ vẽdantysis órlaivis KEnc, NATO 
fuse booster ~ sprogdìklio perdavimo ùžtaisas
initial ~ pradìnis pasitikìmas
intervehicular ~ tarpas tarp (voros) mašìnų
lateral ~ šóninis pasitikìmas Art, KEnc; šóninis póslinkis Art 
nuclear ~ branduolìnio giñklo pérsvara
target ~ táikinio pasitikìmas Art, KEnc; táikinio póslinkis Art 
target length ~ pasitikìmas per víeną táikinio figūrą
valve ~ vožtùvo už(si)darymo paskubà
vertical ~ vertikalùsis pasitikìmas

lead III n 1 pl laidai , tin klas; instaliacija 2 el. prijungìmas; 
pralenkìmas 3 komp. ìšvadas; lai das; laidinin kas; paskubà; 
príevadas  
aerial ~ antènos įvadas

leader n 1 vadõvas; vadas 2 príekinė mašinà (voroje) 3 
nutekamàsis vanden s vamzdis; vanden s šìldymo vamzdis 
gun ~ pabūklo vadas 
tank ~ tánko vadas 

lead-finder n (taikinio) pasitikìmo skaičiavimo įtaisas
lead-finding n póslinkio nustatymas
lead-free a be švìno, neetiliúotas (apie benziną)
lead-in n el., radijo, komp. įvadas; įvado lai das 

cable ~ kabelìnis įvadas 
leading <n, a> n 1 vadovavimas 2 automat. an kstinimas 3 

šaun. gink. pasitikìmas 4 švìno nusėdìmas
~ a target táikinio pasitikìmas 
~ in aim kreipìmas pasitiñkant (taikinį); táikymas pasitiñkant 
(taikinį) 
bore ~ švìno nusėdìmas ant vamzdžio kanalo sienelių
a 1 vẽdantysis 2 techn. varantysis (apie ašį, ratą)

leading-edge a moderniáusias (apie mašinas, sistemas ir 
pan.)

leading-in n radijo mažinimas
lead-out n komp. ìšvadas; išvedìmas
leadthrough n pérvadas 
leaf n 1 (metalo) lakštas, lapas 2 (durų, vartų) sąvara; atlen-

kiamóji (stalo) lentà 3 (tilto) spar nas 4 skydas, skydelis
auxiliary spring ~ papìldomasis lìngės lakštas 
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back-sight ~ šaul. g. taikik̀lio rėmelis
door ~ dùrų sąvara 
inverted sight ~ mortyrinio šáudymo taikìklio skalė
main / master spring ~ pagrindiǹis lìngės lakštas 
sight ~ šaul. g. taikìklio plokštelė
sight-folding ~ šaul. g. sudedamàsis taikik̀lio skydelis 
spring ~ lìngės lakštas 

leak n 1 skylė; plyšỹs 2 núotėkis (t. p. automob.); nutekėjimas 
3 (skysčių, dujų) (iš)tekėjimas 4 sklaidà
~ of information informacijos nutekėjimas 
air ~ óro ištekėjimas 
fuel ~ degalų ištekėjimas 
hydraulic ~ hidrosistèmos prótėkis 
oil ~ alyvos ištekėjimas 
radiator ~ radiatoriaus prótėkis 
water ~ vanden s nutekėjimas

leakage n 1 pratekėjimas; prasisunkim̀as; skysčio praleidìmas 
2 fiz., automob. núotėkis; sklaidà 
~ around the pipe connections pratekėjimas vamzdžių su-
jungìmo vietose
gas ~ dùjų pratekėjimas 
interconnection ~ sujungìmų nesandarùmas 
internal ~ vidìnis prótėkis 

leakiness n nesandarùmas
leaking n 1 (skysčių, dujų) (iš)tekėjimas 2 núotėkis; nute-

kėjimas
pipe ~ ištekėjimas iš vamzdyno 
a nesandarùs

leakproof a sandarùs, hermètiškas
leaky a nesandarùs; praléidžiantis vándenį
leap n šúolis; pašokìmas 

parachute ~ šúolis su parašiutù  
leapfrog n 1 šúolis 2 judėjimas šúoliais 
lease n log. nuomà 
leaving n: ~ the ship lai vo palikim̀as KEnc   
ledge n techn. kraštelis, an tbriaunis
lee n 1 apsaugà; príedanga 2 užúovėja; pavėjinė pùsė  
 a pavėjinis; užuovėjiǹis
left-handed a techn. jùdantis prieš lai krodžio rodyklę
leg n 1 (kelio ir pan.) rúožas, atkarpà 2 techn. kója; pėdà 3 

pastõvas; ramstis, atramà 4 alkūnė; kampai nis 5 el. fazė 6 
mat. (trikampio) kraštiǹė 7 jūr. hálsas (burlaivio kelio atkar-
pa)  
~ of bend vamzdžio alkūnės galas
active / power-on / powered trajectory ~ aktyvùsis trajek-
tòrijos rúožas 
antiaircraft ~ kei čiantis kulkósvaidžio sto vą į zenit̀inę padėtį
elevatorius
bipod ~ dviko jo kója 
dog ~ (tranšėjos) staigùsis pósūkis  
downward ~ kriñtantysis trajektòrijos rúožas Art, KEnc 
inactive / power-off / non-powered trajectory ~ pasyvùsis 
trajektòrijos rúožas 
spur ~ teleskòpinė atramà
trajectory ~ trajektòrijos rúožas 
tripod ~ triko jo kója 
upward ~ kỹlantysis trajektòrijos rúožas Art, KEnc

legend n 1 top. (žemėlapio) legendà; sutartìnis žymėjimas 
(pvz., schemos) 2 (žemėlapio) raktas

legging n pl añtblauzdžiai; kójinės 
 protective ~s apsaugiǹės kójinės Aps, KEnc
legroom n vietà kójoms ištiesti (mašinoje ir pan.)
length n 1 il gis 2 núotolis KEnc, atstùmas 3 trukmė, lai ko 

tárpas, ilgùmas 4 atraižà, atkarpà  
~ of a minefield mìnų lau ko nutįsim̀as 
~ of bore vamzdžio kanalo il gis 
~ of degree láipsnio il gis KEnc

~ of gate pulse stroboskòpinio impùlso il gis 
~ of piston ring travel stūmõklio žiedų eigõs il gis 
~ of track on the ground atramìnis vìkšro il gis 
~ of warranty garántinis lai kas 
~ overall didžiáusiasis il gis 
body ~ automob. kėbulo il gis 
bridge full ~ vìsas tìlto il gis 
chassis overall ~ automob. važiuõklės il gis 
clearance / overall ~ gabarìtinis il gis 
extreme ~ didžiáusiasis il gis 
focal ~ žìdinio atstùmas
fuse ~ sprogdìklio núostata  
gate ~ selektorìnio impùlso trukmė
inside body ~ automob. vidìnis kėbulo il gis
overall ~ with gun forward bendràsis tánko su patránka į
príekį il gis  
pulse ~ impùlso trukmė
rail ~ bėgių grandìs 
recoil ~ atóšliaužos il gis Art, KEnc
scale ~ skalės il gis 
spring free ~ vìsas spyruo klės il gis 
tank ~ tánko il gis 
target ~ táikinio il gis; táikinio fròntas; táikinio plo tis 
time ~ blyksnių lai ko tárpas 
track ~ on the ground vìkšro atramìnio pavir šiaus il gis 
trip ~ (automobilio, laivo, lėktuvo ir pan.) rei so il gis
vehicle overall ~ automobìlio il gis 

lengthen v (pa)ìlginti 
lengthening n pailgėjimas; paìlginimas 

chamber ~ art. ùžtaiso kameros pailgėjimas 
lens n 1 lęšis; dìdinamasis stìklas; objektyvas 2 el. sklaidytuvas 

antenna ~ antènos lęšis 
biconcave ~ abipùsis įgaubtas lęšis  
biconvex ~ abipùsis ìšgaubtas lęšis
electron ~ elektròninis lęšis 
eye / ocular ~ okuliaras 
head-lamp ~ priešakìnio žibin to skleistùvas 
inside-stepped ~ lęšis su pakópiniu vidiniù pavir šiumi 
light-signal ~ šviesofòro lęšis 
magnetic ~ magnètinis lęšis 
outside-stepped ~ lęšis su pakópiniu išoriniù pavir šiumi 
sighting ~ taikìklio objektyvas 
sliding ~ slystamàsis lęšis 
spread ~ sklaidomasis lęšis 
waveguide ~ bangolaidìnis lęšis 

lenticular a opt. abipusiai  ìškilas, lęšio fòrmos 
letdown n (su)mažėjimas; (su)silpnėjimas; kritìmas; žemėji-

mas KEnc
lethal a mir tinas 
lethality n mir tinas naikìnamasis póveikis; kaunamóji jėgà  

anti-tank ~ naikìnamoji prieštánkinio gin klo gebà
increased ~ padidėjęs mir tinas póveikis
tank ~ naikìnamasis tánko póveikis

letter n raidė; láiškas 
~ of guarantee / indemnity garántinis láiškas 
~ orders direktyvinis láiškas
signal ~s rỹšio šaukinỹs NATO

letter-bomb n bòmba vokè (sprogsta atplėšiant voką)
lettering n: map ~ ùžrašai ant žemėlapio 
level <n, v> n 1 lỹgis Art, KEnc; lygmuõ; pakópa; at sea ~ 

jūros lygyje 2 lygùmas; lýgi horizontalióji plokštumà 3 
horizòntas 4 av. horizontalùsis skridìmas 5 gulsčiùkas Art, 
KEnc; nivelỹras KEnc; ~ the bubble, ~ the ~ išvèsti 
gulsčiùko burbuliùką į vìdurį  
~ indicator lygio rodyklė; lygmatis 
~ of high waters áukšto vanden s horizòntas
~ of low waters žemo vanden s horizòntas 
~ of supply aprūpinimo lygmuo 

level
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acceptable ~ of radioactive contamination leidžiamàsis 
radioaktyviõsios taršõs lỹgis Aps, KEnc
adit ~ požemìnės galèrijos horizòntas 
carpenter’s ~ gulsčiùkas su svambalu  
charge ~ užkraunamóji platfòrma 
collimation ~ kolimacinis lygis 
correct dipstick ~ (alyvos) normalau s lygio žymė ant ma-
tuo klio 
cross ~ skersìnis gulsčiùkas 
cruising ~ kreiserìnis lỹgis KEnc, NATO
datum / reference ~ top. nùlinis lỹgis KEnc, NATO, atskai-
to s lygis; atskaito s lygmuo 
director ~ zenìtinės artilèrijos ugnies val dymo priétaiso guls-
čiùkas 
electrolyte ~ automob. elektrolit̀o lygis 
first (second, third, fourth, fifth, sixth, seventh) nuclear 
accident ~ pirmàsis (antràsis, trečiàsis,  ketvirtàsis, penktàsis, 
šeštàsis, septintàsis) branduolìnio įvykio lygmuõ KEnc 
fixed signal ~ pastovùsis signalo lygis 
flight ~s skrỹdžio lỹgiai NATO
flood ~ áukšto vanden s horizòntas 
fluid dirt ~ skysčio užterštùmo lygis 
fuel ~ degalų lygis 
gasoline ~ benzìno lygis 
geodetic ~ nivelyras  
ground (energy) ~ (energetinis) pagrindìnis lygis 
groundwater ~ grun tinio vanden s horizòntas 
gunner’s quadrant ~ pabūklo kvadránto gulsčiùkas 
gun-sight cross ~ skersiǹis pabūklo taikìklio gulsčiùkas 
gun-sight longitudinal ~ šóninis pabūklo taikik̀lio guls-
čiùkas 
hand ~ nešiójamasis gulsčiùkas  
high-water ~ póplūdžio, pótvynio horizòntas 
interference ~ trukdžių lygis
intervention ~ apsaugõs veikmeñs lỹgis Aps 
longitudinal / elevation ~ šóninis gulsčiùkas 
master ~ kontròlinis lygis 
maximum activity ~ didžiáusiasis leidžiamàsis aktyvùmo 
lỹgis Aps, KEnc 
maximum permissible ~ didžiáusiasis leidžiamàsis lỹgis Aps 
maximum permissible radiation ~ didžiáusiasis leidžiamà-
sis apšvitõs lỹgis Aps, KEnc
mean sea ~ vidutìnis jūros lỹgis KEnc, NATO 
metastable ~ (energetinis) metastabilùsis lygis 
noise ~ triùkšmo lygis 
nuclear accident ~ branduolìnio įvykio lygmuõ KEnc
phreatic high ~ viršutìnis grun tinio vanden s horizòntas 
preset ~ nustatytasis lygis 
protective ~ apsaugõs lỹgis Aps, KEnc
quadrant ~ kvadránto gulsčiùkas 
radiation ~ radiacijos lygis 
radiation safety ~ leidžiamàsis spinduliavimo, spinduliuo tės 
lygis; leidžiamóji apšvito s dòzė
radiator water ~ vanden s lygis radiatoriuje 
rated water ~ apskaičiúotasis vanden s horizòntas 
reference ~ sutartìnis lygis 
round spirit ~ rutuliǹis spiritìnis gulsčiùkas 
sea ~ jūros lỹgis
spherical / circular ~ rutuliǹis gulsčiùkas 
spirit ~ spiritìnis gulsčiùkas 
tank charge ~ bako pripìldymo lygis
tolerable activity ~ didžiáusiasis leidžiamàsis aktyvùmo 
lygis  
toxic ~ tòksinė koncentracija
traverse ~ saugaũs skrỹdžio lỹgis NATO 
water ~ jūr. lai vo vandeñs liǹija KEnc; vanden s horizòntas 

v 1 (iš)lýginti; sulýginti; ~ with the ground sulýginti su žemè 
2 niveliúoti; nustatyti pagal gulsčiùką  3 nutáikyti; nukrei pti 
(ginklą, at); ~ off / out av. pasíekti nustatýtą aũkštį (ir skristi 
horizontaliai)

leveling-off n (iš)lyginimas
leveller n 1 lygintùvas (prietaisas paviršiui lyginti) 2 geod. 

niveliúotojas 3 automob. korèktorius 
 headlight ~ automob. príekinių žibin tų korèktorius
levelling n 1 (iš)lyginimas; sulyginimas 2 gulsčiãvimas Art, 

KEnc; niveliãvimas KEnc
barometric ~ baromètrinis nivelia vimas 
geodetic ~ geodèzinis niveliavimas 
geometrical ~ geomètrinis niveliavimas 
trigonometrical ~ trigonomètrinis  nivelia vimas 

level-of-effort n: ~ munitions šaudmenų  sandėliãvimo kiẽkis
NATO

level-theodolite n nivelyras-teodolìtas 
lever I n techn., automob. svìrtis, sver tas; sver to petys; dálba 

accelerator pedal ~ automob. (akceleratoriaus) peda lo 
svìrtis 
advance / spark ~ uždegìmo paskubo s nustatymo svirtelė
automatic cocking ~ automatinio gaidùko atlaužìmo, kei-
tìmo į kovo s padėtį svìrtis 
automatic selector ~ automa tinės ugnies vertìklis 
back plate ~ šaul. g. búožės pado plokštelė  
balancing ~ balansúojamoji svìrtis 
barrel nut ~ vamzdžio jungiamo sios movo s svìrtis 
bolt-catch ~ šaul. g. spyno s stabdymo svìrtis 
brake / braking ~ stabdžių svìrtis 
brake camshaft ~ stabdžio kumštelio veleno svìrtis
brake cylinder ~ stabdžių cilìndro svìrtis 
brake release ~ stabdžio išjungìmo svìrtis 
catch ~ spragtùko svìrtis
change ~ vertìklis  
closing ~ (spynos) uždarymo svìrtis 
clutch ~ sánkabos svìrtis 
clutch brake / stop ~ sánkabos stabdžio svìrtis 
clutch control ~ sánkabos val dymo svìrtis 
clutch idler shaft ~ tárpinės sánkabos išjungìmo veleno 
svìrtis 
clutch lookout ~ sánkabos blokavimo svìrtis 
clutch pedal ~ sánkabos pedãlo svìrtis 
clutch release ~ sánkabos išjungìmo svìrtis  
clutch stop ~ sánkabos stabdymo svìrtis 
clutch throw-out ~ sánkabos išjungìmo svìrtis 
cocking ~ gaidùko atlaužìmo, keitìmo į kovo s padėtį svìrtis 
control ~ val dymo svìrtis 
counterpoise ~ pusiáusvyros mechanìzmo svìrtis
coupling ~ movo s svìrtis 
crank / angle / toggle ~ alkūninė svìrtis 
defensive grenade safety ~ paleidžiamóji gynybinės gra-
natos degtùvo svìrtis 
detonator ~ paleidžiamóji degtùvo svìrtis 
door operating ~ dùrų pavaro s svìrtis 
elevating and depressing ~ keliamojo mechanìzmo svìrtis 
engine control ~ varìklio val dymo svìrtis 
expander ~ skėtìmo svìrtis 
extractor ~ art. išmetìklio ašiẽs svìrtis 
feed ~ art. padavìklio svìrtis 
feed-slide ~ šaul. g. ėmìklio šliaužìklio svìrtis 
firing ~ (sprogdiklio skeliamojo mechanizmo) paleidžiamo ji 
svìrtis 
flat ~ plokščio ji svìrtis 
foot ~ kójinė svìrtis; pedãlas, paminà
four-armed suspension ~ ketùrpetis balansyras; pagrindìnis 
balansyras
fuel pump ~ degalų padavìmo val dymo svìrtis 

leveling-off
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fusing ~ mìnos keitìmo į kovo s padėtį svir̀tis 
gas / throttle / acceletator ~ akceleratoriaus dròselio regu-
liavimo svirtelė  
hand / manual fuel feed ~ ran kinio degalų padavim̀o svìrtis 
hand brake ~ ran kinio stabdžio svìrtis
hand cocking ~ ran kinio gaidùko atlaužim̀o, keitìmo į kovo s 
padėtį svìrtis 
hand throttle ~ ran kinio akceleratoriaus dròselio reguliavi-
mo svirtelė
intermediate ~ tárpinė svìrtis 
light-filter ~ švieso s fil̀tro įjungim̀o svìrtis 
locking ~ fiksúojamoji svìrtis 
mine-spacing clutch ~ minavimo žin gsnio keitìmo svir̀tis 
needle release ~ magnètinės rodyklės stabdik̀lis 
operating ~ val dymo svìrtis 
parking / hand brake ~ stovėjimo svìrtis; ran kinio stabdžio 
svìrtis 
pedal ~ pedalo svìrtis 
plunger ~ plùnžerio svir̀tis 
rammer speed ~ (pabūklo) mechaninio stūmo klio pavarų
dėžės svìrtis 
rebound ~ grąžìnimo svir̀tis 
release / releasing / disconnecting / disengaging / trow-  
out / tripping ~ išjungim̀o svìrtis 
safety ~ šaul. g. saugìklio svirtelė; (rankinės granatos) sau-
gìklis 
screw brake ~ sráigtinio stabdžio svir̀tis 
selector / running fire ~ šaul. g. vertik̀lis 
shift ~ art. pabūklo kampamačio atjungim̀o svir̀tis; pavarų
pérjungimo svìrtis 
shifting ~ eigo s keitim̀o svìrtis 
shot selector ~ pavienės ugnies vertik̀lis  
sight mechanical caging ~ taikìklio mechaninio aretavimo 
plokštelė
speed change ~ pavarų pérjungimo svir̀tis 
spring ~ spyruo klinė svìrtis 
spring-operated safety ~ spyruo klinė saugìklio svirtelė
steering / drop / pitman ~ vai ro svir̀tis; vai ro sto vas
steering clutch ~ šóninės sánkabos svir̀tis 
support clamping ~ (tolimačio) laikìklio veržìklis 
suspension ~ (vikšro) balansyras
throttle control ~ droseliǹės sklendės val dymo svir̀tis 
throw-in / starting / engaging / coupling ~ įjungìmo svìrtis 
throw-out / worm release ~ pabūklo kampãmačio svir̀tis 
tyre ~ mentelė padangóms demontúoti  
track adjuster / adjusting ~ tempiamóji vik̀šro svir̀tis 
transfer gearshift ~ skir̀stomosios dėžės pérjungimo svìrtis 
trigger / actuating / releasing / firing / bar / sear ~ šaul. g. 
paleidžiamóji svìrtis 
trigger-spindle actuating ~ išilgiǹis gaidùko ašies kumštelis 
tripod-head clamping ~ triko jo galvùtės veržik̀lis 
turret control ~ bókšto pósūkio val dymo svir̀tis 
turret traversing gearshift ~ bókšto sùkamojo mechanìzmo 
pavarų pérjungimo svir̀tis 
worm release ~ of panoramic telescope pabūklo kampa-
mačio išjungìklis

lever II n rañkena 
bolt ~ spyno s rañkena 
brake hand ~ stabdžio svirties rañkena 
breech mechanism ~ spyno s rañkena; pértaisymo rañkena
breech-opening ~ spyno s rañkena 
initial operating / loading ~ art. pìrmojo užtai symo rañkena 
operating / breech-block ~ art. spyno s rañkena 
safety ~ art. saugìklio rañkena 
sight wingspan adjustment ~ taikìklio rankenėlė táikinio 
matmenìms įvèsti 
stop ~ fiksatoriaus rañkena 

leverage n svìrtinė pavarà
levitating, levitation n levitacija (materialiųjų kūnų pakibi-

mas ore priešingai visuot. traukos dėsniui) 
magnetic ~ magnètinis pakabìnimas 

lewisite, L-gas (L) n chem. liuizìtas (L) (pūliuojamoji NM) 
Aps, KEnc 
~ „a“ pirmìnis liuizìtas 
~ „b“ antrìnis liuizìtas 
~ „c“ tretìnis liuizìtas

liability n: ~ freezing up galėjimas užšálti 
liaise v palaikýti rỹšį
liaison n sąveikos ryšys, sąveika (between)
liberation n 1 chem. atpalaidavimas 2 fiz. išláisvinimas 

heat ~ šilumo s išskyrìmas 
licence n log. licen cija 
lid n 1 dan gtis; viršùs 2 šálmas 

~ with pin dan gtis su spygliù 
blindage ~ ambrazūros dan gtis 
shovel ~ pjaunamàsis ekskavãtoriaus káušo dan gtis 
trunk ~ bagažìnės dan gtis 

lidar n (sutr. laser radar) lazerìnis lokatorius 
lidded a su dangteliù, ùždengtas dangteliù, dangčiù
life n (mašinos ir pan.) veikìmo  trukmė; veiksnùmas; 

ilgaamžiškùmas 
~ of gun pabūklo veikìmo trukmė
~ of the respirator dujókaukės veikìmo trukmė Aps, KEnc   
allocated technical ~ skirtíeji tèchniniai ìštekliai KEnc   
barrel ~ vamzdžio veiksnùmas Art, KEnc   
component ~ komponeñto tikìmo trukmė NATO 
engine ~ varìklio veikìmo trukmė
flight ~ skrỹdžių ìštekliai KEnc   
guaranteed service ~ garántinis naudójimo, vartójimo lai kas 
guaranteed technical ~ garántiniai tèchniniai ìštekliai KEnc   
gun ~ pabūklo veiksnùmas Art, KEnc   
interrepair technical ~ tarpremòntiniai tèchniniai ìštekliai
KEnc   
motor ~ varìklio ìšteklius KEnc   
pipeline service ~ vamzdyno tinkamùmo lai kas 
reliable / trouble-free ~ pàtikimo dárbo trukmė
service ~ ilgaamžiškùmas KEnc; tinkamùmo lai kas; eksploa-
tacijos lai kas 
shelf ~ lai kymo ter minas KEnc, NATO 
storage ~ sandėliãvimo ter minas KEnc, NATO   
technical ~ tèchniniai ìštekliai KEnc  
tyre ~ padango s eksploatavimo trukmė  
warranty ~ garántinis naudójimo, vartójimo lai kas 
working / useful ~ tinkamùmo, naudójimo, vartójimo lai kas; 
eksploatacinė trukmė

lifebelt n amer. gélbėjimosi rãtas
lifeboat n gélbėjimo váltis; gélbėjimo kateris 
lifebuoy n gélbėjimosi plūdė; gélbėjimosi ratas
life-force n varomoji jėgà
lifeguard n gélbėtojas 
life-jacket, life-vest n gélbėjimosi liemẽnė KEnc   
lifeline n gélbėjimo lynas, vir vė
life-preserver n (ypač amer.) gélbėjimo(si) príemonė
life-raft n gélbėjimo plaustas
life-support n: ~ system gyvybės palai kymo sistemà  
lifetime n techn., radiotech. trukmė, lai ko tárpas; tinkamùmo 

lai kas 
laser ~ lazerio naudójimo trukmė
long ~ ilgà gyvavimo trukmė  
mean ~ vidutìnė gyvavimo trukmė
operation ~ veikim̀o trukmė
overhaul ~ veikim̀o trukmė iki kapitalinio remònto 
service ~ naudójimo, eksploatavimo trukmė

lifetime
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short ~ trumpà gyvavimo trukmė  
specified ~ garántinio veikim̀o trukmė
storage ~ lai kymo trukmė

lift <n, v> n 1 pakėlìmas; (pa)kilim̀as 2 kéltuvas KEnc; lìftas 3 
keliamóji jėgà KEnc; keliamóji masė 4 hidr. vanden s stul pas; 
patvankà, patvanko s au kštis 
~ of pump siur blio padavim̀o au kštis 
air ~ óro tìltas KEnc   
amphibious ~ desántinių laivų talpà KEnc, NATO
assault ~ keliamóji desántinių príemonių galià 
barrel ~ statìnių kéltuvas 
fuel ~ degalų padavim̀as
hydrostatic ~ hidrostatinė patvankà 
nozzle needle ~ purkštùvo adatos eigà 
valve ~ vožtùvo eigà 
vehicle ~ automobìlinis kéltuvas KEnc   
v 1 pakélti 2 gabénti; skraidìnti; ~ supplies gabénti materiãli-
nes príemones

lifter n 1 kėlìmo įtaisas; kėlik̀lis, kéltuvas 2 (revolverio) būgno 
fiksatorius 
drum / barrel ~ statiǹių krautùvas 
mine ~ ran kinio išminãvimo minúotojas

lifting n 1 kėlìmas 2 perėjų darymas 
assault mine ~ išminavimas nepasiren gus; perėjų įrengìmas 
miǹų laukuosè atakos metù 
hand ~ of mines išminavimas ran komis 
manual mine ~ ran kinis miǹų nuėmim̀as 
mine ~ išminavimas; mìnų nuėmìmas 
minefield ~ mìnų lau ko išminãvimas; mìnų lau ko nuėmìmas

lift-off n rak., av. (raketos ir pan.) (pa)leidim̀as, stártas, 
pakilìmo momen tas

lift-truck n autokrautùvas
light <n, a> n 1 šviesà; apšvietim̀as KEnc; switch on dim ~s 
įjùngti artimąsias (žibintų) šviesàs; switch on distance ~s 
įjùngti tolimąsias (žibintų) šviesàs 2 (elektros) šviesà; ugnìs
KEnc; žiburỹs; lémpa; žibin tas 3 šviesulỹs 4 pl šviesofòras 

 ~s and signs of ships laivų žiburiai  ir ženklai 
amber ~ gintarìnė ugnis̀; gintariǹė šviesà; (šviesoforo) gelto-
nóji šviesà  
antidazzle ~s (žibintų) neakinamosios šviesos  
blackout ~s (žibintų) užtémdytosios šviesos 
blackout driving ~ maskúojamosios švieso s žibin tas; šviesą
maskúojantis apšvietìmas  
blackout driving ~s (žibintų) užtémdytosios to limosios  
šviesos  
blackout marker ~ gabarìtinis švieso s maskavimo žibin tas 
blackout stop ~s (žibintų) užpakalìnės užtémdytosios šviesos  
blackout tail ~ užpakaliǹis švieso s maskavimo žibin tas 
caution ~ signalinė lémpa; signalinė lempùtė; šviesìnis 
įspėjamàsis signalas
clearance / marker ~ gabarìtinis žibin tas 
cowl lamp ~s pažibinčių šviesos 
danger ~ draudžiamóji ugnìs 
dazzle / glare ~s (žibintų) akinamosios šviesos  
dim ~s (žibintų) ar timosios šviesos 
distance / driving ~s (žibintų) to limosios šviesos
driving ~ pasukamàsis žibin tas 
flash ~ kišenìnis elektrìnis žibin tas 
flashing ~s blìzgančiosios šviesos 
front parking / side ~ príekinė stovėjimo šviesà 
head lamp ~s žibin tų šviesos 
high / upper beam ~ tolimóji šviesà 
indicating ~ indikacinė lémpa 
infrared driving ~ žibin tas su infraraudonúoju švieso s fìltru 
instrument ~ príetaisų šviestùvas
instrument panel ~ priétaisų lento s apšvietim̀o lémpa 
jump ~ šviesìnis parašiùtininkų išmetìmo signalas 
lateral parking / park ~ šóninė stovėjimo šviesà 

low fuel warning ~ šviesìnis žemo degalų lygio (bake) sig-
nalas 
lunar ~ baltóji mėnesíenos ugnìs 
Northern ~s Šiáurės pašvai stė KEnc   
parachute ~ šviečiamóji raketà 
parking / park / side ~ stovėjimo šviesà; automob. pažibintis 
reversing ~ atbulìnės eigo s šviesà 
roof ~ plafònas 
searching ~ prožèktorius ieškìklis 
signal ~ signalinė ugnìs 
steady ~ nenutrūkstamoji (šviečiamoji) ugnìs
stop ~ stòp signalo šviesà 
tail / rear ~ užpakalìnio žibin to šviesà; užpakalìnis žibin tas 
a 1 šviesùs 2 len gvas 

light signal n šviesõs signãlas; šviesofòras 
advance / intermediate ~ praeinamàsis šviesofòras 
dwarf colour ~ nykštukìnis šviesofòras 
flood ~ prožektorìnis šviesofòras 
high colour ~ stiebìnis šviesofòras  
manually controlled / operated traffic ~ pòsto reguliúotojo 
val domas šviesofòras 
position colour ~ pozìcinis šviesofòras 
suspended colour ~ tìltinis šviesofòras 
traffic ~ ei smo reguliavimo šviesofòras 

light-bulb n elèktros lempùtė
lighter I n lìchteris, bárža 

amphibious ~ desántinis lìchteris; amfìbinis lìchteris 
lighter II n 1 žiebtuvėlis 2 techn. degtùvas 

electric cigar ~ elektrìnis žiebtuvėlis (automobilyje) 
waterproof fuse ~ sandarùsis padegamàsis vamzdelis  

lightguide n šviesólaidis
lighting n 1 apšvietìmas (t. p. automob.) KEnc; apšvietìmo 
įrenginiai  2 (šviesos) uždegìmas 
ball ~ kamuolìnis žai bas
camouflage ~ maskúojamasis apšvietìmas 
fluorescent strip ~ liuminescen cinis apšvietìmas 
head-lamp ~ kelio apšvietìmas (automobilio) žibin tais
hull ~ kòrpuso apšvietìmas 
interior ~ vidìnis apšvietìmas
normal ~ įprastìnis apšvietìmas KEnc, NATO
reduced ~ pritémdytasis apšvietìmas KEnc, NATO

lighting-arrester, lighting-conductor n el. žaibólaidis; 
žai bo iškrovìklis 

lighting-up n: ~ time automob. šviesų įjungìmo lai kas 
light-pen n komp. òptinis pieštùkas
light-resistant a atsparùs šviesai
light-sensitive a jautrùs šviesai
light-tight a nepralaidùs šviesai
ligneous a panašùs į medį; medìnis
ligroin n ligroìnas
limb n 1 lìmbas (kampamačiuose prietaisuose) KEnc; matlan-

kis su padalomìs; dìskas 2 astr. (saulės, mėnulio, planetų) 
dìsko kraštas   
~ of magazine spring padavìklio spyruo klės plùnksna 

limber n art. (patrankos) pirmagalys 
~ of the ammunition waggon / caisson ~ ùžtaisų dėžės 
príekis
carriage ~ patránkos pirmagalys 
gun ~ pabūklo pirmagalys
two-wheeled ~ dviratis pirmagalys 
waggon ~ príekinė ùžtaisų dėžės dalìs 
v dėti pabūklą ant pìrmagalio vežimėlio

limbering n art. sukabìnimas su (pabūklo) pìrmagaliu
lime n kálkės  

chlorinated ~ chlòrkalkės 

lift
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limit n ribà KEnc; limit̀as 
~ of adhesion sukibìmo ribà 
~ of fire šáudymo kryptiẽs ribà Art, KEnc; ugniẽs ribà KEnc, 
NATO 
~ of speed grei čio ribójimas
~ of visibility matomùmo ribà 
~ switch eigo s ribotùvas 
~s of traverse horizontaliojo šáudymo sèktorius 
annual absorbed ~ mẽtinė patekìmo ribà Aps, KEnc
compression ~ didžiáusiasis suslėgìmo slėgis 
control ~ reguliavimo ribà
creep ~ šliaužiamùmo ribà 
deterioration ~ galiójimo lai kas NATO
elastic ~ tamprùmo ribà, elastingùmo ribà
fuse ~ ribìnis sprogdìklio suveikìmo lai kas 
lean ~ (degamojo mišinio) sumen kinimo ribà 
prudent ~ of endurance saugaũs skrỹdžio trukmė NATO  
prudent ~ of patrol saugaũs patruliãvimo trukmė NATO
safety ~ art. pabūklinis pavojìngosios kryptiẽs kampas Art, 
KEnc  
speed ~ grei čio ribà
tracer ~ trasúojamojo miš̀inio degìmo lai kas

limitation n 1 apribójimas; ìšlyga 2 ribotùmas 
~ and reduction of strategic armament stratèginės gin-
kluõtės ribójimas ir mãžinimas KEnc
dose ~ dòzės apribójimas Aps, KEnc 
speed ~ grei čio ribójimas 
underpass ~ didžiáusiasis pravažiavimo gabarit̀as po kelio 
prãlaida  

limited a ribótas 
limiter n ribotùvas 

amplitude ~ amplitùdės ribotùvas 
range ~ art. núotolio ribotùvas 
shaped fire-sector ~ profilìnis šáudymo ribotùvas 
voltage ~ įtampos ribotùvas 

limiting a apribo jantis, var žantis; trùkdantis; ~ speed grei čio 
ribà 

limitless a neribótas 
limp v lėtai  judėti (apie sugedusį laivą / lėktuvą)  
line I n 1 lìnija KEnc, NATO; brūkšnỹs; open out the ~s 

išskìrstyti ùgnį 2 kryptìs; lay* on fixed ~s krei pti pagal pa-
žymėtą (gairelėmis) kryptį; lay* out the ~ of fire pažymėti 
(gairelėmis) šáudymo kryptį; record zero ~ pasižymėti pagal 
kryptį; rule in zero ~ žymėti pagrindiǹę kryptį; stake out a ~ 
pažymėti (gairelėmis) kryptį 3 virvė 4 eilė KEnc; vil̀kstinė 5 
jūr. lýnas 6 horizòntas 7 konvèjeris 
~ by shooting įšáudytoji kryptìs 
~ of aim táikymo lìnija Art, KEnc
~ of arrival kritìmo lìnija NATO 
~ of bearing pèlengo lìnija  
~ of burst sprogìmo lìnija KEnc
~ of collimation kolimacijos lìnija 
~ of communications ryšių liǹija KEnc
~ of departure pradìnė lìnija NATO; sviedim̀o liǹija Art, 
KEnc
~ of explosives ugniǹė sprogìmo grandìnė
~ of fall kritìmo lìnija Art, KEnc; trajektòrijos liestìnė kritìmo 
taškè 
~ of fire šūvio lìnija
~ of fire transfer ugniẽs pérkėlimo ribà KEnc
~ of future position táikinio pasitikìmo liǹija 
~ of impact kritìmo liǹija NATO; susidūrìmo lìnija (trajekto-
rijos liestinė susidūrimo taške) 
~ of least resistance mažiáusiojo pasipriéšinimo lìnija
~ of observation stebėjimo lìnija 
~ of position táikinio lìnija 
~ of present position tikro sios táikinio vietos lìnija 
~ of retreat atsitraukìmo kelias 

~ of sight táikymo lìnija Art, KEnc; òptinė taikìklio ašìs  
~ of target táikinio lìnija Art, KEnc 
~ of traffic ei smo júosta (kelyje) 
~s of communication komunikãcijos KEnc; susisiekìmo 
lìnijos NATO
~s of fire art. lygiagrečióji vėduõklė Art, KEnc
~s of traverse horizontaliojo šáudymo sèktorius
aclinic ~ magnètinis pusiáujas NATO
aerial ~ of communications orìnė ryšių lìnija 
agonic ~ nùlinės deklinãcijos lìnija NATO
air ~ órtiekis 
alternating-current ~ kintamo sios srovės lìnija 
arrival ~ glžk. atvykìmo kelias 
bank ~ (upės) kran to lìnija 
barrier / obstacle ~ kliūčių júosta; ùžtvarų lìnija 
base ~ bazinė lìnija (ženklinant minų lauko perėją) 
beach ~ kran to júosta
bearing ~ orientavimo krypties lìnija
belt ~ žiedìnis kelias 
bifilar / two-wire ~ dvilai dė lìnija 
bomb release ~ bombardãvimo ribà NATO 
bore ~ vamzdžio kanalo ašìs 
brake ~ stabdžių magistralė
branch ~ šakà; atšakà 
bridge centre ~ tìlto ašìs 
broad-gauge ~ platùsis geležìnkelis 
cable ~ kabelìnė ryšių lìnija KEnc
cable ~ of communications kabelìnė ryšių lìnija 
causeway ~ kelias pylimu 
cease fire ~ ugniẽs nutraukìmo ribà Art, KEnc
centre ~ ašìnė lìnija 
centre ~ of bore vamzdžio kanalo ašìs 
coaxial ~ koaksialinė lìnija 
combat outpost ~ kovìnės saugo s lìnija  
combustion ~ degìmo kreivė
command ~ komándų perdavimo lìnija 
communications ~ ryšių lìnija 
compression ~ suslėgìmo kreivė
connecting ~ jungiamóji lìnija 
contamination control ~ taršõs kontròlės lìnija NATO
contour ~ top. horizontãlė KEnc, NATO; izohipsà 
control ~ val dymo lìnija 
current ~ srovės lìnija 
dash and ~ punktỹrinė lìnija NATO
data ~ demarkãcinė parõs lai ko lìnija NATO 
delay / lag ~ uždelsìmo lìnija 
delivery ~ slėgìmo lìnija 
digital communication ~ skaitmenìnio ryšio lìnija 
direct ~ tiesióji lìnija 
direct-current ~ nuolatìnės srovės lìnija 
dispatch ~ glžk. išvykìmo kelias 
distant ~ of bracket tolimóji síeksnio ribà Art, KEnc
dose rate contour ~ apšvitõs dòzės gãlios ribà KEnc, NATO
double-tracked ~ dvìkelė lìnija 
electrified ~ elèktros lìnija 
elevation ~ pakilìmo lìnija KEnc; šūvio lìnija
embankment’s crown ~ pylimo viršūnė
equisignal ~ vienódų signalų lìnija 
exhaust ~ išleidìmo, išpurškìmo kreivė
expansion ~ plėtìmosi kreivė
express ~ magistralinis kelias  
fall ~ keliamàsis lynas 
feed / pressure ~ slegiamo ji magistralė
field telephone ~ telefòno lau ko lìnija 
fire ~ pakilìmo lìnija KEnc; ugniẽs lìnija Art, KEnc
fire support coordination ~ paramõs ugnimì koordinãvimo 
lìnija  NATO

line I
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form ~s reljèfo fòrmų lìnijos NATO 
fuel ~ degalų magistralė
gas ~ dujótiekis
gas main ~ dùjų magistralė
geodetic ~ geodèzinė liǹija KEnc
glue ~ klijúotoji siūlė
graduation ~ skalė (su padalomis) 
graphic / divided scale / bar ~ linijìnis mastelis 
gun-target ~ lìnija pabūklas–taikinỹs Art, KEnc, NATO 
high-water / flood level ~ áukštojo vanden s horizòntas
independent ~ of sighting nepriklau somoji táikymo lìnija 
index ~ rodyklės markė
index contour ~ parỹškintoji horizontãlė NATO
intermediate contour ~ tárpinė horizontãlė KEnc, NATO
international date ~ tarptautiǹė demarkãcinė parõs lai ko 
lìnija KEnc, NATO
interrupted ~ pértrauktoji lìnija NATO
isobaric ~ izobarà
isodose rate ~ vienódos (apšvitõs) dòzės gãlios ribà Aps, 
NATO
isogonic ~ izogonà 
isometric ~ izolìnija 
isothermic ~ izotermà
junction ~ jungiamóji lìnija; jungiamóji atšakà 
launching ~ rakètų (pa)leidìmo ribà KEnc
light ~ užtámsinimo ribà KEnc,   NATO
loop / belt ~ žiedìnė liǹija 
looking ~ žvil gsnio liǹija
low-water ~ žemojo vanden s horizòntas
Mach ~ Macho lìnija 
main / trunk ~ magistralinis lai das; magistralinė liǹija 
main detonating ~ pagrindìnė detonãcijos lìnija NATO
main feed ~ pagrindìnė maitiǹimo liǹija 
main running ~ pagrindiǹis kelias 
marking UTM grid ~ universãliojo skersiǹio Merkãtoriaus 
tiñklo liǹijos núoroda KEnc
mean ~ of fire art. šáudymo direktrìsė
micro-strip ~ radijo júostinė lìnija 
movement control ~ regulia vimo ribà 
multichannel transmision ~ daugiakanalė perdavimo lìnija 
natural ~ of sight viršutiǹė pabūklo vamzdžio sudedamóji  
natural ~ of sighting tikróji taikymo lìnija 
near ~ of bracket artimóji síeksnio ribà Art, KEnc
no-fire ~ saugùmo ribà KEnc, NATO
nuclear safety ~ branduolìnės saugõs ribà Aps, KEnc, NATO
observation / observer-target ~ stebėjimo lìnija NATO
oil ~ tepalų magistralė
open fire ~ ugniẽs (pa)leidìmo ribà Art, KEnc
orienting ~ pažymėtoji (gairelėmis) kryptìs
outgoing ~ išvykìmo kelias 
overhead ~ el. orìnė liǹija; kabamóji kontaktinė liǹija  
parallel ~s of fire art. lygiagrečióji vėduõklė Art, KEnc
parallelism on the zero ~ išskleistà pagrindinè kryptimì
lygiagrečióji vėduo klė
pecked ~ punktỹrinė lìnija NATO
petrol / gasoline ~ benzìno lìnija 
petrol ~ benzìntiekis
phase ~ fãzės lìnija NATO 
power ~ elèktros enèrgijos liǹija
radiorelay ~ radiorèlinė ryšių liǹija KEnc
radio-telemetry ~ radiotelemètrinė liǹija 
railway ~ glžk. bėgių kelias 
railway main ~ geležiǹkelių magistralė, geležìnkelis 
reference ~ atskaito s pradžio s lìnija 
relief form ~s reljèfo fòrmų liǹijos KEnc 
report ~ pranešìmų siuntim̀o ribà; reguliavimo ribà 
reporting ~ įspėjìmo lìnija 
roof ~ kėbulo dango s kòntūras 

safety ~ saugùmo ribà Aps, Art, KEnc; saugaũs núotolio ribà
NATO
secondary ~ geležìnkelio atšakà 
separating ~ vai zdo perskyrimo (tolimačio matymo lauke) 
lìnija 
shock ~ tankinimo šu olio veikìmo lìnija 
shore ~ (jūros) kran to lìnija 
sighting ~ táikinio lìnija Art, KEnc  
signal (graduation) ~ signalinė markė
single-track ~ vienkelė lìnija 
sliding / slip ~ slydìmo lìnija 
smoke ~ dūmijimo ribà Aps, KEnc
spotting ~ stebėjimo lìnija Art, KEnc, NATO
start ~ pradìnė lìnija 
strip centre ~ mìnų júostos ašìs 
subscriber’s ~ aboneñto lìnija KEnc
suction / admission ~ įleidìmo, įsiurbìmo kreivė
supply / feed ~ maitìnimo magistralė; maitìnimo tin klas 
telecommunications ~ nuotolìnių ryšių lìnija, telekomuni-
kacijos lìnija 
telegraph ~ telegrafo lìnija 
telegraph combat ~ koviǹio val dymo telegrafo ryšių lìnija 
telemetry ~ telemètrinė lìnija 
telephone ~ telefòno lìnija 
telephone combat ~ koviǹio val dymo telefòno ryšių lìnija 
three-phase ~ trifazė lìnija 
timing ~ lai ko žymà 
timing ~s bal. lai ko mastelis 
towing ~ vilktìs, vilkìmo lynas
transfer ~ ugnies perkėlimo lìnija 
transmission ~ perdavimo lìnija 
traverse ~ top. (poligòninės) eigo s kryptìs 
trench ~ tranšėjų lìnija 
tropospheric radio-relay ~ radiorèlinė troposfèrinio ryšio 
lìnija 
trunk ~ magistralė
two-wire / twin / double ~ dvilai dė lìnija 
visibility ~ matomùmo lìnija KEnc 
waggon ~ vilkìkų príedanga Art 
water ~ vanden s horizòntas 
zero / base ~ pagrindìnė kryptìs 
zero / base fire ~ pagrindìnė šáudymo kryptìs Art, KEnc
zero sighting ~ nùlinė táikymo lìnija Art, KEnc
zero-bearing ~ nùlinio azimuto lìnija 
zeroed ~ of sighting patìkrintoji taikymo lìnija 

line II n ru ožas 
anti-tank ~ prieštánkinis ru ožas 
assault ~ atakos ru ožas 
barrage ~ ùžtvarų ru ožas 
barrage fire ~ ugniẽs bangõs rúožas Art, KEnc; užtveriamõ-
sios ugniẽs rúožas Art, KEnc
defensive ~ gynybos ru ožas 
deployment ~ išsiskleidìmo ru ožas 
final ~ (ugnies bangos) galutìnis ru ožas 
fire ~ ugnies ru ožas 
fire barrage ~ užtveriamo sios ugnies ru ožas 
fire barrage key ~ pagrindìnis užtveriamo sios ugnies ru ožas 
firing ~ ugniẽs rúožas KEnc
fortified ~ įtvìrtintasis ru ožas 
gas alert ~ parengties ru ožas atremti chèminį puolìmą  
generation ~ dūmų (pa)leidìmo ru ožas 
intermediate ~ tarpinis ru ožas 
mining ~ minãvimo rúožas KEnc
no-fire ~ saugau s ugnies (pa)leidìmo ru ožas 
nuclear safety ~ branduolìnio saugùmo ru ožas 
obstacle ~ kliūčių ru ožas 
opening ~ of fire barrage pirmàsis ugnie s bango s ru ožas 
pause ~ paskutìnis ugnies bango s ru ožas

line II
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linear a 1 linijiǹis 2 spec. tiesiǹis
linen n dro bė; linìnis audinys
line-printer n komp. eilutìnis spausdintùvas, spausdiǹimo 
įrenginys 

liner n 1 įklo tas, įdėklas; įvorė; tarpik̀lis 2 tūtà 3 apmušìmas; 
ãpdaras 4 padėklas 5 póšalmis  
air-retaining ~ (bekamerės padangos) o rą lai kantis 
apvalkalas 
bearing ~ guo lio įdėklas 
brake drum ~ stabdžių būgno tūtà
crankshaft bearing ~ alkūninio veleno pagrindìnio guo lio 
įdėklas 
cylinder ~ cilìndro tūtà 
dry cylinder ~ sausóji cilìndro tūtà 
gun ~ leineris 
helmet ~ po šalmis 
insertion ~ įdedamo ji tūtà 
loose / removable ~ laisvàsis leineris 
wet cylinder ~ šlapióji cilìndro tūtà 

lining n 1 aptai symas; apmušìmas; apkalim̀as; (guolio) įdėklas; 
an tdėklas 2 stat. klojinys; ramsčiai 3 sutvìrtinimai 
brake ~ amortizúojantysis stabdžio tarpìklis; frìkcinė stab-
džių dangà 
brake band ~ frìkcinė stabdomosios júostos dangà 
brake shoe ~ stabdžių kaladėlės an tdėklas 
fabric ~ áudinio tarpìklis 
friction ~ frìkcinis an tdėklas 
inner rubberized-fabric ~ of hose vidiǹis gumótas ranko vės 
apmušìmas 
interior wall ~ vidìnis sienelių apmušim̀as 
mirror ~ atspin dintis padengim̀as 
outer ~ of hose išoriǹis ranko vės apmušim̀as 

link I n 1 ryšỹs KEnc; sąsaja (between, with); rãdijo rỹšio
kryptìs NATO 2 (grandinės) grandis̀; top. matavimo gran-
dìnės grandìs  3 kulis̀ė; lan kstas; švaistik̀lis; ąsà 4 ryš. 
radiorèlinė ryšių lìnija KEnc 5 spec. jungtìs 6 komp. lìnija; 
ryšys; kanãlas KEnc; kryptis̀ KEnc 
~ of communications ryšių liǹija 
aiming ~ taikymo kulis̀ė
asynchronous ~ asinchròninis ryšys 
axle-box ~ vilkìmo jungtis̀ 
barrel ~ jungiamóji vamzdžio svìrtis 
belt ~ šovinių júostos grandìs 
bidirectional ~ dvikryptė liǹija 
connecting ~ jungė
connecting ~ skriejìkas; kulìsė
data ~ duomenų  ryšỹs NATO
data trasmission ~ duomenų perdavimo liǹija 
double-loop ~ kulko svaidžio ju ostos grandis̀ su dviem 
ùžkabomis  
drag ~ išilgìnė vai ro traukà 
feeding ~ maitìnimo liǹija 
fiber-optic communications ~ šviesolaidiǹė ryšių lìnija 
laser ~ lazerìnė ryšio lìnija 
master track ~ galutiǹė vìkšro grandis̀ 
metallic belt ~ metaliǹės šovinių júostos grandìs 
radio ~ rãdijo kryptis̀ KEnc; radijo lìnija 
radio relay ~ radiorèlinė lìnija 
radio-telemetry ~ radiotelemètrinė liǹija 
screw ~ sraigtinė ąsà 
stabilizer ~ krei piamojo mechanìzmo ąsà 
suspension ~ pakabo s grandis̀ 
swing ~ lopšìnė pavarà
telemetry ~ telemètrinė liǹija 
tie ~ tiesio ginio ryšio kanalas, liǹija 
track ~ vìkšro grandis̀
turbo ~ greitàsis ryšys 

unidirectional ~ vienkryptė lìnija
link II n automob. trauklė

track rod centre ~ vidurìnė skersìnė vai ro trauklė
track rod left side ~ kairio ji skersìnė vai ro trauklė
track rod right side ~ dešinio ji skersìnė vai ro trauklė
drag ~ išilgìnė vai ro trauklė

linkage n 1 sujungìmas; pavarà 2 perdavimas svìrtimis ir 
trauklėmìs 
accelerator pedal ~ akceleratoriaus peda lo trauklė  
brake ~ mechaninė stabdžių pavarà; svìrtinė stabdymo siste-
mà; stabdymo perdavimas svirtimìs ir trauklėmìs 
brake control ~ stabdžių val dymo pavarà 
clutch ~ sánkabos trauklių sistemà
clutch control ~ frìkcinio val dymo mechanìzmas 
control ~ svìrtinė val dymo sistemà 
fuel injection pump ~ (dyzelio) degalų siur blio pavarà 
gearbox control ~ pavarų dėžės val dymo pavarà 
lift ~ art. svìrtinė keliamojo mechanìzmo pavarà 
shutters control ~ žaliùzės pavarà 
steering ~ with conventional suspension vairìnė pavarà su 
priklau somąja ratų pakaba
steering ~ with independent suspension nepriklau somoji 
pavarà su priklau somąja ratų pakaba  
suspension pump ~ tepalų padavìmo pakabóms siur blio 
pavarà  

linker n komp. saistỹklė; ryšių redagavimo programà
link-motion n kulìsinis paskìrstymas
lip n kraštas; briaunà 

~ of tyre padango s flánšas
feed ~ padavìmo užlenkìmas (dėtuvėje arba uokse) 
magazine ~ šaul. g. dėtuvės užlenkìmas

liquate v lydyti
liquating, liquefaction, liquefying n (su)skystinimas, 

(su)skystėjimas
liquefy v skystinti; skystėti, (su)skysti
liquid n skỹstis 

confining ~ sandarinamàsis skystis 
cooling ~ aušìnimo skystis 
decontamination ~ dezaktyvavimo skystis 
foam-forming ~ putójamasis skystis  
impregnating ~ mirkomàsis skystis 
process ~ technològinis skystis 
toxic ~ skystóji NM 

liquidizer n (dujų) skystintùvas
list n 1 sąrašas; regìstras; nomenklatūrà 2 apvadas, apsiuvas, 

pakraštys 3 pl aptvertóji vietà
~ of arms gin klų aprašas 
~ of differences in design konstrùkcinių ypatùmų sąrašas 
~ of equipment komplektacija, komplektavimas 
~ of extra equipment and materials papìldomosios įrangos 
ir medžiagų sąrašas
~ of repair papers remònto dokumen tų sąrašas 
~ of service / operation papers eksploatavimo dokumen tų
žiniaraštis 
~ of standard equipment komplektavimo žiniaraštis 
~ of standard fittings standártinės armatūros sąrašas 
check ~ kontròlinis žiniaraštis 
condition inspection ~ defektavimo žiniaraštis 
daily operational check ~ kasdienìnių tèchnikos tìkrinimų
kortelė
delivery ~ komplektavimo žiniaraštis 
group set ~ grùpinio komplèkto sąrašas 
gun check-off ~ gin klų tìkrinimo kortelė
individual set ~ individualiojo komplèkto žiniaraštis 
inventory ~ invento rinis žiniaraštis 
manufacturer’s delivery ~ pramonìnio komplèkto žinia-
raštis 
material allowance ~ medžiagų naudo jimo nòrmos
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operation / service of military materiel allowance ~ kãro 
tèchnikos eksploatãvimo nòrmos KEnc
packing ~ (į)pakavimo žiniaraštis 
shipping ~ siunto s žiniaraštis 
spare parts allowance ~ atsargiǹių dalių naudójimo nòrmos 
summary ~ suvestìnis žiniaraštis 
tools and accessories ~ pagálbinių reikmenų ir įrankių
sąrašas

listen v klausytis
listening n slaptàsis klau symasis  
literal a rai dinis; paraidìnis
litre n lìtras
live a 1 vei kiantis; užtaisýtas; nesprógęs (apie bombą ir pan.); 

ekipuo tas 2 el. tùrintis įtampą ar sro vę
load <n, v> n 1 log. krovinỹs KEnc; įkrova 2 log. vagònas; 

lai vas KEnc; automobìlis (su kroviniu) KEnc 3 krūvis (t. p. 
el.); atliẽkamo dárbo kiẽkis 4 ùžtaisas KEnc 5 apkrovà KEnc; 
krovà NATO; under (specified) ~ nepilnai  pakrautas 6 komp. 
įkeltìs, (duomenų, programos) įkėlim̀as į pagrindìnę atmintį
~ on axle slėgis į ašį
~ per unit savitóji apkrovà 
allowable / permissible ~ leidžiamóji apkrovà NATO 
ammunition ~ vežiójamasis koviǹis komplèktas KEnc
artificial / dummy ~ (bangolaidžio) sugeriamóji apkrovà 
assumed / estimated / calculated / specified ~ apskai-
čiúotoji apkrovà 
axial / thrust ~ ašies apkrovà 
axial pressure ~ bal. ašìnė slėgio jėgo s dedamóji 
balanced work ~ tolygióji darbìnė apkrovà 
base ~ bazinė apkrovà 
basic ~ bãzinis komplèktas KEnc, NATO
basic ~ of mines tabeliǹis mìnų komplèktas 
basic ammunition ~ tabeliǹis koviǹis komplèktas 
bearing ~ (tilto) atramo s apkrovà 
blast ~ smūginė sprogim̀o bango s apkrovà 
boat ~ keliamóji desántinės priémonės galià 
bomb ~ bòmbų krovà KEnc
brake ~ stabdžių apkrovà
bridge own ~ tìlto mãsės apkrovà 
bulk ~ piltiǹis krovinys 
car ~ išsiuntìmas vagònais  
column ~ (įkaso) vamzdžio ùžtaisas 
combat ~ atãkos ekipuõtė; kovìnis krovinỹs NATO
combat ammunition ~ koviǹis komplèktas KEnc; šaudmenų
komplèktas
crane ~ krano apkrovà 
disposable ~ naudìngoji apkrovà; visà keliamóji galià 
distributed ~ paskìrstytoji apkrovà 
draw-hook / tractive ~ prikabiǹimo kablio trauko s apkrovà
duplex ~ dvìgubasis parako ùžtaisas 
effective ~ naudìngasis krovinys 
full ~ (variklio) pilnóji apkrovà  
highly explosive ~ sprogùsis krovinys 
hole ~ įkaso ùžtaisas 
impact / shock ~ smūginė apkrovà, dinaminė apkrovà 
inertial ~ inèrtinė apkrovà 
lateral / transverse ~ skersìnė apkrovà 
light ~ sumažintasis ùžtaisas 
linear ~ linijìnė, išilgìnė apkrovà 
live rolling ~ laikinóji judrióji ratų apkrovà (tiltui) 
long-range ~ toliašau dis ùžtaisas; sustìprintasis ùžtaisas 
maximum / peak / full ~ didžiáusioji apkrovà 
military ~ koviǹis ùžtaisas 
nuclear basic ~ vežiójamasis koviǹis branduoliǹių šaudmenų
komplèktas
off-clereance / out-of-gauge ~ negabaritìnis krovinys 
operating ~ darbìnė apkrovà 
optimal ~ optimalióji apkrovà 

organic ~ of ammunition vežiójamasis tabelìnis kovìnis 
komplèktas 
pay ~ krovùmas 
palletized unit ~ standártinis padėklo krovinỹs NATO
partial ~ (variklio) dalìnė apkrovà 

 prescribed nuclear ~ nustatýtasis branduolìnių ùžtaisų
skai čius Aps, KEnc 
program ~ programos įkeltìs
rated ~ nòrminis krūvis NATO 
repeated ~ pakartótinė apkrovà
return ~ atgalìnio rei so krovinỹs NATO 
rolling ~ riedžióji apkrovà (tiltui) 
rupturing ~ griaunamóji apkrovà; ar domoji apkrovà 
safe working ~ leidžiamóji apkrovà NATO
short-range ~ mažèsnis ùžtaisas (mažais nuotoliais šaudyti)
snow ~ sniego apkrovà 
specific ~ savitóji apkrovà 
standard ~ standártinis krovinỹs NATO
supercharge ~ perkrova 
thermal ~ šilumìnė apkrovà 
tracked ~ velkamàsis krovinys 
tracked assumed / rated ~ apskaičiúotoji vikšrų apkrovà
(tiltui) 
tracked live ~ laikinóji judrióji vikšrų apkrovà (tiltui) 
traction ~ trauko s apkrovà 
underslung ~ pakabìnamasis krovinỹs NATO
wheel ~ rato apkrovà 
wind ~ vėjo apkrovà 
v 1 (pa)kráuti 2 užkráuti 3 užtaisýti 4 prisótinti (orą) 5 komp. 
įkelti (duomenis, programą)

loaded a pakráutas; pripìldytas; apsikróvęs 2 užtaisýtas (apie 
ginklą) 

loader n 1 krovėjas, krovìkas 2 krautùvas NATO (t. p. log.); 
transpòrteris 3 dėtuvė 4 užtaisýtojas KEnc 5 komp. įkrovìklis; 
įkėlìklis; įkelties programà 
ammunition ~ užtaisytojas 
automatic ~ autokrautùvas
belt / chain / conveyor / roller ~ krautùvas
belt ~ júostinis krautùvas
cartridge ~ šovinių užtai symo mašinėlė
conveyor ~ konvejerìnis krautùvas 
drum / barrel ~ statìnių krautùvas
magazine ~ dėtuvìnio užtai symo gin klas 
quick ~ dėtuvės dėžùtė; pridedamóji dėtuvė
recoil ~ pabūklas su naudo jančiu atatrankos jėgą užtai symo 
įtaisu 
scoop ~ káušinis krautùvas 
snow ~ sniego krautùvas
transfer ~ krautùvas NATO
water ~ vandenvežis
water-oil ~ vanden s ir degalų pilstytùvas
wheeled ~ autokrautùvas

loading n 1 krovìmas KEnc, log. pakrovìmas 2 krovà; apkrovà 
3 užtai symas KEnc; cease ~ nutráukti užtai symą NATO 4 
komp. įkeltìs 
~ of propellant rak. kùro pripìldymas 
administrative / commercial ~ tinkamiáusiasis krovìmas 
NATO 
automatic ~ automãtinis užtai symas Art, KEnc
bag ~ betūtis užtai symas Art, KEnc; art. (parako) maišelių
užpìldymas (betūtiniam užtaisymui) 
belt ~ šovinių júostos užtai symas
block stowage ~ (pa)krovìmas pagal  paskyrìmo viẽtą KEnc, 
NATO
buffing ~ smūginė apkrovà 
cartridge ~ šovinìnis užtai symas Art, KEnc
combat ~ koviǹis krovìmas 
commodity ~ atskiràsis krovìmas KEnc, NATO
convoy ~ konvòjaus (pa)krovìmas KEnc, NATO
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diffraction ~ pérduodamasis krūvis NATO 
double mortar ~ dvìgubasis minósvaidžio užtai symas Art, 
KEnc 
draft ~ trauko s apkrovà 
drag ~ slėgis smūgio bangõs frònte NATO 
end ~ vagòno krovìmas iš galo
fuse ~ sprogdìklio užtai symas 
ground-level ~ krovìmas nuo žemės 
gun ~ pabūklo užtai symas Art
hand ~ rankìnis užtai symas Art, KEnc
horizontal ~ horizontalùsis (pa)krovim̀as KEnc, NATO
magazine / multiple ~ dėtuvìnis užtai symas Art, KEnc
mechanized ~ mechanizúotasis užtai symas Art, KEnc
mine ~ mìnos užtai symas (SM užtaisu) 
muzzle ~ užtai symas pro lai bgalį Art, KEnc
overhead ~ krovìmas keliamúoju kranù 
power ~ galios víeneto apkrovà 
preload ~ išankstìnis pakrovim̀as NATO
program ~ programos įkeltis̀
quick-firing ~ tūtinis užtai symas Art, KEnc
ramp ~ krovìmas naudo jant aparèlę
selective ~ rūšiúotasis krovim̀as   NATO
semiautomatic ~ pusiáu automãtinis užtai symas Art, KEnc
separate ~ atskiràsis užtai symas Art, KEnc
shell ~ sviedinių užtai symas
side ~ krovìmas iš šóno 
surface ~ pavir šiaus víeneto apkrovà
tactical ~ tãktinis krovim̀as NATO
unit ~ karìnio víeneto krovim̀as 
vertical ~ vertikalùsis (pa)krovim̀as KEnc, NATO

load-shedding n el. apkrovìmo numetìmas
lobby n príeangis; korid̀orius 

air-lock ~ (slėptuvės) príeangis 
lobe n techn. kumštelis; lapelis 
local a vietinis, vietos; lokalinis
locality n vietà 

contaminated ~ užterštóji vietóvė
fortified ~ įtvìrtintasis rajònas 
organized tactical ~ įtvir̀tintasis gynybos rajònas 
tank-proof ~ prieštankinis rajònas 

localization n lokalizavimas
localize v nustatyti buvim̀o vietą; nustatyti padėtį
localizer n kùrso rãdijo švyturỹs KEnc
locate v aptìkti; nustatýti buvìmo viẽtą  
locating n viẽtos nustãtymas; aptikim̀as KEnc 

~ of mines mìnų žvalgyba 
mine ~ by means of a mine detector mìnų žvalgyba mìnų
ieškìkliais 
mine ~ by probing miǹų žvalgyba liestukù (metaliniu stry-
pu)  
mine ~ by visual means mìnų žvalgyba vizualiomìs príemo-
nėmis
mine ~ mìnų aptikim̀as; tikslio s miǹų buvìmo vietos nu-
statymas

location n 1 viẽtos nustãtymas; aptikim̀as KEnc; lokacija 2 
iš(si)dėstymas; išdėstymo vietà 3 komp. (atminties) ląstelė; 
padėties (vietos) nustatymas; suradim̀as; (buvimo) vietà
~ of a plane lėktùvo viẽtos nustãtymas
~ of mines mìnų aptikìmas 
chart ~ of the battery batèrijos žymėjimas NATO
engine ~ varìklio išdėstymas 
fault ~ gedìmo vietos nustatymas 
flash-ranging ~ òptinė žvalgyba 
ground ~ antžemiǹių objèktų aptikìmas; išdėstymas 
vietóvėje 
horizontal ~ horizontalióji padėtis̀ 

minefield ~ mìnų lau ko buvìmo vietos nustatymas; mìnų
lau ko išdėstymas (vietovėje) 
target ~ táikinio padėtìs 
valve ~ vožtùvų išdėstymas

locator n lokãtorius KEnc; lokãcijos stotìs
annular horn-type sound ~ garsagaudis su žiediniù gar so 
imtuvù 
artillery ~ artilèrinė radiolokãcijos stotìs Art, KEnc
gun ~ pabūklo táikymo stotìs Art, KEnc 
mine ~ mìnų ieškìklis
sound ~ gar so pelengatorius
underwater ~ hidrolokatorius

lock <n, v> n 1 ùžraktas; spynà KEnc; (šautuvo) spynà; art. 
užrakìnamasis mechanìzmas 2 (transporto priemonių) susi-
grūdìmas 3 stabdìklis; kai štis; smeigė 4 gembė, kronštei nas 5 
automob. (vairo) laisvùmas; po sūkio spindulys 6 komp. fiksa-
vimo klavìšas; apsaugà; blokuo tė; ùžraktas 7 hidr. šliùzas
KEnc; ùžtvanka KEnc; (šliuzo uždorio) kamera  
air ~ óro kamštis 
automatic ~ saváime užsidaranti spynà  
blast ~ 1 saugùs nuo sprogìmų príeangis,  2 sprogìmo bango s 
plitim̀o blokavimo įtaisas
bolt ~ šaul. g. spyno s uždarìklis; uždaromasis plei štas 
bolt-sleeve ~ šaul. g. spyno s movo s stabdìklis 
breech ~ šaul. g. užrakìnamasis plei štas
centrifugal safety ~ išcentrìnis sprogdìklis 
discharge ~ iškraunamàsis šliùzas 
door ~ (automobilio) durelių spynà 
down ~ užrakìnimo įtaisas NATO 
firing ~ art. spynà; kovìnė spyruõklė KEnc
flash-hider spring ~ šaul. g. spyruo klinis liepsno s gesìklio 
laikìklis 
gas-cylinder ~ šaul. g. dùjų kameros stabdìklis 
gate ~ ùžkardo uždarìklis 
guard ~ gaidùko svirtelės skliautelio fiksatorius  
gun travelling ~ patránkos tvìrtinimo mechanìzmas žygio 
padėtyjè  
ignition ~ uždegìmo spynà 
latch ~ spragtùkas 
magazine ~ dėtuvės laikìklis 
numeric ~ (Num Lock) skai čių klaviatūros fiksavimo kla-
vìšas
outside gun travelling ~ art. pabūklo tvìrtinimo kronštei nas 
žygio padėtyjè  
parking ~ transmìsijos blokavimo mechanìzmas sustójimo 
vietoje  
pintle ~ art. sukùčio veržìklis 
piston pin ring ~ stūmo klio pir što spynà 
piston ring ~ stūmo klio žíedo spynà 
protecting ~ apsaugìnis šliùzas 
rack ~ art. spyno s šùkų fiksatorius 
rebounding ~ spynà, kuriojè skìltuvas po šūvio persijungia į
saugo s padėtį
receiver ~ (šautuvo) koviǹis úokso iškyšulys 
recoil parts ~ art. atšliaužiamųjų dalių ato šliaužos ribotùvas
reverse ~ atgalìnės eigo s spynà 
rifle ~ šautuvo spynà; (šautuvo) užrakìnimo mechanìzmas 
safety ~ saugìklis Art, KEnc; šaul. g. saugìklinis spyno s me-
chanìzmas 
safety door ~ saugióji dùrų spynà 
sleeve ~ šaul. g. spyno s movo s fiksavimo spragtùkas 
slow ~ šaul. g. skeliamàsis mechanìzmas su ilgà skìltuvo eigà 
speed-up ~ šaul. g. greitàsis skeliamàsis mechanìzmas 
steering column ~ vai ro kolonėlės blokavimo spynà 
stop ~ fiksatorius; stabdìklis; šaul. g. spynà
stowed ~ tvìrtinimo fiksatorius žygio padėtyjè 
trail ~ (pabūklo) skečiamųjų atramų tvìrtinimo fiksatorius 
žygio padėtyjè; atramų fiksatorius 
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travelling ~ (sūpuoklinės pabūklo dalies) tvir̀tinimo fiksa-
torius žygio padėtyjè  
traversing ~ po sūkio mechaniz̀mo stabdik̀lis 
trigger ~ paleidžiamojo mechanìzmo saugìklis 
trigger-bar ~ paleidim̀o trauklės smeigė
turret (traversing) ~ bo kšto stabdik̀lis
turret traversing ~ bo kšto po sūkio stabdìklis; bo kšto 
tvìrtinimo fiksatorius žygio padėtyjè  
turret-hatch race ~ bo kšto sùkamojo liùko stabdìklis 
vapour / gas ~ dùjų kamštis 
wheel ~ rato fiksatorius 
v 1 už(si)rakìnti; uždaryti 2 su(si)jùngti 3 susto ti, nevei kti 
(apie mašiną, jos dalis) 4 praleisti (pro šliuzą)

locker n: motor foot ~ nedid̀elis šarvúotasis automobìlis 
locking n 1 už(si)rakìnimas 2 jungim̀as 3 blokavimas; stabdy-

mas; fiksavimas 3 automob. užsikirtìmas  
~ of wheels ratų užsikirtìmas 
bolt ~ šaul. g. spyno s uždarymas  
fuse ~ sprogdìklio kontravimas 
track ~ maršrùto jungim̀as 
transmission ~ pavarų dėžės blokuo tė

locknut n an tveržlė; spyno s veržlė; ùžrakto veržlė
lock-on n pagavìmas 

homing-head ~ rak. nusitáikymo galvùtės pagavim̀as 
radar ~ rak. radiolokacijos stoties pagavim̀as 

locksmith n spynininkas, spynų meistras
locomobile n lokomobìlis
locomotion n judėjimas
locomotive n lokomotyvas; garvežys 

diesel / oil ~ motòrvežis 
electric ~ elektròvežis 
steam ~ garvežys

locotractor n vilkìkas
log n 1 av., jūr. lėktùvo žurnãlas; lai vo žurnãlas 2 jūr. lãgas 

(laivo greičio matuoklis) 3 rąstas, sieno jas; kaladė, trìnka 4 
žiniaraštis  
anchor ~ inkarìnis gulekšnis 
butt ~ stiebìnis rąstas 
message ~ aparatinis žurnalas 
overhead ~s inž. (rąstų) perdanga 
range-finder ~ tolìmačio žurnalas 
support ~ atramìnis tašas
trail ~ atramìnis pabūklo atramsčio tašas 

logbook n 1 av., jūr. lėktùvo žurnalas; lai vo žurnalas 2 radijo 
stoties ir pan. žurnalas 3 automob. formuliaras

logistician n logìstikos specialìstas
logistics n logìstika KEnc, NATO
loksodromy n loksodromà KEnc
long a 1 ìlgas; to limas 2 ilgai  trun kantis, ilgalai kis 
long-barrelled a ilgavamzdis 
longeron n av., automob. lonžerònas KEnc
longevity n ilgaamžiškùmas KEnc
long-haul a av. to limojo nu otolio (apie skrydį, maršrutą ir 

pan.)  
longitude n geogr. (rytų, vakarų) ilgumà; reckon a ~ nusta-

tyti, apskaičiu oti ilgùmą
 geographic ~ geogrãfinė ilgumà KEnc
longitudinal a išilgìnis
long-range a 1 to limojo veikim̀o; toliašau dis; ~ rocket / 

missile to limojo veikim̀o raketà; ~ ship to limojo plaukioji-
mo lai vas; very ~ virštoliašau dis 2 ilgalai kis, perspektyvinis 

long-term a perspektyvùs
look n mìnos jautrùmo tar psnis NATO
looking n: komp. smooth ~ (vaizduoklio) ekraninis fìltras 
looking-glass n veidrodis
look-see n šnek. 1 binòklis 2 jūr. periskòpas 

lookup n komp. peržvalginė paieškà; gedìmų paieškà
loop n 1 el. vijà; kòntūras 2 apkabà; pãvalkas; fiz. (matavimo, 

ryšio ir pan.) kìlpa; šlei fas KEnc 3 komp. (uždaras) cìklas; 
programos cìklas; kòntūras 4 av. mirtiẽs kìlpa  
closed ~ uždaràsis kòntūras
connecting ~ jungiamo ji grandies kìlpa 
expansion ~ (vamzdyno) temperatūros kompensatorius 
lanyard ~ (pa)leidžiamo sios virvùtės žíedas
measuring ~ matúojamasis šlei fas 
open ~ atviràsis kòntūras 
retainer ~ fiksu ojančioji grandies kìlpa 
towing ~ vilkìmo kìlpa

loophole n šáudymo angà; stebėjimo angà; ambrazūrà 
loose a 1 techn. tuščiaei gis 2 betaris 3 nesandarùs
looseness n nesandarùmas
loosening n atsileidìmas (sujungimo)   

~ of tread protèktoriaus atsiskyrìmas (nuo padangos karka-
so)

lorry n suñkvežimis; krovinìnis automobìlis 
~ winch automobìlinė gervė; krovinìnis automobìlis su gerve 
articulated ~ sun kvežimis su príekaba 
cross-country tank ~ gero važùmo autocisternà 
filling ~ benzìnvežis
fire extinguishing tank ~ gaisrìnė autocisternà 
frameless tank ~ berėmė autocisternà
fuel tank ~ degalų autocisternà 
mechanized tank ~ benzìnvežis; mechanizúotoji autocisternà 
motor ~ sun kvežimis 
oil tank ~ alyvos autocisternà 
petrol tank ~ benzìnvežis, automobìlinė benzìno cisternà 
petroleum products tank ~ naftos prodùktų autocisternà 
tank ~ autocisternà 
workshop ~ remòntinė automašinà

loss n 1 núostolis (t. p. log.); pl kar. nu ostoliai; netekìmas; 
praradìmas (t. p. komp.) 2 techn. nu odegos (lydant metalą) 
~ of sight apakìmas  
absorption ~es sugėrìmo nu ostoliai 
compression ~ komprèsijos susilpnėjimas
difraction ~es difrakciniai nu ostoliai 
drift ~es radijo nutekėjimo nu ostoliai 
gas pressure ~ dùjų slėgio skìrtumas 
pressure ~ slėgio kritìmas
radiative ~es radiaciniai nu ostoliai 
scattering ~es sklaido s nu ostoliai 
tank ~es tankų nu ostoliai
temporary ~ of vision laikinàsis apakìmas
transmission ~ perdavimo slopìnimas

lost n 1 pràrastas, din gęs; pàmestas 2 žùvęs; paklydęs 3 pralai-
mėtas (apie mūšį ir pan.) 
charge ~ ùžtaiso svo rio sumažėjimas 

lot n 1 (gaminių, materialinių priemonių) pártija; sèrija 2 ypač
amer. (žemės) sklypas  
~ of fuel degalų partija 
~ of powder parako partija 
ammunition ~ šaudmenų pártija NATO 
fuse ~ sprogdìklių partija 
parking ~ automobìlių stovėjimo aikštẽlė
powder ~ parako partija 

loudhailer n gar so stiprintùvas, garsintùvas
loudspeaker n radiotech. garsiãkalbis KEnc; reprodùktorius  

crystal ~ pjezoelektrìnis garsiakalbis 
dynamic ~ dinaminis garsiakalbis 
extension ~ nešio jamasis garsiakalbis 
magnetic ~ elektromagnètinis garsiakalbis 
moving-coil ~ dinaminis garsiakalbis; elektrodinaminis gar-
siakalbis 
piezoelectric ~ pjezoelektrìnis garsiakalbis 
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loupe n dìdinamasis stik̀las, lupà
louver n pl žaliùzės 

side air inlet ~s šo ninės o ro įleidìmo žaliùzės 
hinged ~s lan kstinės žaliùzės 

low n 1 žemàsis lygis 2 meteor. žemojo baromètrinio slėgìmo 
sritìs 3 automob. mažiausiasis grei tis 
a žemas, neaukštas

lowering n žemėjimas; mažėjimas
low-flying a žemai  skren dantis, skriéjantis
lowland n žemumà
low-level a 1 žemo lygio, neaukštas 2 nedid̀elis, nežymùs 

(apie spinduliavimą) 
low-powered a mažajėgis; mažalitražis; mažo s galios, mažo 

galingùmo  
low-pressure n meteor. žemasis o ro slėgis
low-tension a el. žemo s įtampos  
low-water n: ~ mark žemiausiasis ato slūgio taškas; mean ~

vidutìnis žemojo vanden s horizòntas
loxodrom n loksodromà
LSD n chem. LSD (psichotropinė NM) KEnc 
lube n amer. šnek. mašiniǹis tepalas
lubricant n techn. tẽpalas; alyvà KEnc  

anti-friction ~ antifrik̀cinis tepalas 
consistent ~ tirštàsis tepalas 
contact ~ elèktros kontãktų tepalas 
diesel-engine ~ dyzelìnis tepalas 
electrical ~ elektrotèchninių įtaisų tepalas 
graphite / black-lead ~ grafìtinis tepalas 
hypoid ~ hipòidinių pavarų tepalas 
liquid ~ skystàsis tepalas 
mechanical ~ mechaniz̀mų tepalas 
solid ~ kietàsis tepalas 
transmission ~ transmìsinis tepalas 
upper-cylinder ~ pavir šinio cilìndrų tepim̀o tepalas (pilamas 
į degalus)

lubricate v sutèpti (mašiną ir pan.)  
lubricating a tepalìnis, tepim̀o
lubrication n tepìmas (t. p. automob.) 

automatic ~ automatinis tepìmas 
central / centralyzed / one-shot / central chassis / one-shot 
chassis ~ centralizu otasis tepìmas 
centrifugal ~ išcentriǹis tepim̀as 
circulating ~ cirkuliu ojantysis tepim̀as 
continuous ~ nenutrūkstamasis tepim̀as 
cylinder ~ cilìndro tepìmas 
drip / drop feed ~ lašelinis tepim̀as 
gravity ~ tepìmas savit̀aka 
hand ~ ran kinis tepim̀as 
lifetime ~ (agregato, mašinos) sutepim̀as visam eksploa-
tavimo lai kui 
mixture method ~ tepim̀as degalų miš̀iniu 
oil mist ~ tepìmas tepaliniù rūkù 
oil-bath / splash / oil-splash ~ tepim̀as pur škiant  
pressure / pressure feed / force feed / one-shot ~ tepìmas 
slegiant; prievartìnis tepìmas 
ring ~ žiedìnis tepìmas 
self-contained ~ autonòminis tepìmas 
tank ~ tanko tepìmas 
wick-feed ~ dagtìnis tepim̀as 

lubricator n tepalìnė; teptùvas; tepim̀o dėžė
bullet ~ kul kos tepìmo įtaisas 
drop / sight-feed ~ lašelinė tepaliǹė

hand ~ ran kinė tepalìnė
mechanical ~ mechaninė tepalìnė
needle ~ adatìnė tepalìnė
oscillation ~ supamóji tepalìnė
pad ~ pagalvìnė tepalìnė
pressure ~ slegiamóji tepalìnė
pressure ~ švir kštinė tepalìnė
self-acting ~ automatinė tepalìnė
sight-feed ~ tepalìnė su lašinimo rodikliù 
spring grease ~ spyruo klinė tepalìnė
wick-feed ~ dagtìnė tepalìnė

lubricity n tepamosios savybės
lug <n, v> n 1 rañkena 2 ąselė; akùtė; kìlpa; pakabà 3 iškyšu-

lys; príelaja, sto rymė, sto rmena; kumštelis 4 pavalkėlis 5 
gembė, kronštei nas 6 ãtvamzdis 7 tempìmas, vilkìmas 
~ for locking sight to adapter pabūklo kampamačio sujun-
gìmo su krepšiù kabliùkas 
barrel ~ vamzdžio sto rymė
bolt camming ~ šaul. g. koviǹė ìškyša 
bolt operating ~ šaul. g. spyno s atidarymo dantìs 
breechblock ~ spyno s stūmo klio ìškyša 
cable ~ kabelio an tgalis 
claw ~ išmetìklio ìškyša su dantimì
driving ~ vedančioji vìkšro keterà 
engine ~ varìklio príelaja 
firing pin ~ šaul. g. daužìklio barzdelė
hingepin ~ spyno s rėmo ašies ąselė  
lifting ~ keliamo ji pakabà 
locking ~ koviǹė spyno s ìškyša 
operating ~ spyno s rañkenos ìškyša; (automatikos) įjungìmo 
dantìs 
rear bolt ~ užpakalìnė spyno s ko to ìškyša 
receiver recoil ~ atramìnė u okso ìškyša 
recoil ~ (šautuvo spynos) kovìnė ìškyša 
safety ~ saugìklinė ìškyša; saugìklio dantìs 
sear-notch ~ griebtùvas KEnc; paleidìmo svìrtis  
stop ~ atramìnė ìškyša 
stop ~ of clip apkabo s ìškyša 
suspension ~ pakabìnamoji kìlpa 
trigger ~ gaidùko svirtelės dantìs  
v tempti, traukti, vil kti

luggage n bagažas
lumber n pjautìnė medíena

shaped / sawn ~ pjautìnė medíena
lumen n liùmenas (šviesos srauto SI vienetas)
lumenmeter n liumenomètras
luminance n fiz. skai stis 

surroundings ~ aplinko s ryškùmas 
luminescence n spec. kūnų švytėjimas, liuminescen cija
luminescent a šviečiamàsis; šviẽčiantysis
luminofor n chem. liuminofòras (švytinti dėl išorinių veiksnių

medžiaga) KEnc 
luminous a švytintis, šviečiantis; šviesùs
lump n gabalas; lui tas

uranium ~ urano blòkas
lute n glai stas
lux n liùksas (apšvietos SI vienetas)
luxmeter n liuksmètras
lydite n  chem. lidìtas (SM); melinìtas (SM); pikrìno rūgštìs, 

trinitrofenòlis (brizantinė SM)
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macadam n 1 (akmenų) skaldà; skaldo s dangà 2 (skalda 
grįstas) kelias, plentas 

macerate v (su)šlapinti, (su)vìlgyti; (iš)mirkyti
maceration n (iš)mir kymas
machine n 1 mašinà KEnc, mašinėlė; staklės 2 mechaniz̀mas 3 

susisiekìmo príemonė KEnc: dvìratis, automašinà, lėktùvas 4
dìrbantis kaip mašinà, mašinaliai  vei kiantis žmogùs
~ of war koviǹė tèchninė príemonė
automatic ~ automat. automatas 
automatic digital computing ~ automatinė skaitmenìnė
mašinà 
belt-filling ~ šovinių júostos užtai symo mašinėlė
blasting ~ sprogdiǹimo mašinėlė KEnc
bullet-assembling ~ kul kų surinkim̀o staklės 
cartridge-loading ~ šovinių užtai symo mašinėlė
centrifugal ~ centrifugà 
clip-loading ~ apkabų užpìldymo staklės 
computing / calculating ~ skaičiavimo mašinà 
control / controlling ~ val dymo mašinà Art, KEnc
data-processing ~ duomenų apdorójimo mašinà 
digging / excavating ~ žémkasė KEnc
ditching ~ žémkasė KEnc; grioviãkasė KEnc; duõbkasė
KEnc 
electric ~ elektrìnė mašinà 
entrenching ~ grioviãkasė KEnc  
fast ~ greitaei gė mašinà 
filling ~ láistymo mašinà, laistytùvas; užtai symo mašinà; 
šaudmenų užtai symo įrenginys 
ground effect ~ važiuõklė su óro pagálve NATO
intrenching ~ tranšėjinė mašinà, mechãninė grioviakasė
ladder type ~ daugiakau šė griovakasė
land cleaning ~ vieto vės specialiojo valymo mašinà 
land-going ~ sausumo s mašinà 
link-loading ~ ju ostų užtai symo mašinėlė
loading / charging ~ pakrovìmo mašinà; užtai symo sto vas 
low-tension blasting ~ žemo sios įtampos sprogdiǹimo maši-
nėlė
mixing ~ maišytu vas, maišìklis
mobile ditching ~ savaei gė tranšėjinė mašinà, savaei gė grio-
viakasė
one-pass ~ kelių kombáinas 
pile-drawing ~ po liatraukė  
pitting ~ duõbkasė KEnc
pocket-resizing ~ tūtos kapsulės lìzdo kalibravimo staklės 
projectile ~ sváidomoji mašinà 
rifling ~ vamzdžio kanalo sriegim̀o staklės 
road-building ~ kelių tiesýbos mašinà KEnc
school ~ mókomoji mašinà 
slug-forming ~ (kulkų) šerdelių štampavimo staklės 
smoke ~ dūmijimo mašinà Aps, KEnc
sorting ~ rūšiuotùvas
special ~ specialióji mašinà KEnc
teaching ~ mókomoji mašinà 
thirty-cap blasting ~ trisdešimtiẽs elèktros detonatorių
sprogdìnimo mašinėlė
torsional vibration ~ sukamàsis vibracinis sten das
track-laying ~ kẽlio klotùvas KEnc
trenching ~ tranšėjinė mašinà, grioviakasė
unloading ~ iškrovim̀o mašinà 
weighing ~ svarstyklės
welding ~ elektrìnis suvìrinimo aparatas 

machine-gun n kulkósvaidis KEnc
aircraft ~ aviãcinis kulkósvaidis

antiaircraft ~ zenìtinis kulkósvaidis Art, KEnc
blowback operated ~ kulkósvaidis su laisvąja spynà 
bow ~ kùrso kulkósvaidis 
bracket mount ~ sukùčio įrenginio kulkósvaidis 
coaxial ~ sudvejintas su patránka kulkósvaidis; komplèksinio 
įrenginio kulkósvaidis 
free ~ jùdriojo įrenginio kulkósvaidis 
general purpose ~ universalùsis kulkósvaidis KEnc
heavy ~ sunkùsis kulkósvaidis KEnc
heavy-barreled ~ kulkósvaidis su sunkiúoju vamzdžiù 
hull-mounted ~ kòrpuse įrengtas kulkósvaidis
large calibre / heavy ~ dìdelio kalìbro kulkósvaidis KEnc
light ~ lengvàsis kulkósvaidis KEnc
light automatic ~ lengvàsis, ran kinis kulkósvaidis 
Maxim ~ sto vinis Maksìmo kulkósvaidis
mounted ~ sunkùsis kulkósvaidis KEnc
multi-barrel ~ daugiavamzdis kulkósvaidžių įrenginys 
multibarreled ~ daugiavamzdis kulkósvaidis; daugiavamzdė
automatinė patránka 
multiple-mounted ~ komplèksinis kulkósvaidžių įrenginys 
quadruple-mounted ~ keturvamzdis kulkósvaidžių įrengi-
nys 
quadruple-mounted antiaircraft ~ keturvamzdis zenìtinių
kulkósvaidžių įrenginys 
ranging / spotting ~ įšáudomasis (tanko) kulkósvaidis
rifle caliber automatic ~ sto vinis šautuvìnio šóvinio kulkó-
svaidis 
sample ~ ban domasis kulkósvaidis 
sand-blasting ~ smėliasrau tis įrenginys 
synchronized ~ sinchronizúotasis kulkósvaidis 
tank ~ tánko kulkósvaidis 
turret ~ bo kštinis kulkósvaidis; turèlinis kulkósvaidis
twin-barreled ~ dvišo vis kulkósvaidis

machine-gunner n kulkósvaidininkas  
machine-readable a kompiùteriu apdorójamas, kompiùteriui 

supran tamas
machinery n 1 mašìnos; įrenginiai ; mechanìzmai 2 mašìnų

detalės 3 prk. mechanìzmas, struktūrà  
excavating ~ žemkasės mašìnos 
repair ~ remònto mechanìzmai 
road construction ~ kelių tiesìmo mašìnos 

machine-tool n staklės
machining n (mašininis) apdorójimas
machinist n 1 mechanikas 2 mašinìstas 
machmeter n machomètras NATO
macroblock n makroblòkas
macrocommand n makrokománda
macrometer n makromètras; veidrodìnis tolìmatis
macro n komp. makroprogramà
macroscopic a matomas plikà akimì, makroskòpinis 
magazine n 1 šaul. g. dėtuvė KEnc;  apkabà 2 fot. kasètė 3 

(šaudmenų, sprogmenų) sándėlis 
10-round ~ dešimtiẽs šovinių dėtuvė
camera ~ fotoaparãto kasètė NATO 
cartridge ~ apkabà su šoviniai s
clip ~ užtai soma su apkaba dėtuvė
conversion unit ~ šáudymo iš įdėtìnio vamzdžio dėtuvė
double-column ~ dviei lė dėtuvė
drum-type ~ būgnìnė dėtuvė
empty ~ neužtaisytoji dėtuvė
extra ~ papìldomoji dėtuvė
filled / loaded ~ užtaisytoji dėtuvė
five-shot ~ penkių šovinių dėtuvė
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mine ~ (minų dėjiklio) mìnų kontei neris 
primer ~ tūtos kapsulės liz̀das 
secondary ~ papìldomoji dėtuvė
service ~ artilèrinis nuolatìnio naudójimo šaudmenų sándėlis 
(po žeme)
single-type ~ víeno užtai symo dėtuvė
spare ~ atsargìnė dėtuvė
spring-operated ~ dėtuvė su spyruo kliniu šovinių padavìmo 
mechanizmù 
storage ~ artilèrinis šaudmenų sándėlis (po žeme) 
tube ~ povamzdinė dėtuvė
tubular ~ vamzdžio pavìdalo dėtuvė

magazine-fed n (šáutuvas) su dėtuviniù (šovinių) padavimù
magnet n magnètas; elektromagnètas

brake ~ stabdžių elektromagnètas
cadence ~ taktinis magnètas 
electric ~ elektromagnètas 
releasing ~ išskiriamàsis elektromagnètas 
tripping ~ išjungiamàsis elektromagnètas 

magnetic a magnètinis
magnetism n magnetìzmas 

permanent ~ nuolatìnis magnetìzmas
terrestrial ~ Žẽmės magnetiz̀mas KEnc   

magnetization n 1 įmagnètinimas; įmagnetėjimas 2 (pri)trau-
kìmas 

magneto n el., automob. magnetà 
~ with impulse starter magnetà su leidžiamu oju, startiniu 
greitintuvù 
booster / starting ~ leidžiamóji, stártinė magnetà 
firing ~ elektrìnio uždegim̀o magnetà 
high-tension ~ aukšto sios įtampos magnetà  

magnetograph n magnetografas
magnetometer n magnetomètras KEnc 
magnetophone n magnetofònas
magnetoresistance n magnetovaržà
magnetosphere n magnetosferà
 Earth’s ~ Žẽmės magnetosferà KEnc 
magnetron n fiz. magnetrònas KEnc 

cavity ~ rezonánsinis magnetrònas 
coaxial ~ koaksialinis magnetrònas 
multislot / multisegment ~ daugiapjūvis magnetrònas 
travelling-wave ~ bėgančiosios bango s magnetrònas 
tunable ~ reguliúojamojo dažnio magnetrònas

magnification n padid̀inimas 
low-powered ~ opt. mažàsis padìdinimas 

magnifier n dìdinamasis stìklas, lupà; didintùvas
measuring ~ dìdinamasis matãvimo priétaisas NATO

magnitude n 1 dydis, didùmas 2 svarbà, reikšmė; reikšmin-
gùmas 
average ~ vidutìnis dydis 

magpie n patáikymas į išorìnį priešpaskutiǹį (mokomojo) táiki-
nio rãtą; (mokomojo taikinio) antràsis rãtas  

mail I n pl ist. šarvai ; šarvìniai marškiniai 
v šarvúoti; paden gti šarvai s  

mail II n pãštas KEnc; komp. kompiuteriǹis pãštas, 
elektròninis pãštas LST; koresponden cija 
electronic ~ (e-mail) kompiuteriǹis pãštas, elektròninis 
pãštas KEnc, LST  

mailbox n komp. (elektroninio) pašto dėžùtė; (ypač amer.) 
pašto dėžùtė (gaunamai / siunčiamai korespondencijai)

mailclad a apsiren gęs šarvai s, šarvúotas
mailed a šarvúotas
main <n, a> n 1 pagrindiǹė dalìs 2 (vandentiekio, dujotiekio ir 

pan.) magistralė; vamzdynas 3 (the ~s) el. maitìnimo tin klas 
air ~ o rtakis
collecting ~ kolèktorius, rinktùvas

natural gas ~ dujótiekis 
unbranched ~ neišsišakójęs vamzdynas 
a pagrindìnis, svarbiáusias

mainframe n komp. pagrindìnis kompiùteris LST
mainlaying n vamzdyno tiesìmas
mains n maitìnimo tin klas
mainspring n 1 skeliamóji spyruõklė Art, KEnc; kovìnė

spyruo klė 2 (laikrodžio; pagrindinė) spyruo klė
spiral ~ spiralinė koviǹė spyruo klė

maintain v prižiūrėti; eksploatúoti (mašiną ir pan.); 
remontúoti (techniką) 

maintainability n tinkamùmas tèchninei príežiūrai KEnc; 
tinkamùmas remontúoti KEnc; eksploatãcinis patikimùmas
NATO

maintaining n príežiūra, prižiūrėjimas  
~ the pipeline vamzdyno príežiūra 

maintenance <n, a> n 1 tèchninė príežiūra KEnc; aptarnã-
vimas; eksploatãcija 2 eksploatãvimo ìšlaidos (įskaitant ei-
namąjį remontą) 3 remòntas 4 attr remònto
~ of the road ~ kelio príežiūra 
~ with ammunition šaudmenų tiekìmas
~ work tèchninė príežiūra
after-action ~ tèchnikos príežiūra po mūšio  
after-fording ~ tèchninė mašìnos príežiūra įvei kus brastą
A-maintenance / daily ~ kasdienìnė tèchninė príežiūra, 
tèchninė „A“ príežiūra 
armament ~ tèchninė ginkluo tės príežiūra 
automatic ~ reguliarióji tèchninė príežiūra KEnc
autotechnical ~ autotèchninė paramà KEnc
base ~ príežiūra ir remòntas bazėje 
battlefield ~ kovo s tèchnikos príežiūra mūšio laukè 
big / capital / major ~ of military materiel kapitalinis karo 
tèchnikos remòntas 
B-maintenance savaitinė tèchninė príežiūra, tèchninė „B“ 
príežiūra 
combat ~ koviǹė príežiūra; remòntas kovo s lau ko sąlygomis 
corrective ~ atkuriamóji tèchninė príežiūra KEnc; atkuria-
màsis einamàsis remòntas NATO 
crew ~ príežiūra įgulos jėgomìs 
deferred ~ atidėtóji tèchninė príežiūra KEnc; atidėtàsis 
remòntas
field ~ tèchninė príežiūra lau ko sąlygomis; remòntas lau ko 
sąlygomis 
first-echelon ~ pìrmojo ešelòno remòntas 
heavy ~ didelės apimties príežiūra ir remòntas 
light ~ nedidelės apimties príežiūra ir remòntas 
medium ~ of military materiel vidutìnis kãro tèchnikos 
remòntas KEnc
military materiel ~ kãro tèchnikos remòntas KEnc
number ~ numerúotoji tèchninė príežiūra
operation ~ einamóji príežiūra
organizational ~ remòntas ir tèchninė príežiūra karìniuose 
víenetuose 
preventive ~ profilãktinė tèchninė príežiūra KEnc, NATO; 
profilaktinis remòntas 
program ~ komp. programos príežiūra
routine / scheduled ~ planìnė príežiūra; príežiūra pagal 
grafiką
routine ~ of military materiel einamàsis kãro tèchnikos 
remòntas KEnc 
running ~ einamàsis remòntas 
scheduled ~ planìnis profilaktinis remòntas 
scheduled preventive ~ planìnis preven cinis remòntas 
seasonal ~ sezòninė tèchninė príežiūra KEnc
special ~ specialióji tèchninė príežiūra KEnc; specialùsis 
tèchninis aprūpinimas KEnc 
tank ~ tèchninė tánko príežiūra ir remòntas 
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track vehicle ~ vikšriǹių mašiǹų príežiūra ir remòntas
unit ~ of military materiel agregãtinis kãro tèchnikos 
remòntas KEnc 
a eksploatacinis

make n 1 gamyba, dárbas; gaminys 2 (gaminio) tìpas, mòdelis 
3 įvykdymas 
make* v 1 (pa)daryti, (pa)dir̀bti; pagamiǹti 2 (su)kùrti; 
sudaryti, surašyti (sąrašą, dokumentą)

make-believe n: ~ tank tánko makètas 
maker n gamìntojas 
making n 1 (pa)gamiǹimas, gamyba; su(si)darymas 2 gami-

nỹs; gaminių pártija 3 pl reikalìngosios savybės, reikalìngieji 
du omenys 4 pérėjų darymas 
~ of gaps / lanes pérėjų darymas
~ up of a set komplektavimas 
rate ~ normavimas 
road ~ kelių tiesìmas; pl kelių įrenginiai  KEnc

making-up n: ~ the set komplektacija, komplektavimas 
maladjustment n nesureguliuotùmas
malfunction n spec. gedim̀as KEnc; blõgas veikim̀as, funk-

cionavimas; veikìmo sutrikim̀as; radiotech. trykis; triktìs
malfunctioning n dárbas su sutrikim̀ais 
malkin n art. grūstùvo šepetys
mallaunching n nepavỹkęs rakètos (pa)leidim̀as Art, KEnc
malleability n kalùmas; tąsùmas, tampùmas
malleable a kalùs; tąsùs, tampùs; lengvai  formu ojamas
mallet n medìnis plaktùkas  
maltha n pùsskystis bitùmas  
man n (pl –men) žmogùs  

crane ~ kraninin kas 
demolition ~ sprogdiǹtojas
flying ~ lakūnas KEnc
fuse ~ sprogdìklių nustatytojas
mine ~ minúotojas
mortar ~ minósvaidininkas Art 
reconnaissance ~ žval gas 
staff ~ geod. matuo klininkas (laikantis matuoklę)

manageable a (su)val domas; lengvai  val domas; len gvas 
vairúoti

management n 1 vadovavimas; val dymas 2 komp. tvarkyba; 
vadyba; vadovavimas; val dymas 
data ~ duomenų val dymas LST
fuel-flow ~ degalų sąnaudų reguliavimas 
information ~ informãcijos val dymas LST  
memory ~ atminties val dymas

manager n komp. administratorius (programa arba asmuo)
mandrel n 1 įtvaras; šerdis̀; spaudik̀lis; pramuštùvas 2 inž. 

kirstùvas, kaplys 
test ~ kontròlinis įtvaras 

maneuver n amer. = manoeuvre  
maneuverability n amer. = manoeuvrability
maneuverable n amer. = manoeuvrable
manhandle v kilno ti; tráukti, tampyti; pérgabenti ir pan. 

(rankomis)
manhole n 1 liùkas, landà, angà (nusileisti prie kanalizacijos, 

drenažo vamzdžių ir pan.); šulinys;  stebėjimo angà 2 durelės 
cistern ~ cister nos liùkas 

manifold n 1 vamzdynas; ãtvamzdis 2 kolèktorius (t. p. 
automob.), rinktu vas 3 skirstytu vas 4 ko pija (per kalkę) 5 
krumpliastiebis
discharge / dispensing ~ (iš)dalìnimo, išdavim̀o krum-
pliastiebis
discharge ~ for three jets (iš)daliǹimo, išdavim̀o trims 
rageliams krumpliastiebis  
engine exhaust / outlet / outtake ~ varik̀lio išleidìmo 
kolèktorius 

engine induction / inlet / intake ~ varìklio įsiurbìmo 
kolèktorius 
exhaust / outlet / outtake ~ išleidìmo kolèktorius 
induction / inlet / intake ~ įleidìmo kolèktorius; įsiurbìmo 
kolèktorius; įleidžiamàsis vamzdynas

manipulate v 1 manipuliúoti; (puikiai) valdyti (mašiną) 2 
sumaniai  (pa)vei kti 

manipulation n 1 elgìmasis (su kuo), elgesys 2 naudójimasis 
(pvz., įrankiu) 3 komp. (ap)dorójimas; manipulia vimas

manipulator n 1 manipuliatorius 2 motorìstas, mašinìstas 
man-made a dirbtìnis; nenatūralùs  
manned a žmonių val domas; pilotúojamas; ~ by two gunners 

val domas dviejų artilerìstų
manning n komplektavimas
manoeuvrability n manevringùmas Art, KEnc

cross-country ~ manevringùmas raižytoje vieto vėje 
easy ~ geras manevringùmas 

manoeuvrable a manevrìngas; lengvai  val domas
manoeuvre n manèvras KEnc

~ of firepower manèvras ugnimì
~ of the forces pajėgų ir príemonių manèvras 
aircraft ~ órlaivio manevrãvimas KEnc
battery ~ batèrijų manèvras Art, KEnc
demonstration ~ maskúojamasis manèvras 
evasive / counterflak ~ priešzenìtinis manèvras 
fire ~ ugniẽs manèvras Art, KEnc

manometer n manomètras; slėgmatis 
mercury ~ gyvsidabrio manomètras 

man-portable a nešiójamasis 
mantelet n nešiójamasis skydas 

armour ~ šarvúotasis gau btas 
armour ~ of sight šarvúotasis taikìklio skydelis 

mantle n apvalkalas, dan gtis, gau btas
man-torpedo n torpedà su žmogumì KEnc
manual <n, a> n 1 žinynas, vado vas; vadovėlis; instrùkcija 2 

statùtas; núostatai; (mokymo) príemonė
Demolition Manual sprogdìnimo darbų núostatai 
maintenance ~ tèchninės príežiūros instrùkcija
Manual of Artillery Survey artilèrinės topografijos tarnybos 
núostatai 
operation ~ eksploatavimo vado vas 
repair ~ remònto vado vas 
servicing ~ tarnybos statùtas; tèchninės príežiūros instrùkcija
technical ~ tèchninis vado vas 
a ran kinis

manually adv ran komis, ran kiniu būdù
manufacture, manufacturing n gamìnimas, darymas; gamyba
manway n cister nos liùkas; landà

still ~ šóninė rezervuaro landà
many-coloured a daugiaspal vis, įvairiaspal vis
many-sided a daugiapùsis, įvairiapùsis; daugiašo nis
many-stage a daugiapako pis, daugialai psnis
map n 1 žemėlapis KEnc, NATO; draw* a ~ braižyti ar 

sudarýti žemėlapį; identify by the ~ atpažìnti pagal žemėlapį; 
nustatyti pagal žemėlapį; orient a ~ orientúoti žemėlapį; plot 
on the ~ žymėti žemėlapyje; read* a ~ skaityti žemėlapį; 
redraw a ~ perbraižyti žemėlapį; relieve a ~ (pa)ryškinti 
žemėlapį; set* a ~ orientúoti žemėlapį 2 plãnas KEnc 3 komp. 
atvaizdis; planas; schemà 
administrative ~ administrãcinis žemėlapis KEnc
air ~ aviãcinis žemėlapis KEnc
artillery ~ artilèrijos žemėlapis 
artillery fire ~ artilèrijos ugnies val dymo žemėlapis 
barrage ~ ugnies bango s schemà 
base ~ bãzinis žemėlapis KEnc,   NATO
blank / contour ~ kontūrìnis žemėlapis KEnc, NATO 
chemical / gas situation ~ chèminės situacijos žemėlapis 

make
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coded ~ kodúotasis žemėlapis 
digital / verbal ~ skaitmenìnis žemėlapis KEnc
engineer operations ~ inžinèrinis operacinis žemėlapis 
engineer situation ~ inžinèrinės situacijos žemėlapis 
fire control ~ ugnies val dymo žemėlapis 
general ~ apžvalgìnis žemėlapis 
geographic ~ geogrãfinis žemėlapis KEnc
hydrographical ~ hidrografinis žemėlapis 
index ~ orientacinis žemėlapis 
intermediate scale / medium-scale ~ vidutìnio mastẽlio 
žemėlapis KEnc 
international ~ of the world tarptautiǹis pasáulio žemėlapis
NATO
large-scale ~ stambaũs mastẽlio žemėlapis KEnc
log / situation / working ~ situãcijos žemėlapis KEnc 
marked ~ paryškintasis žemėlapis 
military ~ karìnis žemėlapis 
motoring ~ automobìlių kelių žemėlapis 
outline ~ kontūrìnis žemėlapis KEnc, NATO; eskìzinis že-
mėlapis KEnc
plane-table ~ planšètinis žemėlapis 
planimetric ~ kontūrìnis žemėlapis; planimètrinis žemėlapis 
profile ~ profilìnis žemėlapis 
projected ~ display projèkcinis žemėlapis NATO
radiation situation ~ radiãcinės situãcijos žemėlapis Aps, 
KEnc,   NATO
reconnaissance ~ žvalgýbos žemėlapis KEnc
reduced-scale / small-scale ~ smulkaũs mastẽlio žemėlapis
KEnc
relief ~ reljèfo žemėlapis 
report ~ ataskaitìnis žemėlapis KEnc
road ~ kelių žemėlapis 
route / trip ~ maršrùtinis žemėlapis 
sketch ~ vietóvės plãnas KEnc
special job cover ~ specialùsis dárbo žemėlapis NATO
special-purpose ~ specialùsis žemėlapis 
squared ~ kvadratinio koordinatinio tin klo žemėlapis 
strategic ~ stratèginis žemėlapis KEnc
strip ~ maršrùto fotoplanas 
tactical ~ tãktinis žemėlapis KEnc
thematic / topical ~ tèminis žemėlapis KEnc
topographic ~ topogrãfinis žemėlapis KEnc
trafficability ~ važùmo žemėlapis 
training ~ mókomasis žemėlapis 
weather ~ meteorològinis žemėlapis  

mapping n 1 žymėjimas žemėlapyje; žemėlapių brai žymas; 
topogrãfinis kartografãvimas KEnc; kartogrãfija KEnc;  vaiz-
davimas 2 topogrãfinė núotrauka

 digital ~ skaitmenìnis kartografãvimas KEnc 
march n 1 žygis, žygiuo tė 2 (įvykių, laiko ir pan.) eigà; ėjìmas 

pirmyn 
~ of compass bearing judėjimas pagal kòmpasą
blackout ~ žygis naktį; žygis tamsojè 

margin n 1 paraštė; (žemėlapio) ùžrėmis KEnc, NATO; že-
mėlapio rėmẽlis KEnc 2 (laiko ir pan.) atsargà KEnc 3 
kraštas, pakraštys; ribà 4 diapazònas 
~ of safety atsparùmo atsargà KEnc
bottom ~ apatìnė paraštė
exterior map ~ išoriǹis žemėlapio rėmẽlis KEnc
inside map ~ vidìnis žemėlapio rėmẽlis KEnc 
map ~ žemėlapio rėmẽlis KEnc; žemėlapio ùžrėmis KEnc
safety ~ atsargo s koeficien tas

marginal a 1 ribìnis; kraštutìnis 2 parašytas paraštėjè 3 
nežymùs, nedìdelis  

marine n laivýnas KEnc
marines n jūrų pėstininkai 

mark <n, v> n 1 techn., komp. ir kt. žymė; žénklas KEnc; 
dėmė 2 márkė; gamyklos ženklas; (skalės) gradavimas; 
pažymà; padalà 3 ribà; nòrma; lygis 4 garsùmas 5 viẽtos žy-
mėjimas KEnc 6 po žymis; orientyras 7 taikinys 
~ of car automobìlio márkė
adjusting / adjustment / alignment ~ nusta tymo žymė; 
reguliavimo žymė
auxiliary ~ žyminys
azimuth ~ azimuto žymė
centre ~ centrìnė žymė
circling ~ sukamóji vizavimo žymė
elevation ~ au kščio žymà 
eyepiece ~ okuliaro žymė
filling ~ (degalų) pripylìmo žymė
floating ~ (optinio prietaiso) matymo lau ko žymė
full level ~ pìlno (degalų) pripylìmo lygio žymė
gauge ~ matavimo príetaiso skalės žymė
geodetic ~ geodèzinis žénklas KEnc
height ~ lygio žymà 
identification ~ atpažinìmo ženklas
index ~ rodyklės márkė
landing ~ tūpìmo žénklas KEnc 
laying ~ taikìklio kryžmė su judamúoju kryželiù; taikìklio 
žymė
leading ~ (tolimačio) matavimo žymė
night firing ~ naktìnis táikymo taškas 
optical ~ òptinė žymė  
ordnance piece ~ ginkluo tės gamyklinis įspaudas 
permanent bench ~ nuolatìnis žyminys 
pil-level ~ tepalo lygio žymė
proof ~ tvirtùmo ban dymo įspaudas 
range ~ (vietinis) orientyras 
ranging / bench / registration ~ žyminys 
reference ~ top. žymė, ženklas 
rifling ~s graižtvų pėdsakai ant svíedinio krei piamojo žie-
delio 
scribe ~ ro domoji žymė
shot ~ šaul. g. mo komųjų taikinių rodyklė
sighting ~ vizavimo ženklas; orientyras 
submachine-gun front sight ~ automatinio šáutuvo kryp-
tùko įrėža 
travelling ~ (tolimačio) judrióji žymė
visible ground ~ matomasis orientyras
zero ~ nùlinė padalà
zero ~ of gas regulator nustatomoji dùjų reguliatoriaus žymė
v 1 žymėti, dėti ženklą, ženklinti 2 pažymėti, paminėti 3 pa-
lìkti žymę, dėmę, randą 4 markirúoti; įspaudúoti 

marker n 1 žymėtojas, ženklintojas 2 žénklas KEnc; rodỹklė 3 
žymẽklis KEnc; komp. žymìklis 
auxiliary ~ pagalbinis žyminys; tarpinis orientyras (minų
laukui susieti)
disk ~ dìskinis rodìklis 
gap ~ (minų lauko) pérėjos žénklas KEnc, NATO
grade ~ nu olydžio rodyklė
intermediate ~ tárpinis žénklas  NATO 
lane ~ pérėjos žénklas NATO 
laser target ~ lazerìnis táikinio žymẽklis Aps, Art,  NATO
mine ~ mìnų ženklintojas; mìnos rodyklė
minefield ~ (užminuoto arba užteršto ruožo) įspėjamàsis  
ženklas 
minefield boundary ~ mìnų lau ko aptvaro ženklas 
pipeline ~ žymėjimo kuolelis (vamzdyno trasoje)
radiation contamination ~ radioaktyvio sios taršo s ru ožo 
rodyklė
range ~ núotolio žymė NATO
register ~ registravimo ženklas 
row ~ eilės žénklas NATO
strip ~ mìnų júostos žymẽklis KEnc; mìnų rúožo žénklas
NATO

marker
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trail ~ perėjos rodyklė
wayside ~ kelio ženklas

marker-post n žymėjimo kuolelis (vamzdyno trasoje)
marking n 1 žénklas KEnc; žymė 2 žénklinimas; žymėjimas 

(t. p. komp.); markirãvimas 3 jūr. (farvaterio, kranto) 
aptvaras; takelažo markė
~ UTM grid line universaliojo skersìnio Merkatoriaus tin klo 
lìnijos žymà 
ammunition ~ šaudmeñs įspaudãvimas  KEnc; šaudmen s 
ženklinimas, markiravimas 
compartment ~ skỹrių žénklinimas KEnc, NATO
mine ~ mìnų vietos žymėjimas 
minefield ~ mìnų laũko žénklinimas KEnc, NATO
powder tag ~ ženklas ant parako etikètės 
service ~ įspaudavimas 
shell weight ~ svíedinio mãsės núokrypio ženklų skai čius 
(∆q) Art, KEnc
target ~ taikinio žymėjimas

marksman n (pl –men) taiklùsis šaulys; snaiperis
marksmanship n taiklùsis šáudymas; šaulių meistriškùmas
marque n (automobilio) markė
maser n fiz. mãzeris KEnc

ammonia ~ amoniako mazeris 
cavity ~ rezonansinis mazeris 
gaseous / gas-phase ~ dùjų mazeris 
helium-neon ~ neòninis hèlio mazeris 
infrared (IR) ~ infraraudo nojo diapazòno kvántinis gene-
ratorius 
optical ~ kvántinis òptinio diapazòno stiprintùvas 
rubidium ~ rubìdžio mazeris 
ruby ~ rubìno kristalo, rubiǹo mazeris 

mask <n, v> n 1 káukė; dujókaukės káukė Aps, KEnc 2 
dujókaukė Aps, KEnc 3 maskúotė KEnc
breathing ~ respiratorius
CBR ~ sauganti nuo RChB gin klų dujókaukė
cotton and gauze ~ vatõs ir márlės rai štis Aps, KEnc
dust ~ medžiagìnė dùlkių káukė Aps, KEnc
filtering gas / protective ~ filtrúojamoji dujókaukė Aps, 
KEnc
fire brigade gas ~ ugniagesių dujókaukė
full-face ~ dujókaukės kaukė
gas / protective ~ dujókaukė Aps, KEnc
oxygen breathing gas ~ izoliúojamoji dujókaukė Aps, KEnc
telephone gas ~ dujókaukė šalmafònas 
training ~ mókomoji dujókaukė
v 1 (už)maskúoti; (pa)slėpti 2 užsidėti kaukę

maskant n maskúojamoji medžiaga
masked a užmaskúotas 
masking n maskãvimas KEnc

aural ~ gar so maskavimas 
electronic ~ elektròninis maskãvimas KEnc, NATO
infrared (IR) ~ infraraudonàsis maskavimas 
operational ~ operãcinis maskãvimas  
optical ~ fotomaskavimas
strategic ~ stratèginis maskãvimas KEnc
tactical ~ tãktinis maskãvimas KEnc
troops ~ pajėgų maskãvimas

masonry n 1 (plytų, akmenų) mūras 2 mūrijimas 
mass <n, a, v> n 1 mãsė KEnc 2 daugybė 3 didžio ji dalis̀; 

daugumà 
~ as fired / charged ~ galutinai  užtaisyto šaudmen s masė
~ behind the team artilèrijos sistèmos žỹgio masė
~ charged užtaisyto sviédinio masė
~ combat loaded koviǹė masė
~ empty neužtaisyto sviédinio masė  
~ in firing position koviǹė masė
~ in running order eksploatacinė masė
~ of finished product ùžbaigto prodùkto masė

~ of fire (ugnies priemonių) salvės masė; iššaunamų kul kų
masė per lai ko viénetą  
~ of loaded rocket reaktyvinio svíedinio (pa)leidìmo masė
~ of powder charge kovìnio ùžtaiso masė
~ of recoiling parts (pabūklo) atšliaužiamųjų dalių masė
~ to be shipped išsiųsto ji masė
absolute ~ absoliučióji masė
actual ~ faktinė masė
adhesion / adhesive ~ sankabos masė
all-up ~ visà masė
automobile ~ automobìlio mãsė KEnc
bulk ~ (su)piltìnė masė
charge ~ ùžtaiso masė
complete round ~ šaudmen s masė
crated ~ of mines įpakúotų mìnų masė
critical ~ krìtinė mãsė Aps, KEnc
design ~ apskaičiúotoji masė
dry ~ sausóji masė
elementary ~ elementarióji masė
excess ~ perteklinė masė
final ~ galutìnė masė
flying ~ skrydžio masė
full march ~ of gun pabūklo žygio masė
full march ~ žygio masė
gun ~ in battery position koviǹė pabūklo masė
initial ~ pradìnė masė  
laden ~ masė su kro viniu 
launch ~ (pa)leidìmo masė
motor dead ~ savito ji varìklio masė
motor dry ~ sausóji varìklio masė
own / sole ~ savito ji masė
package ~ (krovinio) vietos masė
payload ~ naudìngojo krūvio masė
powder ~ parako masė
shot ~ svíedinio masė
specific ~ of the engine santykìnė varìklio mãsė KEnc
structure / structural ~ konstrùkcijos ma sė
subcritical ~ ikikrìtinė mãsė Aps, KEnc
supercritical ~ virškrìtinė mãsė KEnc
test ~ ban domoji masė
total ~ bendróji masė
trailing ~ velkamo ji masė
volume ~ tūrinė masė
wet ~ vìsiškai pripìldytos degalų mašìnos masė
zone ~ bal. zòninė masė
a masinis, masiškas 
v (su)tel kti, (su)koncentru oti

massif n: information ~ informãcijos masỹvas KEnc
massing n sutelkìmas, koncentracija 

~ of fire ugnies sutelkìmas 
emergency ~ fires art. neplanìnės ugnies sutelkìmas 

mast n 1 atramà; linìjinė atramà 2 (laivo, vėliavos, radijo ir 
pan.) stíebas
cable ~ kabelìnis stíebas 
contact system ~ kontaktinio tin klo atramà 
radar ~ radiolokacinis stíebas 
telescopic ~ teleskòpinis stíebas 

master n 1 méistras; specialìstas 2 instrùktorius KEnc  
jump ~ atsakìngas už parašiùtininkų šúolius specialìstas 
station ~ stoties vir šininkas 

master-key n vìsraktis
master-switch n el. pagrindìnis jungìklis
mastic n mastikà
masut n mazùtas
mat n kilimėlis; paklo tas; patiesalas 

explosive ~ detonúojamosios virvùtės tin klas (perėjai daryti)
floor ~ (kėbulo) grindų kilimėlis 

marker-post
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match n 1 degtùkas (pl ~es) 2 degtùvas; dagtis; padegamóji 
virvùtė 3 varžybos 
shooting ~ šaudymo varžybos 
slow ~ lėtai  deganti padegamóji virvùtė
smouldering ~es smil kstamieji degtùkai 

matchbox n degtùkų dėžùtė
matcher n: pointer ~ vykdantis (kito pabūklo skyriaus kario 

pareigas) 
matching n suderinimas; pritaikymas; sulyginimas 

dial ~ (prietaisų) skalių sutapdiǹimas 
terrain contour ~ (TERCOM) vietóvės reljèfo atpažinìmas
Art, KEnc

mate n pagalbininkas, padėjėjas 
driver’s ~ mechaniko vairu otojo padėjėjas 

material n 1 mẽdžiaga KEnc, log. pl medžiagos 2 pl dúome-
nys 3 pl rei kmenys 
absorbed ~ sugertóji medžiaga 
active ~ radioaktyvióji mẽdžiaga NATO 
bacteriological ~s baktèrinės príemonės
blaster ~ sprogdìnimo darbų SM 
bridge ~ perkėlų ir til̀tų, til̀tų įranga 
building ~s statybinės medžiagos 
camouflage ~ maskúojamoji medžiaga 
chemical-proof cover ~ chèmiškai nelaidi ̀dangà Aps, KEnc  
coating ~ dengiamo ji medžiaga 
combustible ~ degióji mẽdžiaga
conducting ~ laidžióji medžiaga, lai dininkas 
demolition ~s sprogdìnimo rei kmenys
durable ~ tvirtóji mẽdžiaga
encapsulating ~ sandarinamoji medžiaga, sandarìklis 
expendable ~ eikvo jamoji medžiaga 
explosive ~ sprogstamo ji medžiaga (SM) 
extinguishing ~ gesìnamoji mẽdžiaga KEnc
ferromagnetic ~ feromagnètinė medžiaga 
filling ~ ùžpildas; tarpik̀lis
fire-proof ~ ùgniai atspari ̀medžiaga 
fissionable ~ skylančioji medžiaga 
flammable ~ degióji mẽdžiaga; padegamóji medžiaga (PM) 
gamma-active ~ gama spin dulius sklei džianti medžiaga; 
gama spinduo lis 
incendiary ~ padegamàsis mišinys
incombustible / non-combustible ~ nedegióji me džiaga 
insulating / insulation ~ izoliacinė medžiaga
laser ~ lazerìnė medžiaga 
light-sensitive / photo-sensitive ~ šviesai jautrì medžiaga
locally available / improvised ~ parankìnė medžiaga 
masking ~ maskúojamoji medžiaga 
minefield fencing ~s miǹų laukų aptvėrim̀o ir žymėjimo 
rei kmenys 
natural ~s gamtìnės medžiagos 
non-flammable / flash-resistant ~ neužsiliepsnójanti 
medžiaga 
paving ~ kelio dango s medžiaga 
radar absorbent ~ rãdijo bangàs sùgerianti mẽdžiaga KEnc
radar absorbing ~ priešradiolokacinė medžiaga 
radar clarifying / nonabsorbent ~ rãdijo bangàs praléi-
džianti mẽdžiaga KEnc 
radioactive ~ radioaktyvióji medžiaga (RM) 
reproduction ~ atgamiǹamoji mẽdžiaga NATO 
screening ~ maskúojamoji medžiaga 
sealing ~ tankinamo ji medžiaga  
semiconducting ~ puslaidininkìnė medžiaga, pùslaidininkis
shielding ~ apsaugìnė medžiaga; ekranavimo medžiaga  
technical ~s tèchniniai šaltìniai KEnc, NATO; tèchniniai 
dúomenys NATO
tell-tale ~ demaskúojamoji medžiaga 

materiel n materiãlinė dalìs (techniniai įrenginiai ir lėšos); 
tèchnika  
aircraft ~ aviãcinė tèchnika KEnc
airdrop ~ desántinė tèchnika KEnc
armoured ~ šarvúotoji materialinė dalìs 
artillery ~ artilèrijos tèchnika 
automotive ~ autotranspòrto tèchnika 
combat / fighting ~ kovõs tèchnika Art, KEnc
diving ~ nárdymo tèchnika KEnc
dummy  / simulated military ~ kãro tèchnikos makètas
KEnc
durable ~s ilgalai kės materiãlinės príemonės NATO 
engineer ~ inžinèrinė tèchnika KEnc
military / war ~ kãro tèchnika KEnc
space ~ and equipment kòsminė tèchnika KEnc
special ~ specialióji tèchnika KEnc
television ~ televìzinė tèchnika KEnc

mating n sujungìmas, sukibìmas (apie krumpliaračius)
matrix n 1 (pl ~es, -rices) spec., komp. matrica; fòrma 2 riša-

mo ji medžiaga; kul kų liejìmo į šrapneliùs mišinys
input ~ įėjìmo matrica  
memory ~ atminties įtaiso matrica
output ~ išėjìmo matrica

matter n 1 mẽdžiaga KEnc; informacija 2 dalykas 
chemical ~ nuodìngoji medžiaga (NM) 
classified ~ įslãptintoji mẽdžiaga NATO 
highly inflammable ~ lengvai  įsiliepsnójanti medžiaga 
registered ~ registrúotoji mẽdžiaga KEnc, NATO
unclassified ~ neįslãptintoji mẽdžiaga NATO
volatile ~ lakióji medžiaga

mattock n inž. kaplys; kirtìklis; kirstùvas
mattress n leidžiama reaktyviniais sviediniai s, reaktyvinėmis 

mìnomis užtveriamo ji ugnìs
maul n inž. kūlė, tvoklė
Mauser n máuzeris (Mauser sistemos šautuvas, revolveris ir 

pistoletas) KEnc 
maximize v komp. maksimizúoti
maximum n didžiáusioji vertė, maksimumas
maxwell n maksvelas (Mx) (CGSM vienetų sistemos magneti-

nio srauto vienetas)
mayday n av., jūr. (tarptautinis) neláimės signãlas jūroje

(perduodamas per radiją) KEnc  
meaconing n trìkdymas KEnc, NATO 
mean n 1 su(si)darymas; (pa)gamìnimas; gamyba 2 gaminys; 

gaminių pártija 3 pl reikalìngosios savybės; reikalìngieji 
du omenys
~s of defence pagálbiniai gynybiniai įrenginiai 
a vidurìnis; vidutiǹis 

meander n (upės, kelio) vìngis; vingiúotasis takas
meaning n reikšmė
means n 1 (pl ~) príemonė KEnc; būdas 2 pl lėšos; ìštekliai; 

tur tas 
~ of conveyance transpòrto príemonės 
~ of disseminating biological agents biològinio gin klo siun-
tìmo (į taikinį) príemonės 
active protection ~ against electronic detection aktyvióji 
apsaugõs nuo elektròninio aptikìmo príemonė KEnc
air defence ~ óro erdvės gynybos príemonė
antiradiation ~ antiradiolokãcinė príemonė KEnc
anti-tank ~ prieštánkinė príemonė
anti-tank fire ~ prieštánkinė ugnies príemonė
artillery ~ artilèrijos príemonės 
bridge erection ~ tìltų statýbos príemonė KEnc
camouflage ~ maskãvimo príemonė KEnc
cartographic ~ kartogrãfinė príemonė KEnc
chemical protection ~ chèminės saugõs príemonė Aps, KEnc

means
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chemical weapon employment ~ chèminio giñklo naudó-
jimo príemonė Aps, KEnc
close combat ~ ar timojo mūšio priémonė
controlled ~ of detonation nuotoliǹio sprogim̀o val dymo 
príemonė
crossing ~ pérkėlos priémonė KEnc
crossing and landing ~ pérkėlos ir desantãvimo priémonė
KEnc
deception ~ klaidìnimo priémonė
defensive ~ gynybos priémonė
demolition ~ sprogdiǹimo príemonė
destruction ~ naikìnimo príemonė Aps, KEnc, NATO   
evacuation ~ evakuãcijos priémonė
field water supply ~ laũko vandeñs tiekim̀o priémonė KEnc
fire ~ ugnies príemonė
fire control ~ ugniẽs val dymo priémonė Art, KEnc
fire support ~ ugnies paramo s príemonė
fire-extinguishing ~ gai sro gesiǹimo príemonė KEnc
geodetic ~ geodèzinė priémonė KEnc
hydroacoustic ~ hidroakùstinė priémonė KEnc
hydrometeorological ~ hidrometeorològinė príemonė KEnc
ignition ~ uždegìmo príemonė Art, KEnc
illumination ~ apšvietìmo príemonė Art, KEnc
individual electronic suppression ~ individualióji elektrò-
ninio slopìnimo príemonė KEnc  
initiating ~ sužãdinamoji priémonė KEnc
makeshift / improvised ~ parankiǹė priémonė
mechanized ~ of fuel filling / of refuelling equipment 
mechanizúotoji pripylim̀o priémonė
mobile fire-extinguishing ~ kilnójamoji gai sro gesìnimo 
príemonė Aps, KEnc
non-organic ~ neetatinė priémonė
nuclear ~ branduoliǹė koviǹė priémonė Aps, KEnc 
nuclear munition delivery ~ branduolìnių šaudmenų siun-
tìmo į táikinį príemonė Aps, KEnc
nuclear protection ~ branduolìnės saugõs priémonė Aps, 
KEnc
offensive ~ puolamo ji priémonė
organic ~ etãtinė priémonė Art, KEnc 
passive protection ~ against electronic detection pasyvióji 
apsaugõs nuo elektròninio aptikim̀o priémonė KEnc, NATO
phototopographic ~ fototopogrãfinė príemonė KEnc
prohibited warfare ~ uždraustóji kariãvimo priémonė KEnc 
protection ~ against electronic detection apsaugõs nuo 
elektròninio aptikìmo priémonė KEnc
protective ~ apsaugõs priémonė Aps, KEnc 
radiation protection ~ radiãcinės saugõs príemonė Aps, 
KEnc 
radioelectronic ~ radioeletròninė príemonė Art, KEnc 
reinforcing ~ pastìprinimo priémonė
signalling ~ signãlinė priémonė Aps, KEnc 
simulation ~ imitavimo priémonė
special ~ of military police specialióji kãro polìcijos 
príemonė KEnc
special ~ specialióji priémonė KEnc
stationary fire-extinguishing ~ nekilnójamoji gai sro gesìni-
mo príemonė Aps, KEnc 
supporting ~ paramo s priémonė
tactical nuclear delivery ~ taktinė branduoliǹio gin klo siun-
tìmo į táikinį príemonė
tank support ~ tánkų paramo s príemonė
technical ~ of the rear tèchninė ùžnugario príemonė KEnc
technical ~ tèchninė priémonė
towing ~ vilkìmo príemonė KEnc
transport ~ transportavimo príemonė
underwater diversion ~ povandeniǹė divèrsinė priémonė
KEnc

vital activities safeguarding ~ saugio s veiklo s užtìkrinimo 
príemonė

mean time between failures (MTBF) n vidutìnis pàtikimo-
jo dárbo lai kas; vidutìnis lai kas tarp gedìmų

measurable a išmatúojamas 
measure n 1 mãtas; matãvimo víenetas KEnc 2 mãstas; láips-

nis 3 (ppr. pl) príemonė KEnc 4 dòzė KEnc 5 mat. dalìklis 
~ of average vidutìnis dydis 
~ of length il gio mãtas
active electronic protective ~ aktyvióji elektròninės (ap)sau-
gõs príemonė KEnc, NATO
additional ~ papìldomoji príemonė
camouflage ~ maskavimo príemonė
coercive ~ príevartos príemonė
coordinate ~ koordinatinė liniuo tė
denial ~ uždraustóji, draudžiamo ji príemonė
electronic protective ~ elektròninės (ap)saugõs príemonė
KEnc, NATO
electronic warfare support ~ elektròninė kovõs paramõs 
príemonė NATO
fire-prevention ~ gaisrìnė profilãktinė príemonė Aps, KEnc
immediate ~ neatidėlio tinoji príemonė; skubióji príemonė
individual protective ~s individualio sios apsaugo s (nuo 
RChB ginklų) príemonės 
intervention ~s apsaugõs veikmeñs príemonės Aps 
isolation and restriction ~ izoliãvimo ir apribójimo príemo-
nė Aps, KEnc
nuclear control ~s pajėgų val dymo branduolìnio gin klo nau-
dójimo sąlygomis príemonės 
overt ~ atviróji príemonė
passive electronic protective ~ pasyvióji elektròninės sau-
gõs príemonė KEnc, NATO
preventive ~ preven cinė príemonė
protective ~ apsaugõs príemonė Aps, KEnc
radiation intervention ~ radiãcinės apsaugõs veikmeñs príe-
monė Aps, KEnc 
rehabilitation ~s àtkuriamosios príemonės Aps
safety / security ~ saugùmo príemonė Art, KEnc
support ~ paramõs príemonė
unit protective ~s kolektyvinės apsaugo s príemonės

measured a išmatúotas; dozúotas; tikslùs
measurement n 1 matãvimas KEnc 2 (ppr. pl) matai, mat-

menys; matų sistemà 3 įvértinimas KEnc; nustãtymas
~ by eye regimàsis apytikris (iš akies) įvertinimas
~ of depth gylio matavimas 
~ of height of fill-up / filling pripìldymo au kščio matavimas 
~ of temperature temperatūros matavimas 
accurate ~ tikslùsis matavimas 
air pollution ~ óro užterštùmo mata vimas 
alternating-current ~ matavimas kintamąja srovè
angle ~ kampų matavimas 
attenuation ~ sil pninimo matavimas 
bore wear ~ vamzdžio kanalo išdilìmo matavimas 
capacity ~ talpo s matavimas 
cartometric ~ kartomètrinis matãvimas KEnc
continuous ~ tolydùsis matavimas 
current ~ srovės matavimas 
direct-current ~ mata vimas nuolatinè srovè 
distance ~ núotolio matavimas 
electrical ~ elektrìnis matavimas 
gas pressure ~ dùjų slėgio matavimas 
geodetic ~ geodèzinis matavimas 
inductance ~ induktyvùmo matavimas 
interference ~ trukdžių matavimas 
liquid level ~ skysčio lygio matavimas 
map ~ matavimas žemėlapyje 
operating ~ eksploatacinis matavimas 
optical ~ òptinis matavimas 
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power ~ galios matavimas 
precision ~ tikslùsis matavimas 
pulse ~ impùlsinis matavimas 
resistance ~ varžo s matavimas 
sound ~ garsagauda 
terrain distance ~ atstùmų vietóvėje matãvimas KEnc
time ~ lai ko matavimas 
trajectory ~ trajektòrijos matãvimas Art, KEnc
vibration ~ vibracijų matavimas
voltage ~ įtampos matavimas

measurer n matuo klis, matúojamasis príetaisas
map ~ kreivėmatis

measuring n 1 matas; matavimo priémonė; matavimo víenetas 
2 matavimas 3 mastas; laipsnis 4 priémonė 5 mat. dalìklis 
~ out dozavimas 
remote ~ telemètrija 

mechanic n mechãnikas 
armament ~ gin klų mechanikas 
driver ~ vairúotojas mechanikas 
gun ~ pabūklų tèchnikas  
instrument ~ instrumen tų mechanikas 
radio ~ radiomechanikas 
tank ~ tanko mechanikas 
track vehicle ~ vikšriǹių mašiǹų mechanikas 
turret ~ bo kšto mechanikas; bo kšto vadas

mechanical a mechãninis 
mechanics n 1 mechanika 2 mechaniz̀mas; tèchnika (of) 
mechanism n 1 mechaniz̀mas; įranga; įrenginỹs; sistemà

KEnc; struktūrà 2 (atlikimo) tèchnika 
~ for bringing barrel to loading position (sunkiųjų pabūk-
lų) vamzdžio padėties keitìmo į užtai symo padėtį mecha-
nìzmas 
actuating / detonating ~ sprogdìnimo įtaisas 
aiming ~ kreipìmo mechaniz̀mas KEnc
angle-and-elevation ~ taikymo kampų mechanìzmas 
angle-measuring / azimuth ~ pabūklinių kampų mecha-
nìzmas 
armed-safe / safety and arming / „fused-unfused“ ~ me-
chanìzmas „sprogìmas–nesprogim̀as“  
arming ~ (sprogdiklio) užtai symo mechanìzmas 
atomization ~ (degalų) purškim̀o mechaniz̀mas 
automatic ~ šaulių gin klo automatika 
automatic breech ~ automãtinė spynà KEnc
automatic feeding ~ art. automatinio padavìmo mecha-
nìzmas 
banjo breech ~ ekscen trinė spynà 
barrel shifting ~ vamzdžio padėties keitim̀o (iš žygio padė-
ties į kovos padėtį ir atvirkščiai) mechaniz̀mas
belt-feed ~ (kulkosvaidžio) ėmik̀lio padavim̀o mechaniz̀mas 
bolt ~ šaul. g. spyno s mechaniz̀mas 
bore clear ~ vamzdžio nustatymo į užtai symo kampą me-
chanìzmas 
breech / locking ~ art. užrakìnamasis mechaniz̀mas; spynà 
breeching ~ spyno s mechaniz̀mas 
cam-and-lever ~ kùmštinis svìrtinis mechaniz̀mas 
chamber rotating ~ (revolverio) būgno sukìmo mecha-
nìzmas 
clock ~ laikrodìnis mechaniz̀mas 
closing ~ art. uždaromàsis mechaniz̀mas 
cocking ~ (gaiduko, skiltuvo) atlaužìmo mechaniz̀mas 
computing ~ kompiùteris, skaičiavimo mechaniz̀mas 
contactor ~ kontaktinis mechanìzmas 
continuous pull firing ~ šaul. g. skeliamàsis mechanìzmas 
(atlaužiamas ir nuleidžiamas spaudžiant gaiduką)
coolant ~ aušìnimo mechaniz̀mas 
correction ~ korektūrų mechanìzmas 
counterrecoil ~ grąžìklis Art, KEnc; pl atóšliaužos įtaisai
KEnc

course head stabilization ~ kùrso galvùtės stabilizavimo 
mechanìzmas 
course stabilizing ~ zen. art. kùrso stabilizavimo mecha-
nìzmas 
cross-levelling ~ taikìklio skersìnio sūpavimo mechaniz̀mas 
cyclic change ~ šáudymo sparto s mechanìzmas; šáudymo 
sparto s reguliatorius 
cylinder-locking ~ fiksu ojamasis revòlverio būgno mecha-
nìzmas 
deflection correction / adjustment ~ (taikiklio) šóninių ko-
rektūrų mechanìzmas 
delay / time-delay ~ delsiamàsis mechanìzmas; delsìklis 
delay arming ~ sprogdìklio delsìmo mechanìzmas 
delayed cocking ~ (sprogdiklio) tólimojo įjungìmo mecha-
nìzmas 
deployment ~ parašiùto išskleidìmo mechanìzmas 
destruction ~ likvidatorius 
destructor / detonating ~ sprogdìnimo mechanìzmas 
diaphragm control ~ (minos sprogdiklio) diafragminis 
leidžiamàsis mechanìzmas 
dip-needle ~ magnetostatinis sprogdìklis 
double-stage trigger ~ leidžiamàsis mechanìzmas su įspė-
jimù 
electrical firing ~ (granatsvaidžio) elektrìnis šaudymo me-
chanìzmas  
elevating / vertical ~ keliamàsis pabūklo mechanìzmas Art, 
vertikaliojo kreipìmo mechanìzmas 
elevating and traversing ~ art. keliamàsis ir pósūkio me-
chanìzmas 
elevating rack / arc-type ~ art. sektorìnis keliamàsis mecha-
nìzmas 
elevating screw ~ sraigtinis keliamàsis mechanìzmas 
elevation and deflection correction ~ (taikiklio) vertika-
lio sios ir horizontalio sios korektūros mechanìzmas 
elevation correction / adjustment ~ (taikiklio) vertikalio sios 
korektūros mechanìzmas 
exploder ~ torpèdos sprogdìklis 
feeding ~ art. padavìmo mechanìzmas; maitìnimo mecha-
nìzmas 
firing ~ skeliamàsis mechanìzmas KEnc; sprogdìnimo me-
chanìzmas NATO
foot-operated trigger ~ art. kójinis šaudymo mechanìzmas 
free-wheel ~ laisvo sios eigo s mechanìzmas 
front-sight plunger ~ kryptùko au kščio reguliavimo mecha-
nìzmas 
fuse / exploder ~ sprogdìklio mechanìzmas; sprogdìklis 
fuse setting ~ mechaninis sprogdìklių nustatìklis 
graze percussion ~ inèrtinis smūginio sprogdìklio mecha-
nìzmas 
hammer firing ~ skeliamàsis mechanìzmas KEnc 
hitch / hook-up ~ traukìmo mechanìzmas; vilkìmo mecha-
nìzmas 
horizontal ~ pósūkio mechanìzmas Art, KEnc; horizontaliojo 
kreipìmo mechanìzmas 
horizontal stabilization ~ (zenitinio taikiklio) horizonta-
lio sios stabilizacijos mechanìzmas 
igniting ~ padegamàsis mechanìzmas 
impact / striking / firing lock / firing-pin ~ (sprogdiklio) 
smogiamàsis mechanìzmas 
initiating ~ (sprogdiklio) uždegìmo mechanìzmas; sprogìmo 
inicijavimo mechanìzmas 
interlocking ~ abipùsio užsklendìmo, blokavimo mecha-
nìzmas 
laying / pointing ~ (pabūklo) kreipìmo mechanìzmas Art, 
KEnc
levelling / equalizing ~ horizontavimo, gulsčiavimo mecha-
nìzmas 
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lever breech ~ art. svir̀tinis spyno s mechaniz̀mas 
lever pull breech ~ art. užrakiǹamasis mechanìzmas su al-
kūnine rañkena 
lifting ~ keliamàsis mechanìzmas 
light filter engaging ~ švieso s fìltro įjungìmo mechaniz̀mas 
line correction ~ (taikiklio) šóninių korektūrų mechanìzmas 
loading ~ užtai symo mechanìzmas Art, KEnc
locking ~ fiksavimo mechanìzmas 
lock-out ~ blokavimo mechanìzmas  
long-recoil ~ ilgo sios eigo s vamzdžio automatika
magazine ~ dėtuvìnis mechaniz̀mas 
mainspring ~ koviǹės spyruo klės rėmas 
mechanical switch-and-lock ~ mechaninis pavaro s jungìklis 
stabdìklis 
nonautomatic breech ~ neautomãtinė spynà KEnc
non-delay ~ (sprogdiklio) trumpojo delsim̀o mechaniz̀mas 
on-off ~ įjungìmo ir išjungim̀o mechaniz̀mas 
operating ~ šaul. g. spyno s mechanìzmas 
parallax / offset ~ paralakso pataiso s mechaniz̀mas; para-
laksinis mechanìzmas 
pen-driving ~ rašìklio pavaro s mechaniz̀mas 
percussion ~ skeliamàsis mechanìzmas Art, KEnc
percussion firing ~ (granatsvaidžio) smūginis šaudymo 
mechanìzmas 
power traverse ~ (bokšto) mechaninis pósūkio mechanìzmas 
prediction ~ (taikinio) pasitikìmo mechaniz̀mas 
pyrotechnic ~ pirotèchninis mechanìzmas 
quick-acting breech ~ (automatinio ginklo) grei tai vei kianti 
spynà 
rack and pinion elevating ~ art. sektoriǹis keliamàsis me-
chanìzmas 
ramp back-sight ~ trinkelinis taikik̀lis 
range ~ núotolio mechanìzmas 
range correction ~ (taikiklio) vertikalio sios korektūros me-
chanìzmas 
rapid-fire breech ~ greitašau džio gin klo spynà
recoil ~ art. atóšliaužos įtaisas KEnc; šaul. g. atatrankos 
slopìnimo mechanìzmas 
release ~ (iškraunamojo veikimo sprogdiklio) leidžiamàsis 
mechanìzmas; (pa)leidìmo mechaniz̀mas 
reloading ~ pértaisymo mechaniz̀mas KEnc
retracting ~ grąžìklis KEnc; grąžiǹamasis mechaniz̀mas; art. 
spyno s atidarymo mechaniz̀mas; pertaisymo (užtaisymo iš 
naujo) mechanìzmas 
safety ~ saugìklinis mechaniz̀mas 
safety and arming ~ saugõs ir užtai symo mechanìzmas
NATO
screw-type elevating ~ sraigtinis keliamàsis mechanìzmas 
self-destructor ~ su(si)sprogdìnimo, susinaikiǹimo mecha-
nìzmas 
self-loading ~ automatinio užtai symo mechaniz̀mas; užsi-
tai somojo gin klo automatika 
semiautomatic ~ pusiáu automatika 
semiautomatic breech ~ pusiáu automãtinė spynà KEnc
shifting ~ vamzdžio padėties keitìmo (iš žygio padėties į
kovos padėtį ir atvirkščiai) mechaniz̀mas 
shock-absorbing ~ šaul. g. amortizatoriaus mechaniz̀mas 
short-recoil ~ trumpo sios eigo s vamzdžio sistemà
side-plate trigger ~ šo ninis leidžiamàsis mechaniz̀mas 
sight ~ taikymo mechanìzmas 
sight angle and windage ~ taikymo kampų ir šo ninių pataisų
mechanìzmas 
slewing ~ (sunkiųjų pabūklų) didelių po sūkių mechanìzmas; 
art. grei tojo kreipìmo mechanìzmas; netikslau s horizontaliojo 
kreipìmo mechanìzmas 
sliding-wedge breech ~ plei štinė spynà 
speed-control / -shifting ~ pavarų perjungimo mechanìzmas 
start-stop ~ ryš. „start–stop“ mechaniz̀mas

steering ~ val dymo mechanìzmas 
summing-up ~ (artilerinio pataisų skaičiuoklio) sumavimo 
mechanìzmas 
supply ~ išduodamàsis mechanìzmas 
switch-and-lock ~ pavaro s jungìklis-stabdìklis 
tangent back-sight ~ šaul. g. rėminis taikìklis 
tangential ~ zen. tangentìnis mechanìzmas
tape transport ~ radiotech. ju ostos trauktùvas 
tape-feed / moving ~ (artilerinio pataisų skaičiuoklio) 
ju ostos tempìmo mechanìzmas 
target speed ~ taikinio grei čio nustatymo mechanìzmas 
tensioner ~ tempìmo mechanìzmas 
throwing ~ (pneumatinio šautuvo) svaidomasis mechanìzmas 
time ~ art. nuotolìnio veikìmo mechanìzmas 
timing ~ lai kmatis mechanìzmas 
translating-roller ~ sraigtinis spyno s stūmo klio išstūmìmo 
mechanìzmas 
traversing ~ pósūkio mechanìzmas Art, KEnc 
trigger / trigger action ~ (pa)leidžiamàsis mechanìzmas
KEnc
trip ~ sankabos mechanìzmas 
tripping ~ išjungìmo mechanìzmas 
trunnion axle stabilizing ~ kakliùkų ašių horizontavimo 
mechanìzmas 
turret traversing ~ bo kšto pósūkio mechanìzmas 
valve(-operating) ~ vožtùvinė pavarà 
variable recoil ~ art. kintamo sios ato šliaužos mechanìzmas 
vertical ~ vertikaliojo kreipìmo mechanìzmas 
vertical stabilization ~ vertikalio sios stabilizacijos mecha-
nìzmas 
wedge breech-block closing ~ uždaromàsis plei štinės spyno s 
mechanìzmas 
wind resolving ~ (artilerinio pataisų skaičiuoklio) balìstinio 
vėjo skaidymo į dedamąsias mechanìzmas 
wind-and-drift computing ~ art. šo ninio vėjo ir derivacijos 
pataisų skaičiavimo mechanìzmas 
window lift ~ stìklo kėlìmo mechanìzmas  
withdrawal / release ~ išjungìmo mechanìzmas 

mechanization n mechanizãcija  
tactical ~ taktinio judrùmo dìdinimas mechanizúojant 

mechanize v mechanizúoti 
mechanized a mechanizúotas 
median a vidurìnis; vidìnis
mediator n tárpininkas 
medicine n medicinà 

aerospace ~ aviacinė kòsminė medicinà 
medium <n, a> n 1 vidurkis 2 príemonė KEnc 3 komp. terpė, 

aplinkà; laikmenà 4 (dažų) tirpìklis 
data ~ duomenų laikmenà LST
heat-transfer ~ šilùmnešis
information-carrying ~ informãcijos laikmenà KEnc 
liquid / fluid ~ skystis
storage ~ atminties įrenginys 
timing ~ lėtinimo (sprogdiklyje) mišinys; (lėtiklio ugnies 
grandinės) parako mišinys 
a komp. vidutìnis

medium-calibre a vidutìnio kalìbro
medium-scale a vidutìnio mastelio
meeting n techn. sujungìmas; sudūrìmas  
megabyte (MB) n komp. megabaitas (1 MB = 220 baitų)
megaphone n megafònas KEnc
megaton (Mt) n megatonà (Mt) (= 1 milijonui tonų) Aps, 

KEnc, NATO 
~ of fallout radioaktyvùmo lygis, atitin kantis radioaktyvùmą, 
sprogùs megatòniniam branduoliniám ùžtaisui 
energy ~ energètinis lygis
noise ~ triùkšmo lygis
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megawatt n el. megavatas (= 1 milijonui vatų)
megohmmeter n megommètras
melinite n chem. melinit̀as, lidit̀as, pikriǹo rūgštìs, trinitrofe-

nòlis (brizantinė SM) KEnc
melt n 1 lydymas 2 lydalas, išlydytasis metalas
meltdown n RM nutekėjimas (iš branduolinio reaktoriaus)
melting n lydymas 

electron beam ~ elektròninis spinduliǹis lydymas 
member n 1 narys 2 konstrùkcijos elemen tas, detalė 3 auto-

mob. lonžerònas 4 komp. skai čius 
boundary ~ eigo s ribotùvas 
box-section side ~ ùždarojo sùrenkamojo rėmo lanžerònas 
bridge ~ (tiltinės mašinos) til̀tinis blòkas; tìlto grandis̀ 
camouflage ~ maskavimo objèktas 
crew ~ įgulos narys 
deck ~ (pontoninio tilto) viršutìnio statinio elemen tas 
deck connecting ~ (tilto) dango s tvir̀tinimo elemen tas 
diagonal solebar ~ šóninio rėmo viduriǹė ju osta 
extreme ~ kraštutìnis narys 
flexible ~ lankstùsis elemen tas 
frame ~ (automobilio) rėmo elemen tas 
frame central ~ centriǹis lonžerònas 
frame side ~ rėmo lonžerònas
full ~ visatei sis narys 
inner clutch ~ vidìnis sánkabos dìskas  
longitudinal ~ išilgiǹis elemen tas 
lower solebar ~ apatiǹė šo ninio rėmo ju osta 
outer clutch ~ išorìnis sánkabos dìskas
precast ~ sùrenkamojo gelžbetòninio įrenginio blòkas
reinforcing / strengthening ~ standùmo elemen tas 
set ~ rin kinio elemen tas 
shaped side ~ sudėtiǹgos fòrmos lonžerònas
structural ~ struktūrinis elemen tas 
supporting ~ nešantysis elemen tas 
suspension ~ pakabo s elemen tas 
tension ~ atótampa
tubular side ~ vamzdinis lonžerònas 
wall ~ apsaugìnis aparato gau btas ant óro pagalvės 

membrane n membranà
memorization n komp. įsiminim̀as
memory n 1 komp. atmintìs KEnc, LST; atmintìnė; atminties 
įrenginys, įtaisas 2 įrašymas, registravimas
acoustic ~ akùstinė atmintìs  
active ~ aktyvióji atmintìs 
annex ~ buferìnė atmintìs 
associative ~ asociatyvio ji atmintìs 
auxiliary ~ pagálbinė atmintìs 
backing ~ rezèrvinė atmintìs 
buffer ~ buferìnė atmintìs 
bulk ~ talpióji atmintìs 
cache ~ atsargõs atmintis̀; operatyvio ji buferiǹė atmintìs; 
sparčióji buferìnė atmintìs 
computer ~ kompiùterio atmintìs 
continuous sheet ~ vientiso sios júostos atmintìs
core ~ šerdžių atmintìs 
current-access ~ sroviǹio išrinkìmo atmintis̀ 
dedicated ~ specialióji atmintìs 
disk ~ dìskinė atmintìnė
drum ~ būgnìnė atmintìnė
duplex ~ dvipùsė atmintìs  
electrostatic ~ elektrostatinė atmintìs 
erasable ~ trinio ji atmintìs 
expanded / extended ~ išplėstiǹė atmintìs 
external ~ išorìnė atmintìs KEnc
fas / rapid / quick access ~ sparčio sios kreipties atmintìs 
film ~ ju ostinis kaupìklis
flip-flop ~ trigerìnė atmintìs 

global ~ visu otinė atmintìs 
hard disk ~ standžiųjų dìskų atmintìs 
high-speed / fast ~ sparčióji atmintìs 
inherent ~ savóji atmintìs 
internal ~ vidìnė atmintìs KEnc
large ~ talpióji atmintìs 
laser ~ lazerìnė atmintìnė
linkage ~ grandìninė atmintìs 
local ~ vietinė atmintìs 
long-time ~ ilgalai kė atmintìs 
low on ~ nepakan kamoji atmintìs 
magazine ~ dėklinė atmintìs 
magnetic ~ magnètinė atmintìs; magnètinė atmintìnė
magnetic card ~ magnètinių ko rtų atmintìs 
magnetic disk ~ magnètinių dìskų atmintìs 
magnetic ferrite ~ ferìtinė atmintìs 
magnetic film ~ magnètinių slu oksnių atmintìs 
magnetic stripe / magnetic-tape ~ magnètinių ju ostų, juos-
telių atmintìs 
magnetic core ~ magnètinių šerdžių atmintìs 
magnetooptic ~ magnetoòptinė atmintìs 
main ~ darbìnė atmintìs 
main ~ operatyvióji atmintìs 
mass ~ talpióji atmintìs 
medium-speed access ~ vidutìnės kreipties sparto s atmintìs 
megabyte ~ megabaitinė atmintìs 
modular ~ modulìnė atmintìs 
monolithic ~ intègrinių schèmų atmintìs 
nesting ~ dėklinė atmintìs 
nonaddressable ~ neadresúojamoji atmintìs 
nonerasable ~ netrinióji atmintìnė
nonvolatile ~ išliekamóji atmintìs 
one level ~ vienlygmenė atmintìs 
optical ~ òptinė atmintìnė
peripheral ~ išorìnė atmintìs 
permanent ~ išliekamo ji atmintìs; pastovióji (tik skaitoma) 
atmintìs  
photoelectric ~ fotoelektrìnė atmintìnė
primary ~ pirmìnė atmintìs 
printer ~ spausdintùvo atmintìs 
protected ~ saugióji atmintìs 
push-down ~ dėklinė atmintìs  
quick access ~ sparčio sios kreipties atmintìs 
Random Access Memory (RAM) laisvõsios prìeigos atmin-
tìs KEnc
Read Only Memory (ROM) pastovióji atmintìs KEnc 
read-write ~ skai tymo ir rašymo atmintìs 
regenerative ~ atnau jinamoji atmintìs 
remote ~ nuotolìnė atmintìs 
reprogrammable ~ perprogramuojamoji atmintìs 
rotating ~ sukamo ji atmintìs 
secondary ~ antrìnė atmintìs 
semi-permanent ~ pusiáu pastovì atmintìs 
semi-random-access ~ pusiáu laisvo s kreipties atmintìs 
smart ~ intelektualióji atmintìs 
stock / push-down ~ dėklinė atmintìs 
tape ~ júostinė atmintìs
temporary ~ laikinóji atmintìs 
text ~ tèkstų atmintìs 
thermomagnetic ~ termomagnètinė atmintìs 
thin-film ~ plonasluo ksnė atmintìs 
tunnel-diode ~ tunelìnių diòdų atmintìs 
two-level ~ dviejų kreipties laikų atmintìs 
ultrafast ~ supersparčióji atmintìs 
virtual ~ virtualióji atmintìs
volatile ~ neišliekamo ji atmintìs 
word-wide ~ žo dinė atmintìs 
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working ~ darbìnė atmintìs 
write-protected ~ nekeičiamóji atmintìs; saugióji atmintìs

menace n grėsmė; pavo jus  
skidding ~ (automobilio) šo ninio slydim̀o pavo jus

mender n remònto meistras, remòntininkas
menu n komp. meniù LST 

main ~ pagrindìnis meniù 
pop-up ~ laikinàsis meniù 
pull-down ~ išsisklei džiantis meniù 
short ~ trumpàsis meniù 

mercury n chem. gyvsidabris  
meridian n geogr. dienóvidinis KEnc

astronomic ~ astronòminis dienóvidinis KEnc
celestial spheric ~ dangaũs sfèros dienóvidinis KEnc

 central ~ ašìnis dienóvidinis KEnc
geodetic ~ geodèzinis dienóvidinis KEnc
geographic ~ geogrãfinis dienóvidinis KEnc
Greenwich ~ Grìnvičo dienóvidinis 
initial / base / basic ~ pradiǹis, nùlinis dienóvidinis KEnc
magnetic ~ magnètinis dienóvidinis 
true ~ tikràsis dienóvidinis

merkin n grūstùvo šepetys 
merry-go-round n žiediǹis maršrùtas  
mesh n 1 kòntūras 2 komp. tinklelis 3 (tinklo, sieto) akìs, akùtė; 

kìlpa 
v su(si)kabìnti; užkliūti; užstrig̀ti

meshing n (už)kabìnimas; užkliùdymas  
mesh-work n tin klas, tinklelis
meshy a tinklìnis, akytas
mesopause n mezopauzė
mesosphere n mezosferà
message n 1 pranešìmas KEnc, NATO; žinià; laiškas, raštas 2 

komp. pranešìmas; teiktìs; siuntà (informacinių pranešimų
paketas); informacijos elemen tų grùpė
automatic ~ automatinis pranešìmas 
coded ~ kodúotasis pranešim̀as
diagnostic ~ diagnòstinis pranešìmas
drop ~ numestàsis pranešim̀as KEnc, NATO
dummy ~ klaidìnamasis pranešim̀as NATO
error ~ klaido s pranešìmas 
failure ~ gedìmo pranešim̀as 
free-form ~ laisvõs fòrmos pranešim̀as KEnc
information ~ informacinis pranešim̀as 
meteorological ~ meteorològijos biuletènis Art, KEnc
multiple-address ~ daugiaadrèsis pranešim̀as 
pending ~ atidėtàsis pranešim̀as 
priority ~ pirmenybinis pranešim̀as, prioritètinis pranešìmas 
radio ~ radijo pranešìmas
single-address ~ vienadrèsis pranešim̀as
standard NATO data ~ standártinė NATO pranešìmo fòrma
KEnc, NATO
status ~ būsenos pranešim̀as
telegraph ~ telegrafinis pranešim̀as 
verification / check ~ kontròlinis pranešim̀as 
warning ~ įspėjamàsis pranešim̀as

messenger n rỹšininkas KEnc; pasiuntinys 
auxiliary ~ tarpinis lynas 
primary ~ lai komasis pagrindìnis lynas (kompaundinėje 
pakaboje) 

metal n 1 metalas 2 pl bėgiai 
gun ~ patrankinė brònza 

metallization n metalizavimas
metastable a fiz., chem. metastabilùs
meteorogram n meteorogramà
meteorograph n fiz. meteorogrãfas KEnc
meteorological a meteorològinis

meteorology n meteorològija KEnc  
artillery ~ artilèrijos meteorològija 
military ~ karìnė meteorològija KEnc

meter n 1 (t. p. komp.) matuõklis; mata vimo príetaisas; skai-
tìklis 2 amer. = metre
alpha-survey ~ alfa spinduliuo tės dozimètras 
ampere-hour ~ ampèrvalandžių skaitìklis 
blast ~ sprogìmo smūgio bango s jėgo s rodìklis
capacity ~ talpo s matuo klis 
demand ~ skaitìklis su ìšeigos indikatoriumi 
depth ~ gylio matuo klis 
detonation / knock ~ detonomètras
differential pressure ~ skaitìklis su  siaurėjančiu įtaisu 
displacement-type ~ tūrinis skaitìklis 
dose-rate ~ dòzės gãlios matuõklis Aps, KEnc
exposure ~ eksponomètras 
frequency ~ dažniamatis; ryš. bango matis 
fuel ~ degalų skaitìklis 
fuel stand ~ įrengtas ant įpylìmo sto vo degalų matuo klis 
gas ~ dùjų skaitìklis 
high-capacity ~ dìdelio našùmo skaitìklis 
hot-wire ~ šilumìnis matuo klis 
inductance ~ induktyvùmo matuo klis 
insulation ~ izoliacijos matuo klis 
interference ~ trukdžių matuo klis 
level ~ lygio matuo klis, lygmatis
mass fuel-consumption ~ degalų masės sąnaudų skaitìklis 
multipoint ~ daugiazòndis matuo klis 
noise ~ triùkšmo matuo klis 
oil ~ alyvos skaitìklis 
oxygen ~ deguonies matuo klis 
panel ~ skydinis matuo klis 
phase ~ fazo matis, fazomètras 
piston water ~ stūmo klinis skaitik̀lis 
positive / displacement ~ skaitìklis su matavimo kameromis 
power ~ galios matuo klis, vatmètras 
precipitation ~ meteor. kritulių skaitìklis
quantity ~ skaitìklis 
radiation level ~ spinduliuo tės lygio matuo klis 
recording ~ registru ojamasis matuo klis 
revolving drum ~ būgninis skaitik̀lis 
rotary ~ rotacinis skaitìklis 
rotary displacement ~ išstumiamàsis rotacinis skaitìklis 
smoke ~ išmetamųjų dùjų sudėties skaitìklis 
soil dampness ~ dir vos drėgmės skaitìklis 
speed ~ automob. grei čio matuo klis, spidomètras
standard ~ etalòninis skaitìklis 
storage ~ sandėlio skaitìklis 
strain / stress ~ įtempio matuo klis
temperature ~ temperatūros skaitìklis 
time ~ lai ko matuo klis 
tipping-trough ~ skaitìklis su apsiver čiančiais matavimo 
in dais
turbine ~ turbìninis skaitik̀lis 
vibration ~ vibromètras 
visibility ~ matomùmo matuõklis KEnc
volt-amper-hour ~ voltampèrvalandžių skaitìklis 
volume ~ gar so matuo klis 
volume fuel-consumption ~ tūrinis degalų sąnaudų skaitìklis
water ~ vanden s skaitìklis
watt-hour ~ vatvalandžių skaitìklis 
worm-gear ~ skaitìklis su begaliniù sraigtu

metering n 1 matavimas 2 automob. dozavimas 
electronic ~ elektròninis dozavimas
mechanical ~ mechaninis dozavimas

methanol n metìlo spìritas, metanòlis
method n 1 metòdas; būdas 2 pl metòdika 

~ for applying fire šaudymo metòdas 
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~ of analysis analizės metòdas 
~ of averages / means vidutiǹių reikšmių metòdas 
~ of calculation skaičiavimo metòdas 
~ of computation of petroleum requirements degalų po rei-
kio nustatymo metòdas 
~ of consecutive approximations nuoseklau s artėjimo 
metòdas 
~ of cooling aušìnimo metòdas 
~ of extreme values ekstremaliųjų reikšmių metòdas 
~ of fire ugnies tvarkà 
~ of firing šaudymo būdas 
~ of inhibition stabdymo metòdas; inhibìcijos metòdas 
~ of manufacture gamybos metòdas 
~ of pipeline assembling ~ vamzdyno surinkim̀o metòdas 
~ of sample taking mėginių ėmìmo metòdas 
~ to locate, disarm, defuse, and remove mines miǹų apti-
kìmo, darymo nekenksmìngų ir išėmim̀o būdas 
~s for applying fire šáudymo būdai Art, KEnc
~s of combat employment of biological agents biològinių
príemonių koviǹio naudójimo būdai Aps, KEnc
aerosol contamination ~ aerozòlinis užteršìmo būdas Aps, 
KEnc
angle-offset ~ kampų brėžìmo metòdas (žymint garsagaudę
bazę) 
angular speed ~ zen. šaudymo duomenų skaičiavimo pagal 
kampìnį taikinio judėjimą metòdas 
angular unit ~ zen. korektūrų nustatymo kei čiant kampiniùs 
sprogìmų nu okrypius į linijiniùs metòdas 
ballistic ~ balìstinis metòdas 
Bessel ~ top. tiesio ginės sankirtos būdas 
blasting ~ sprogdiǹimo būdas 
bracketing ~ of adjustment įsišaudymas pagal sprogìmų
ženklus 
bridge ~ tìltinis metòdas 
chemical protection ~ chèminės saugõs būdas Aps, KEnc
clustering ~ grupavimo metòdas 
conservation ~ konservavimo metòdas 
constriction ~ of discharge measurement sąnaudų ma-
tavimo naudo jant siaurėjančius įtaisus būdas 
container ~ art. savaiminio susijungim̀o naudo jant ribotùvą
būdas 
detonating-cord ~ sprogdìnimo naudo jant detonu ojamąją
virvùtę būdas 
electric blasting ~ elektrìnis sprogdiǹimo būdas 
electrical-detector ~ of minefield breaching perėjų įren-
gìmas mìnų laukè naudo jant miǹų ieškikliùs miǹoms aptìkti 
explosive ~ of breaching sprogdìnamasis perėjų įrengìmo 
būdas mìnų laukuosè  
explosive ~ of mine clearance sprogdìnamasis išminavimo 
būdas 
explosive ~ sprogdìnamasis metòdas 
forced oscillation ~ bal. priverstìnių virpesių metòdas 
forward observer ~ ugnies val dymas iš priešakìnio stebėji-
mo pùnkto 
fuse range pattern ~ oriǹių sprogim̀ų grùpės sklaido s dydžio 
nustatymas 
guidance ~ rak. kreipìmo metòdas 
hachure ~ top. brūkšniavimas 
homing ~ nusitaikymo metòdas 
horizontal base ~ sekyklų bazės sankirta; sankirta iš dviejų
sekyklų; top. horizontalio sios bazės metòdas 
infinity ~ nùlinės taikymo liǹijos tik̀rinimas pagal nuto lusį
taikymo tašką
isotope-velocity / radio-active tracer / radiometric ~ of 
discharge measure-ment sąnaudų matavimo naudo jant 
radioizotopùs būdas 
K-transfer ~ art. šaudymo koeficien to metòdas 
large angle ~s artilèrijos šáudymas su dìdeliu póslinkiu Art

lay-on-me ~ kreipìmo „į savè“ (šaudant su koregavimo lėk-
tuvu) būdas  
magnitude ~ of adjustment įsišaudymas pagal išmatu otus 
nu okrypius 
mechanical ~ of breaching mechanizu otasis perėjų įrengìmo 
mìnų laukuosè būdas 
mechanical explosive ~ of breaching mechanizu otasis ir 
sprogdìnamasis perėjų įrengìmo mìnų laukuosè būdas 
modified bracketing ~ suprastintasis sieksniavimas
octane rating ~ oktaninio skai čiaus nustatymo metòdas 
offset ~ taikinių nuro dymo pagal žemėlapį nuo sutartìnio 
dieno vidinio, sutartìnės ordinatės būdas 
priming ~ sprogdìklio nustatymo būdas; sprogìmo sužadini-
mo būdas; ùžtaiso paruošìmo sprogdìnti būdas 
probing ~ of minefield breaching perėjų įrengìmas mìnų
laukè naudo jant liestukùs (metalinius strypus) mìnoms aptìkti
production ~ gamybos metòdas 
propagation ~ nuosẽkliojo sprogdinamųjų ùžtaisų sprog-
dìnimo (detonu ojant tam tikrù nu otoliu) būdas
purification / refining ~ valymo metòdas 
radiation protection ~ radiãcinės saugõs būdas Aps, KEnc
research ~ tiriamàsis metòdas 
sabotage contamination ~ divèrsinis užteršìmo būdas Aps, 
KEnc
standard testing ~ standartinis ban dymų metòdas 
successive approximation ~ įsišaudymas nuosekliai  pri-
ar tinant sprogimùs prie taikinio 
successive pontoon ~ tìltų tiesìmas pontònų poromìs  
successive rafts ~ tìltų tiesìmas keltų poromìs  
target-observer-gun ~ pradìnių šaudymo duomenų rengìmas 
pagal kampą „taikinys–vadas–pabūklas“  
testing ~ ban dymų metòdas 
time fuse ~ ugnìnis sprogdìnimo būdas 
traction ~ judėjimo būdas 
two-station ~ stebėjimas iš dviejų sekyklų
variable lead ~ kin tamojo pasitikìmo metòdas 
vertical base ~ top. vertikalio sios bazės metòdas 
visual ~ of mine detection vizualùsis mìnų žvalgybos būdas 
wind-tunnel ~ ban dymų metòdas aerodinaminiame vamz-
dyje  
zero-bearing approach ~ kreipìmas į pasitikìmo tašką

methyl n chem. metìlas 
~ bromide metìlo bromìdas (etiliuotojo benzino priemaiša) 

metre n mètras (ilgio matas) KEnc 
metrology n metrològija (matų ir svarsčių mokslas) 
 military ~ karìnė metrològija KEnc 
mezosphere n mezosferà KEnc 
michrophonicity n mikrofòninis po veikis
microassembly n mikroblòkas
microb n mikròbas
microbar n mikrobaras
microbarograph n mikrobarografas
microbarometer n mikrobaromètras
microchip n spec. mikroschemà
microcircuit n komp. mikroschemà  

integrated ~ intègrinė mikroschemà KEnc  
micrologic ~ lòginė mikroschemà 
microprinted ~ spausdintoji mikroschemà 

microcommand n komp. mikrokomanda
microcomputer n komp. mikrokompiùteris LST
microcontroller n komp. mikrovaldìklis
microelectronics n mikroelektrònika (t. p. komp.) KEnc
microfabrication n mikrotechnològija
microform n mikroformãtas KEnc, NATO
micrometer n mikromètras; tìksliojo kreipìmo būgnelis

azimuth / plateau ~ pabūklinio kampo tìksliojo nustatymo 
būgnelis
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deflection ~ pabūklinio kampo būgnelis 
elevating ~ (pabūklinio kampamačio) kreipik̀lio būgnelis 
elevation ~ art. 1 atšvaito būgnelis 2 taikìklio tìksliojo nu-
statymo būgnelis 3 šóninio gulsčiùko sliéko būgnelis 
traversing ~ tìksliojo horizontaliojo kreipim̀o mechaniz̀mas  

micromodul n mikromòdulis KEnc
micromotor n mikrovarìklis
microphone n mikrofònas KEnc

button ~ kapsulìnis mikrofònas 
carbon ~ anglies mikrofònas 
condenser / electronic ~ kondensatorìnis mikrofònas 
dynamic ~ dinaminis mikrofònas 
electrodynamic / moving coil ~ elektrodinaminis mikro-
fònas 
electromagnetic ~ elektromagnètinis mikrofònas 
electrostatic ~ elektrostatinis mikrofònas 
midget / lapel ~ miniatiūrinis mikrofònas 
piezoelectric ~ kristalinis mikrofònas; pjezoelektrìnis mikro-
fònas 
self-powered ~ beelemen tis mikrofònas 
talk-back ~ pasikalbėjimo įtaiso mikrofònas 
throat ~ laringofònas 

microphony n mikrofòninis po veikis
microprobe n mikrozòndas
microprocessor n komp. mikroprocèsorius LST
microprogram n komp. mikroprogramà
microscope n mikroskòpas
microsoft n komp. mikroprograminė įranga
microswitch n mikrojungik̀lis

blast-sensitive ~ sprogìmui jautrì mikrorelė
microsystem n komp. mikroprocesoriǹė sistemà
microtelephone n mikrotelefònas
microwaves n mikroban gos
mid-gear n automob. neutralio ji pavaro s padėtis̀
migration n 1 per(si)kėlimas; migravimas 2 nukreipim̀as;  

persiuntimas; perdavimas 
mike n šnek. mikrofònas
mil n 1 tūkstantoji (kampų matavimo vienetas) Art, KEnc 2 

tūkstantoji cólio dalìs
infantry ~ „pėstinininkų“ tūkstantoji 
true ~ tikro ji tūkstantoji 

mile n mylià 
Admiralty / geographical / sea / nautical ~ jūrų mylià, 
jūrmylė, geografinė mylià (= 1853 m)
English / statute ~ anglų mylià (= 1609 m)
tank ~s tanko nuvažiu otas atstùmas myliomis viénu degalų
pripylimù   
total ~s vìsas nuvažiavimas myliomis 

mileage n 1 atstùmas myliomis; (nukeliautų, nuvažiu otų) 
mylių skai čius; kilometražas; automob. ridà (myliomis) 2 
transpòrto ìšlaidos už kiekviéną mylią
~ between repairs tarpremòntinė ridà 
~ between services ridà tarp priéžiūrų
annual ~ metinė ridà myliomis 
average ~ vidutìnė ridà myliomis 
daily ~ paro s ridà myliomis 
road ~ nuei tas atstùmas myliomis; nuvažiu otas atstùmas 
myliomis 
tank ~ tanko eigo s atsargà (myliomis) su viénu degalų
pripylimù

military a karìnis 
mill n 1 gamyklà 2 frezà 

powder ~ parako gamyklà 
saw ~ len tpjūvė

milling n 1 malìmas 2 smùlkinimas 3 frezavimas 

Million Instructions Per Second  (MIPS) n milijõnai 
operãcijų per sekùndę (kompiuterinių sistemų duomenų ap-
dorojimo greičio vienetas) KEnc 

milrule n stygómatis Art, KEnc
mine n minà KEnc, NATO; actuate / activate a ~ nustatyti 

mìną į nenùimamąją padėtį; įtaisyti mìnoje įtaisus nuo (mi-
nos) nuėmìmo; arm a ~ kei sti mìną į kovo s padėtį; cover a ~ 
masku oti mìną; deactivate a ~ išimti iš mìnos elemen tą nuo 
(minos) nuėmìmo; defuse a ~ išimti sprogdìklį iš mìnos; 
detonate / fire a ~ sprogdìnti mìną; disarm a ~ kei sti mìną į
sau giąją padėtį; employ ~s naudo ti minàs; extract / put* out 
a ~  nuimti mìną; fuse / prime a ~ galutinai  užtaisyti mìną; 
įdėti sprogdìklį į mìną; handle ~s el gtis su mìnomis; install 
~s, plant ~s dėlio ti minàs; lay* a ~ padėti mìną; locate /  
detect a ~ aptìkti mìną; locate ~s nustatyti tìkslią mìnų vietą; 
mark a ~ žymėti mìną rodyklè; neutralize / deactivate a ~ 
neutralizu oti mìną; remove / pick up a ~, lift a ~ nuimti  
mìną; retrieve / salvage ~s nuimti minàs pakarto tiniam nau-
do jimui; rig a  ~ užtaisyti mìną; rig a ~ with a trip wire pri-
taisyti prie mìnos ato tampą; run* into ~s susidùrti su 
mìnomis; search for ~s ieško ti mìnų; set* a ~ into operation 
sprogdìnti mìną; set* off a ~ susprogdìnti mìną; trip a ~ susi-
sprogdìnti ant mìnos; uncover a ~ nuimti nuo mìnos mas-
ku ojamąjį slu oksnį  
~ of unknown type nežìnomos konstrùkcijos minà
~ trap apgaulìngoji minà 
acoustic / sonic / sound / listening ~ akùstinė minà Art 
activated / actuated / anti-distur-bance / anti-lift / anti-
removal / booby-trapped / unliftable ~ nenuimamo ji minà; 
nustatyta į nenùimamąją padėtį minà 
active ~ aktyvióji minà KEnc, NATO
actuated ~ užtaisytoji (kovos padėtyje) minà
aerial / aircraft-laid ~ aviacinė minà 
aerialy-delivered / air-laid ~ mėtoma iš o ro minà 
anchored / moored ~ inkarìnė minà 
antenna ~ antèninė minà; minà su dažniniù indùkciniu 
sprogdikliù 
anti-airborne ~ priešdesantinė (prieš oro desantą) minà 
anti-aircraft ~ aviacinė ùžtvarų minà 
anti-amphibious / anti-boat ~ priešdesántinė sausumõs
minà 
anti-bottom / tank-killing ~ dugnìnė minà 
anti-concrete ~ betònmušė minà 
anti-handling-craft ~ priešdesantinė povandenìnė minà 
anti-personnel ~ priešpėstinė sausumõs minà KEnc
anti-personnel blast ~ priešpėstinė ar domoji minà 
anti-personnel fragmentation ~ priešpėstinė skeveldrinė
minà 
anti-personnel ground-spike ~ priešpėstinė kul kinė minà 
anti-personnel napalm ~ priešpėstinis napalmo fugasas 
anti-personnel service ~ priešpėstinė koviǹė minà  
antiremoval ~ nenuimamóji sausumõs minà KEnc
antiski ~ priešslidìnė minà 
anti-submarine ~ priešlaivìnė minà 
anti-tank ~ prieštánkinė sausumõs minà KEnc, NATO
anti-tank service ~ prieštankinė koviǹė minà 
anti-transport / anti-vehicle ~ prieštranspòrtinė sausumõs
minà KEnc
armed ~ nustatýta į kovõs pãdėtį minà NATO 
armour-piercing ~ šarvamušė minà 
base ~ (standartinio minų lauko) pagrindìnė minà
basic / standard ~ standartinė minà 
beach defence ~ kran to minà 
blast ~ ar domoji sausumõs minà KEnc
blastproof / explosion-resistant ~ atsparióji sausumõs minà
KEnc
booby ~ minà siurprìzas 
booby-trapped ~ minà su nenuėmìmo elementù 
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booby-trapped flame ~ apgauliǹgasis liepsno svaidis fugasas 
bottom ~ dugnìnė minà 
bottom initiated ~ minà su dugniniù sprogdikliù 
boundary fragmentation ~ skeveldrinė minà su aplin kiniu 
skeveldrų išsklai dymu 
bounding engineer ~ iššókančioji sausumõs minà KEnc
box ~ dėžės pavìdalo minà 
bullet ~ kul kinė minà 
buoyant / floating ~ plaukiamo ji minà 
chemical ~ chèminė minà NATO 
chemical land ~ chèminė antžemiǹė minà 
clam ~ magnètinė divèrsinė minà 
clearing ~ vieto vės valymo nuo kliūčių fugasas 
coarse ~ mãžo jaũtrio nekontãktinė minà KEnc, NATO
combination / combined influence ~ mìšriojo póveikio minà
NATO
command detonated ~ val domoji minà KEnc, NATO
common ~ paprasto ji mìnų kamera 
complex ~ sudėtìngos konstrùkcijos minà
contact ~ kontãktinė minà KEnc, NATO
controllable ~ kontroliúojamoji minà NATO 
controlled / observation / command-fire ~ val domasis fu-
gasas 
creeping ~ šliaužiamo ji minà 
dead ~ nevei kiančioji minà KEnc, NATO
defused / disarmed ~ ištaisytoji (neužtaisyta) minà; minà be 
sprogdìklio 
delay-action ~ minà su lai kmačiu
delayed action ~ delsióji sausumõs minà KEnc
delayed-contact ~ delsio ji kontaktinė minà 
destruction ~ ar domasis fugãsas 
diaphragm-control / -operated ~ diafragminė minà 
directional fragmentation ~ kryptìngoji skeveldrinė minà 
dirty-trick ~ apgauliǹgoji minà
disarmed ~ pérjungta į saũgiąją pãdėtį minà NATO
distant mining ~ nuotolìnio minãvimo sausumõs minà KEnc
dormant ~ pasyvióji minà
double anti-tank ~ sudvejinta prieštankinė minà
double-bluff ~ apgauliǹgoji dvìgubos apgaulės minà  
double-purpose / combination ~ mišrio ji minà; dvejo pos 
paskirties minà 
drifting / floating ~ plùkdomoji sausumõs minà KEnc, 
NATO
drifting contact ~ plùkdomoji kontaktinė minà 
drill / exercise / instructional ~ mókomoji minà KEnc, 
NATO
dummy / phony / simulated ~ apgauliǹgoji minà 
electrocontact ~ elektrìnė kontaktinė minà 
empty ~ neužtaisytoji minà 
engineering ~ inžinèrinė minà KEnc; sausumõs minà KEnc
explosive ~ ar domoji sausumõs minà KEnc
explosive ~ sprogstamo ji minà; užtaisyta SM minà 
fixed ~ (upės, jūros) nejudrio ji minà
flame ~ padegamóji minà; padegamàsis fugãsas KEnc
fragmentation ~ skevéldrinė sausumõs minà KEnc
friendly ~ drau giškųjų pajėgų padėtà minà 
fused / rigged ~ užtaisytoji minà; galutinai  užtaisyta (nusta-
tyta „nesprogti“) minà
gas ~ chèminis fugãsas Aps, KEnc
glass ~ stikliǹė minà 
ground / land ~ sausumõs minà KEnc; fugãsas KEnc; ant-
žemìnė (skirtingai nuo minosvaidžio minos) minà
ground fragmentation ~ antžemìnė skeveldrinė minà 
hand-laid ~ ran komis dedamà minà 
harbour defence controlled ~ (kranto) priešdesantinė
val domoji minà 
hard-to-detect ~ sun kiai aptinkamà minà 
high-explosive ~ minà su brizantinių SM ùžtaisu 
high-explosive bounding-type ~ iššo kančioji koviǹė minà 

hollow-charge anti-tank ~ kumuliacinė prieštankinė minà 
homing ~ nusitáikančioji minà NATO
horizontal action ~ horizontãliojo póveikio minà NATO 
horn / electrochemical ~ galva ninė smūginė minà 
ice ~ poledìnis fugasas 
imitation ~ imitãcinė minà KEnc
improvised ~ nestandartinė minà; savadar bė minà 
inactive ~ ištaisytoji minà 
independent ~ neval domoji minà KEnc, NATO
induction / magnetic ~ indùkcinė minà 
inert ~ inèrtinė minà KEnc, NATO
influence ~ nekontãktinė minà KEnc, NATO
initiating ~ iniciju ojamoji minà 
in-place ~ paliktà aptikìmo vietoje minà 
jettisoned ~s išmėtytosios mìnos KEnc, NATO; skubùsis 
mìnų išmetìmas KEnc
land ~ sausumõs minà KEnc; fugasas 
leaking ~ (cheminė) pažeistóji minà (skleidžianti NM) 
light ~ lengvo ji minà 
light anti-tank ~ lengvo ji prieštankinė minà 
magnetic ~ magnètinė minà KEnc, NATO
magnetic induction action ~ magnètinė indùkcinė minà 
mechanical ~ mechaninė smūginė minà 
metallic ~ metalìnė minà 
mobile ~ aktyvio ji minà 
mortar ~ minósvaidžio minà Art, KEnc
moving ~ jùdančioji minà KEnc, NATO
multiple ~s fugasas iš kelių mìnų
mushroom ~ lėkštinė prieštankinė minà 
mustard land ~ chèminis iprìto fugasas 
naval ~ = naval mine
net ~ tinkliǹė minà 
non-controlled ~ neval domoji minà 
non-metallic ~ nemetalìnė minà 
nuclear land ~ branduolìnė minà KEnc; branduolìnis fugasas
nuclear sabotage ~ branduolìnė divèrsinė minà Aps
off-road ~ padėtà prie kelio minà  
over-charged ~ sustìprintoji mìnų kamera 
paint ~ dažomoji minà (mokomoji mina su dažančiu mišiniu) 
paper cased ~ popierìnio kòrpuso minà 
parachute ~ parašiùtinė minà 
parachute wire ~ parašiùtinės ùžtvaros minà 
passive ~ pasyvióji minà 
plastic-cased ~ plastikìnė minà 
plate-shaped ~ plokščióji apvalióji prieštankinė minà
pole ~ stiebìnė minà 
pot ~ pu odo pavìdalo minà 
practice ~ mókomoji imitãcinė minà NATO
prearmed ~ iš an ksto užtaisyta (kovos padėtyje) minà
prepositioned nuclear ~ val domoji branduolìnė minà 
pressure ~ 1 slegiamóji sausumõs minà KEnc, NATO 2 jūr. 
hidrodinãminė minà NATO
pressure ~ circuit jūr. hidrodinãminė minà NATO
presure-release (action) ~ iškraunamo ji minà 
propelled ~ mobilióji minà KEnc, NATO
pull-action ~ tempiamo ji minà 
radar ~ minà su radijo sprogdikliù
radio-controlled ~ radiju val doma minà 
readily-detectable ~ lengvai  aptinkamà minà 
river / anti-amphibious ~ ùpės minà 
rocket ~ skrai dančioji minà 
salvaged ~ išimtà iš grun to pakarto tiniam naudo jimui minà 
scatterable ~ mėtomoji sausumõs minà KEnc, NATO
scattered ~s išmėtytosios mìnos 
selected ~ minà su individualiu oju nuotoliniù val dymu  
service ~ vei kianti minà NATO 
serviceable ~ tinkamà naudo ti minà 
shoe ~ iššo kančioji priešpėstinė minà 
shrapnel ~ šrapnèlinė minà
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signal ~ signalinė minà 
simulated ~ mo komoji treniravimo imitacinė minà 
small-type ~ mažo ji minà 
smoke ~ dūminė minà Aps
special ~ specialióji sausumõs minà KEnc
stake ~ tempiamóji sausumõs minà KEnc
standard ~ standartinė minà 
statically fired land ~ lau ko fugasas 
sticky ~ prilimpamo ji minà 
submerged contact ~ kontaktinė povandeniǹė minà 
surcharged ~ sustìprintoji miǹų kamera
tank-disabling / -stopping ~ vikšrìnė prieštankinė minà 
tank-killing ~ dugniǹė prieštankinė minà 
tape-measure ~ dìskinė minà 
tension-release (action) ~ nutraukiamo ji iškraunamóji minà 
tilt-rod ~ minà su svìrtiniu sprogdikliù, minà su kotìniu 
sprogdikliù 
training / practice ~ mo komoji imitacinė minà
trap ~ apgaulìngoji minà
trip-wire operated / pull-action ~ tempiamóji sausumõs
minà KEnc
tunnel ~ mìnų kamera 
unburried ~ padėtà ant grun to minà  
uncrated ~s ìšimtos iš pakuo tės miǹos 
undefusable ~ neištai somoji sausumõs minà KEnc
under-charged ~ mažèsnė mìnų kamera 
underice ~ poledìnė minà 
usable ~s tin kamos naudo ti mìnos 
vibration-action ~ vibracinė minà 
white phosphorous ~ padegamo ji baltojo fòsforo minà 
wooden-box ~ mediǹė minà; mediǹė (dėžutės pavidalo) minà 

mine-adapter n mìnos laikìklis KEnc
mine-clearing n išminãvimas KEnc
mined a užminúotas 
mine-detector n mìnų ieškik̀lis KEnc

electrical ~ elektrìnis mìnų ieškìklis 
electronic ~ elektròninis miǹų ieškik̀lis 
explosive ~ mìnų ieškik̀lis
high-frequency ~ aukštojo dažnio mìnų ieškìklis 
infrasound ~ infragarsìnis mìnų ieškìklis KEnc  
low-frequency ~ žemojo dažnio mìnų ieškìklis 
mobile ~ savaei gis mìnų ieškìklis 
portable ~ nešio jamasis miǹų ieškik̀lis 
short-arm ~ trumpastrypis miǹų ieškik̀lis 
training ~ mo komasis mìnų ieškìklis 
transistor ~ puslaidininkìnis mìnų ieškìklis 
truck-mounted ~ sumontu otas mašiǹoje miǹų ieškik̀lis 
universal ~ universalùsis miǹų ieškik̀lis 
valve ~ lempinis mìnų ieškìklis 
vehicular-mounted ~ automobìlinis miǹų ieškik̀lis

minefield n mìnų laũkas KEnc, NATO; miǹų  ùžtvara KEnc; 
anchor the ~ to terrain obstacles susieti miǹų lau ką su gam-
tìnėmis kliūtimis; authorize ~s sankcionu oti įren gti mìnų
laukùs; breach a ~ įren gti perėjas mìnų laukè; chart a ~ su-
daryti mìnų lau ko formuliarą; clear / lift / remove a ~ nuimti 
miǹų lau ką; cross / penetrate a ~ įvei kti mìnų lau ką; design a 
~ projektu oti mìnų lau ką; develop / reinforce a ~ padìdinti 
miǹų lau ko tañkį; employ ~s naudo ti miǹų laukùs; install / 
lay* / sow* a ~ įren gti mìnų lau ką; integrate a ~ with other 
elements of the defence susieti mìnų lau ką su gynybos 
sistemà; lay* ~s to a standard pattern įren gti mìnų lau ką
pagal standartinę schèmą; locate a ~ išdėstyti miǹų lau ką
vieto vėje; nustatyti miǹų lau ko vietą; mark a ~ žymėti mìnų
lau ką; plan a ~ paren gti mìnų lau ko planą; record a ~ žymėti 
miǹų lau ką, sudaryti mìnų lau ko formuliarą; relocate a ~
perkelti mìnų lau ką į kit̀ą vietą; report a ~ pranèšti apie mìnų
lau ką (apie įrengimą, nuėmimą, vietą ir pan.); simulate a ~

įren gti klaidìnamąjį mìnų lau ką; wire a ~ apju osti mìnų lau ką
vielinè ùžtvara 
abandoned ~ pajėgų pàliktas mìnų lau kas 
anti-airborne ~ priešdesantinis mìnų lau kas (prieš oro de-
santą) 
anti-amphibious ~ priešdesántinis mìnų laũkas KEnc (prieš 
plaukiamąjį desantą )
anti-personnel ~ priešpėstinis mìnų laũkas KEnc
anti-submarine ~ priešlaivìnis mìnų laũkas KEnc, NATO
anti-tank ~ prieštánkinis mìnų laũkas KEnc
attrition ~ sẽkinamasis mìnų laũkas KEnc, NATO 
barrier ~ užtveriamàsis mìnų lau kas 
beach ~ pakrántės mìnų laũkas KEnc, NATO 
block ~ blokúojantis mìnų lau kas 
cellular ~ atskirų ru ožų mìnų lau kas  
chemical ~ chèmiškai ùžterštas mìnų lau kas; mìnų lau kas su 
chèminėmis mìnomis 
closure ~ užtveriamàsis mìnų laũkas KEnc, NATO
composite / integrated ~ sudėtìnis mìnų lau kas (įrengtas iš 
įvairių tipų minų) 
contaminated ~ mìnų lau kas chèminės taršo s ru ože 
controlled ~ val domasis mìnų laũkas KEnc
deep ~ gilumìnis mìnų laũkas KEnc, NATO
defensive ~ gynýbinis mìnų laũkas KEnc, NATO
dense / thick ~ dìdelio tan kio mìnų lau kas 
disrupt ~ skáldantis mìnų lau kas
dummy ~ klaidìnamasis mìnų laũkas KEnc, NATO
effective / live ~ kovìnis mìnų lau kas 
fenced ~ àptvertas mìnų lau kas 
fix ~ stãbdantis mìnų lau kas 
fix of ~ fiksúojantis mìnų lau kas
forward ~ įrengtas prieš priešakìnį gynybos kraštą mìnų
lau kas 
hasty ~ skubo tai įrengtas mìnų lau kas 
indiscriminate ~ įrengtas ne pagal standartinę schèmą mìnų
lau kas; išmėtytų mìnų lau kas 
low-density ~ mažo tan kio mìnų lau kas 
main ~ pagrindìnis mìnų lau kas 
mechanical ~ įrengtas mechaniniu būdù mìnų lau kas 
mixed ~ mišrùsis mìnų laũkas KEnc, NATO
mobile ~ judrùsis, mobilùsis mìnų lau kas (įrengtas mėtant 
minas iš sraigtasparnio) 
non-standard ~ nestandartinis mìnų lau kas 
nuisance ~ trìkdomasis mìnų laũkas KEnc, NATO
offensive ~ puolamàsis mìnų laũkas KEnc, NATO
phoney ~ klaidìnamasis mìnų laũkas KEnc, NATO
protective ~ gynýbinis (apsaugìnis) mìnų laũkas KEnc, 
NATO
rear-area ~ ùžnugario mìnų lau kas 
recorded ~ fiksu otasis (su parengta ataskaitine 
dokumentacija) mìnų lau kas
referenced ~ susietas su vietiniu orientyrù mìnų lau kas 
standard ~ įrengtas pagal standartinę schèmą mìnų lau kas 
sustained attrition ~ nuõlat papìldomas mìnų laũkas KEnc, 
NATO
tactical ~ tãktinis mìnų laũkas KEnc, NATO
three-strip ~ trijuo stis mìnų lau kas 
uncontrollable ~ neval domasis mìnų laũkas KEnc
underice ~ poledìnis mìnų lau kas 
unmanned ~ (pajėgų) neprìdengtas mìnų lau kas

mine-free a išminu otas, neužminu otas
mine-holder n mìnos laikìklis KEnc
mine-hunter n mìnų ieškìklis-naikìklis  KEnc
minehunting n mìnų paieškà NATO

acoustic ~ akùstinė mìnų (pa)ieškà NATO 
exploratory ~ bañdomasis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
magnetic ~ magnètinė mìnų (pa)ieškà KEnc, NATO
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naval ~ jūrų mìnų (pa)ieškà KEnc
optical ~ òptinė (jūrų) mìnų (pa)ieškà NATO

minelayer n mìnininkas KEnc; minãvimo lai vas 
 controlled ~ nuotoliǹio val dymo minavimo lai vas
mine-laying n minãvimas KEnc

aerial ~ mìnų svaidymas, mėtymas 
distant ~ nuotolìnis minãvimas KEnc
mechanical ~ mechanizu otasis minavimas 
pattern ~ šablòninis minãvimas KEnc, NATO
scattered ~ minavimas mėtant minàs

mineman n (pl –men) minúotojas KEnc
mine-missile n minà raketà KEnc
miner n minúotojas KEnc
mine-strewn a užminu otas 
minesweeper n mìnų trãleris KEnc
minesweeping n mìnų tralãvimas NATO
minethrower n minósvaidis Art, KEnc
mine-torpedo n minà torpedà KEnc
mine-trap n apgaulìngoji minà KEnc
minewatching n mìnų žvalgýba KEnc
miniaturing n miniatiūrizãvimas KEnc
miniaturization n miniatiūrizacija
minibus n automob. mikroautobùsas
minicar n mažalitražis automobìlis
minicomputer n komp. minikompiùteris LST
minimization n minimizacija
minimize v komp. minimizu oti
mining n minãvimas KEnc 

~ from a helicopter mina vimas sraigtasparniu 
~ with a mine-layer minavimas mìnų klotuvù 
aerial / air ~ minavimas iš o ro; aviacinių miǹų ùžtvaros 
įrengìmas 
axial ~ ašìnis, kryptiǹis minavimas 
bridge ~ tìltų minavimas 
continuous ~ vientisìnis minavimas 
extensive ~ sustìprintasis minavimas 
harassment ~ trìkdomasis minavimas  (priešo ušnugaryje) 
hasty ~ skubo tasis minavimas 
ice ~ ledo, poledìnis minavimas 
interdictory ~ draudžiamàsis minavimas 
interdictory road ~ draudžiamàsis kelių minavimas 
intermittent ~ pe rtraukiamasis minavimas; atskirų ru ožų
minavimas 
manual ~ ran kinis minavimas 
nuisance ~ trìkdomųjų miǹų laukų įrengìmas 
offensive ~ minavimas ren giant puolim̀ą; divèrsinis minavi-
mas (priešo užnugaryje) 
protective ~ apsaugiǹių mìnų laukų įrengim̀as 
railway ~ geležìnkelių minavimas 
strategic ~ stratèginis minãvimas KEnc, NATO

 tactical ~ tãktinis minãvimas KEnc, NATO
urgent ~ skubùsis minãvimas KEnc, NATO

miniprober n miniatiūrinis zòndinis matuo klis
minte-hand n minùtinė rodyklė
minute-guns n pl patrankų šūviai su vieno s minùtės tarpais 

(nelaimės signalas ar gedulo saliutas)
minute-jumper n elektriǹis lai krodis (kuriame minutinė

rodyklė pasislenka iš karto per minutę) 
MIPS (million of instructions per second) n mìpsas 

(operacijų atlikimo greičio vienetas – milijonas operacijų per 
sekundę) LST 

mirror n automob., komp. veidrodis; atspindys  
collimator ~ kolimatoriaus veidrodis 
driving ~ užpakalìnio vai zdo veidrodis
exterior / external / outside ~ (užpakalinio vaizdo) išorìnis 
veidrodis 

glare-proof ~ veidrodis nuo apakinimo (automobilio žibintų
šviesa)  
inside / interior ~ (užpakalinio vaizdo) vidìnis veidrodis 
outer rear-view ~ išorìnis užpakalìnio vai zdo veidrodis
plane ~ (optinio prietaiso) plokščiàsis veidrodis
rear-view ~ užpakalìnio vai zdo veidrodis 
wing ~ (automobilio) príekinio spar no veidrodis 

mirroring n atspin dintis padengìmas 
misaligned a pasislin kęs; nesutampantis 
misalignement n automob. neašiškùmas; iš(si)reguliavimas
miscalculation n apsiskaičiavimas, skaičiavimo klaidà
misdirection n klaidìngas nukreipìmas (į taikinį); (taikinio)

neteisìngas nuro dymas
misdistance n nepataikymo nu otolis  

target ~ táikinio naikìnimo spindulỹs Art
misfeed n šo vinio padavìmo iš ju ostos užsikirtìmas; dėtuvės 

užsikirtìmas 
misfire n 1 užsikirtìmas KEnc, NATO; neiššovìmas KEnc, 

NATO; nesuvei kęs ùžtaisas 2 (variklio) uždegìmo pertrūkiai 
fuse ~ sprogdìklio nesuveikìmas 
v 1 užsikir sti; nesprógti; neiššáuti 2  neužsivèsti (apie variklį)

mismatch n nesuderintùmas
mismatching n išderinimas; neatitikìmas
miss n 1 nepataikymas, prašovìmas 2 = misfire

engine ~ varìklio darbo sutrikìmas 
v 1 nepatáikyti, prašauti; ~ the target nepataikyti į taikinį 2 
automob. trūkčioti (apie variklį)

miss(ing) n (variklio) uždegìmo pertrūkiai
missensing n klaidìngas sprogìmo žénklo nustãtymas Art, 

KEnc  
missile n 1 (valdomoji) raketà Aps, Art, KEnc; guide a ~ 

krei pti rakètą; launch ~ paleisti rakètą 2 sváidomasis giñklas 
(ietis, strėlė, sviedinys ir pan.) KEnc 
~ carrier nẽšančioji raketà Aps, Art, KEnc
aerodynamic ~ aerodinãminė raketà NATO 
aircraft ~ aviãcinė raketà Art, KEnc
air-to-air ~ raketà „o ras–o ras“ 
air-to-air guided ~ val domoji raketà „óras−óras“ Aps, Art, 
KEnc, NATO  
air-to-surface ~ raketà „o ras–žemė“  
air-to-surface guided ~ val domoji raketà „óras−žẽmė“ Aps, 
Art, KEnc, NATO  
ampoule ~ ampulìnė raketà KEnc
antiaircraft ~ zenìtinė raketà 
antiaircraft guided ~ zenìtinė val domoji raketà Art, KEnc
anti-mine ~ perėjų mìnų laukuosè įrengìmo raketà 
antimissile ~ priešrakètinė raketà Art, KEnc
antiradiation ~ antiradiolokãcinė raketà NATO; spinduliuo -
tės šaltìnių naikìnimo raketà
antisatellite ~ priešpalydo vinė raketà 
anti-tank ~ prieštánkinė raketà 
anti-tank guided ~ prieštánkinė val domoji raketà (PTVR) 
Art, KEnc
autoguided ~ nusitaikančioji raketà 
ballistic ~ balìstinė raketà Aps, Art, KEnc, NATO
battle ~ tãktinė raketà „žẽmė–žẽmė“  
beam reader ~ spiñduliu val doma raketà Art, KEnc, NATO
counterradar ~ antiradiolokãcinė raketà Art, KEnc
cruise ~ sparnúotoji raketà KEnc
cruciform-winged ~ raketà su kryžminiù sparnù 
decoy ~ raketà masalas 
finned ~ raketà su stabilizatoriumi  
folding-fin ~ raketà su sulan kstomuoju stabilizatoriumi  
geophysical ~ geofìzinė raketà KEnc
global ~ globalio ji raketà 
ground-to-ground ~ raketà „žemė–žemė“ 
guided ~ val domoji raketà Aps, Art, KEnc, NATO
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heat-seeking ~ nusitáikanti į  šilumõs šaltiǹį raketà 
high-altitude ~ aukštybinė raketà 
high-speed ~ greitàsis reaktyvinis sviedinys 
homing ~ nusitáikančioji raketà Art, KEnc
intercontinental ~ tarpžemyninė raketà 
intercontinental ballistic ~ (ICBM) tarpžemyninė balìstinė
raketà 
laser-guided ~ lazeriu val doma raketà 
latest-generation ~ paskutiǹės kartõs raketà
liquid-propellant ~ skystojo kùro raketà 
long-range ~ dìdelio núotolio raketà
low-altitude ~ žemai  skríejanti raketà 
medium-range ~ vidutiǹio nu otolio raketà 
multiple / multistage / multiple-stage ~ daugiapakõpė
raketà Aps, Art, KEnc
near-strategic ~ operatỹvinė-tãktinė raketà Art, KEnc 
nuclear ~ branduolìnė raketà Art, KEnc
nuclear-armed ~ (N-head) raketà su branduolinè kovinè 
dalimì
radar-controlled ~ radiolokatoriumi val doma raketà 
radio-controlled ~ radiju val doma raketà 
roll-stabilized ~ stabilizu ojama pagal po svyrį raketà
sea skimmer ~ žemai  skríejanti val domoji raketà Art, KEnc
self-propelled ~ reaktyvinis sviedinys 
shaped-charge anti-tank ~ reaktyvinis kumuliacinis prieš-
tankinis sviedinys 
short-range ~ ar timojo nu otolio raketà 
single-stage ~ vienpako pė raketà 
solid-propellant ~ kíetojo kùro raketà 
spin-stabilized ~ stabilizu ojama sukìmusi raketà 
sprayer ~ raketà su išliejamu oju aparatù 
strategic ~ stratèginė raketà Art, KEnc
strategic nuclear ~ stratèginė branduoliǹė raketà 
surface-to-air ~ raketà „žemė–o ras“ 
surface-to-air guided ~ val domoji raketà „žẽmė−óras“ Art, 
KEnc, NATO 
surface-to-surface ~ raketà „pavir šius–paviršius“ Art, KEnc  
surface-to-surface guided ~ val domoji raketà „žẽmė–žẽmė“
Art, KEnc 
tactical ~ tãktinė raketà Art, KEnc
tactical ballistic ~ taktinė balis̀tinė raketà 
target ~ raketà taikinys 
three-stage ~ tripako pė raketà 
two-stage ~ dvipako pė raketà 
unfinned ~ raketà be stabilizatoriaus  
warhead-equipped ~ raketà su koviniù ùžtaisu 
winged ~ sparnúotoji raketà Aps, Art, KEnc
wingless ~ bespar nė raketà 
wire controlled ~ laidai s val domas sviedinys 
wire-guided anti-tank ~ laidai s val doma prieštankinė raketà

missile-carrier n nešančioji raketà 
missileman n (pl –men) šnek. rakètininkas
mission n 1 uždavinỹs NATO; užduotìs KEnc; allocate an 

engineer  ~ skìrti inžinèrinę ùžduotį; assign a fire ~ skìrti 
ugnies ùžduotį; execute a fire ~ vykdyti ugnies ùždavinį 2 
av. skrỹdis KEnc 
air ~ aviãcijos užduotis̀ KEnc, NATO
artillery fire ~ artilèrijos ugniẽs uždavinỹs Art, KEnc
chemical protection ~ chèminės saugõs užduotìs Aps, KEnc
combat ~ kovo s užduotis̀ 
demolition ~ griovìmo uždavinys; sprogdiǹimo darbų  užda-
vinys 
destruction fire ~ naikiǹamoji ugnìs NATO 
engineer ~ inžinèrinė užduotis̀ 
fire ~ šáudymo užduotìs KEnc, NATO; ugniẽs uždavinỹs Art, 
KEnc
fuel supply ~ degalų tiekìmo uždavinys 
radiation protection ~ radiãcinės saugõs užduotìs Aps, KEnc

tactical artillery ~ tãktinė artilèrijos užduotìs Art, KEnc 
will adjust ~ šaudymas su nevìsiškai parengtomìs šaudymo 
nu ostatomis

mist n rūkas
mistake n klaidà  

sighting ~ taikymo paklaidà
mistime v neteisìngai apskaičiu oti lai ką; neteisìngai pasakyti 

lai ką
misuse n netin kamas varto jimas, naudo jimas 

~ of tanks neteisìngas tankų panaudo jimas 
mitre n 1 nu ožambis, ùžkarpa 45° kampù 2 gaubtùvas ant 

dūmtraukio; deflèktorius 
mitre-wheel n kūginis krumpliaratis
mittens n pl dvipirštės pir štinės
mix n mišinỹs 
mixed <n, a> n orìnių ir antžemìnių sprogìmų lygýbė Art, 

KEnc; tolýgiai NATO
~ air orìnių sprogìmų pérsvara Art, KEnc; daugiaũ orè NATO
~ graze antžemìnių sprogìmų pérsvara Art, KEnc; antžemìnių
daugiaũ NATO 
a mišrùs; įvairùs, įvairiarūšis; (su)maišýtas

mixer n maišytùvas, maišìklis; mìkseris 
batch ~ periòdinio veikìmo betònmaišė
concrete ~ betònmaišė
foam ~ pùtų maišìklis 
jet ~ inžèktorius maišytùvas 
paving ~ kelìnė betònmaišė
rotary (drum) ~ sùkamojo būgno betònmaišė

mixing n (su)mai šymas
mixture n mišinỹs (t. p. automob.) 

antifreeze ~ neužšalantysis mišinys 
best economy ~ ekonomiškàsis mišinys 
burning ~ padegamàsis mišinys 
combustible / air-fuel / fuel ~ degùsis mišinys 
cooling ~ aušìnamasis mišinys 
deflagrating ~ lengvai  užsìdegantis mišinys; degantis (be 
sprogimo)   sprogstamàsis mišinys 
enriched ~ riebùsis mišinys 
explosion-proof ~ nesprogùsis mišinys 
explosive ~ sprogùsis mišinys, sprogstamàsis mišinys 
first-fire ~ padegamàsis mišinys 
flare ~ šviečiamàsis mišinys 
fuel-air ~ degùsis mišinys; degalų ir o ro mišinys 
fuel-rich ~ (degusis) riebùsis mišinys 
gas ~ dùjų mišinys 
gasoline-air / gas-air / gasoline-va-pour and air ~ benzìno 
ir o ro mišinys 
heterogeneous ~ įvairiarūšis mišinys; nevienalytis mišinys 
hypergolic / self-igniting / self-inflammable ~ savaime 
užsiliepsno jantis mišinys 
idling ~ varìklio tuščio sios eigo s mišinys 
ignitable ~ degùsis mišinys 
igniting ~ užsidegantysis mišinys 
incendiary ~ padegamàsis mišinys 
knocking / detonable ~ detonu ojamasis mišinys 
lean / weak ~ (degusis) liesàsis mišinys 
liquid explosive ~ skystàsis sprogstamàsis mišinys 
napalm ~ napalmo mišinys 
non-hypergolic ~ savaime neužsìdegantis mišinys 
overrich / superrich ~ persotintasis mišinys 
primer ~ kapsulìnis mišinys 
pyrotechnic ~ pirotèchninis mišinỹs KEnc
quick-burning ~ grei tai degantis mišinys 
rare ~ (degusis) liesàsis mišinys 
rich ~ (degusis) riebùsis mišinys
saturated ~ sotùsis mišinys 
self-igniting ~ saváime įsiliepsnójantis mišinỹs Aps, KEnc
slow-burning smoke ~ lėtai  degantis dūminis mišinys 
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smoke ~ dūminis mišinys 
thermite type ~ termit̀inis mišinys 
tracer ~ trasúojamasis mišinỹs KEnc

moat n tvirto vės griovys
mobile a judrùs, mobilùs; highly ~ labai  judrùs  
mobility n 1 judrùmas KEnc, NATO, mobilùmas; manevrin-

gùmas 2 radiotech. jùdris 3 fiz. slankùmas
~ of fire ugnies lankstùmas; ugnies manevringùmas 
~ of tank tanko judrùmas, manevringùmas 
armour-protected ~ šarvu otųjų mašiǹų manevringùmas 
cross-country ~ judrùmas raižytoje vieto vėje 
limited cross-country ~ ribo tasis judrùmas raižytoje vie-
to vėje
off-road ~ judrùmas be kelių
off-the-battlefield ~ operacinis judrùmas 
tactical ~ taktinis judrùmas, mobilùmas

mock-up n makètas KEnc, NATO
full-scale ~ natūralau s dydžio makètas 
terrain ~ vieto vės makètas 

mode n 1 būdas; metòdas; režìmas (t. p. komp.) 2 rūšis 
~ of aiming taikymo režìmas 
~ of entry of biological agents biològinių ligų sukėlėjų pate-
kìmo į organìzmą būdas KEnc
~ of flight skrỹdžio režìmas KEnc
~ of operation darbo režìmas  
command ~ komandinis režim̀as  
failure ~ gedìmo rūšis 
fire control ~ ugnies val dymo režim̀as 
foreground ~ operatyvùsis režìmas 
functional / operation ~ darbo režim̀as 
gun ~ patrankų šaudymo režim̀as 
local ~ vietinis režìmas 
native / off-line ~ autonòminis režim̀as 
offset ~ of aiming taikymo pagal nukeltąjį tašką režìmas
pacing ~ žin gsninis režim̀as 
standby ~ budėjimo režìmas KEnc

model n (t. p. komp.) mòdelis KEnc; makètas KEnc; (ginklo, 
gaminio ir pan.) pavyzdys  
~ of isotope radioaktyviojo izotòpo sandaros schemà
~ of tank tanko mòdelis  
atomic ~ atòmo sandaros schemà 
obsolete ~ of tank pasenęs tanko mòdelis 
production ~ serijìnis mòdelis 
stereoscopic ~ stereoskòpinis mòdelis KEnc
terrain ~ vieto vės mo delis
test / pilot ~ ban domasis pavyzdys, eksperimen tinis pavyz-
dys

modelling n modeliavimas
modem n modèmas KEnc (prietaisas kompiuterių telefoniniam 

ryšiui), vertìklis
data ~ duomenų perdavimo modèmas 
digital ~ skaitmenìnis modèmas
intelligent ~ intelèktinis modèmas 
microprocessor ~ mikroprocesoriǹis modèmas

moderate a vidutìnis 
moderation n fiz. lėtinimas
moderator n 1 reguliatorius  2 fiz. lėtik̀lis; moderãtorius 

~ of nuclear reactions branduolìnių reakcijų lėtìklis 
graphite ~ grafìtinis neutrònų lėtik̀lis Aps, KEnc

modernization n modernizãvimas KEnc
modernize v modernizu oti
modernized a modernizu otas
modification n 1 (nedidelis) pa(si)keitim̀as; modifikavimas; 

modifikacija 2 baigiamàsis apdoro jimas, apdirbim̀as 3 kei-
tìmas, konver sija

 aircraft ~ órlaivio atmainà NATO
modified a pàkeistas; modifiku otas 

modifier n spec. modifikatorius
modify v (nežymiai) pakei sti; modifiku oti 
modulation n radiotech., komp. moduliãvimas KEnc, modu-

liacija 
~ of light švieso s moduliacija 
amplitude ~ amplitùdės moduliãvimas KEnc
amplitude-pulse ~ impùlsinis amplitùdės moduliãvimas 
angle ~ kampìnis moduliãvimas 
buzzer ~ tòninis moduliãvimas 
differential ~ diferen cinis moduliãvimas 
direct ~ tiesio ginis moduliãvimas 
external ~ išorìnis moduliãvimas 
fast ~ greitàsis moduliãvimas 
frequency ~ dãžnio moduliãvimas KEnc
impulse ~ impùlsų moduliãvimas KEnc
internal ~ vidìnis moduliãvimas 
laser ~ lazerio spinduliavimo moduliãvimas 
multiple ~ daugkartìnis moduliãvimas 
noise ~ triùkšmo moduliãvimas 
phase ~ fãzės moduliãvimas KEnc
single-sideband ~ vienajuõstis moduliãvimas 
spurious ~ šalutìnis moduliãvimas 
time ~ lai ko moduliãvimas 
vibration ~ vibracinis moduliãvimas

modulator n spec., komp. moduliãtorius KEnc  
active ~ aktyvùsis moduliatorius 
amplitude ~ amplitùdinis moduliatorius 
balanced ~ balansinis moduliatorius 
diffraction ~ difrakcinis moduliatorius 
double-balanced ~ dvìgubasis balansinis moduliatorius
electrooptic ~ elektroòptinis modulia torius 
frequency ~ dažnìnis moduliatorius 
group ~ grùpinis moduliatorius 
light ~ švieso s moduliatorius 
passive ~ pasyvùsis moduliatorius 
phase ~ fazinis moduliatorius 
travelling wave ~ bėgančiosios bango s moduliatorius 
ultrasonic diffraction ~ ultragarsìnis difrakcinis modu-
liatorius 

module n 1 mòdulis (t. p. radiotech., komp.) KEnc 2 (kons-
trukcijos ir pan.) keičiamàsis standartinis elemen tas
digital ~ skaitmenìnis mòdulis 
electronic ~ elektròninis mòdulis 
honeycomb ~ korìnis mòdulis 
integrated circuit ~ intègrinis mòdulis 
logic ~ lòginės schèmos mòdulis 
memory ~ atminties mòdulis 
plug-in ~ keičiamàsis mòdulis 
printed-circuit ~ modulìnė spausdintoji schemà 
three-dimensional ~ tūrinis mòdulis 
two-dimensional ~ plokščiàsis mòdulis

modulus n fiz., mat. mòdulis 
~ of rupture atsparùmo lenkìmui ribà

moil n automobìlių tepalai 
moisture n drėgmė, drėgnùmas
moisture-formation n (su)drėkìmas 
moisture-proof a neperšlampamas 
moisture-repellent a atstumiantis vandenį, hidrofòbinis 
molecule n molèkulė
moment n fiz., radiotech., automob. ir kt. momen tas 

~ of force jėgo s momen tas 
~ of inertia inèrcijos momen tas 
aerodynamic ~ bal. aerodinaminis momen tas 
bending ~ lenkìmo momen tas 
corrective ~ korèkcijos momen tas 
disturbing ~ bal. verčiamàsis momen tas 
electromagnetic torque ~ elektromagnètinis sukìmo mo-
men tas 
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inertia ~ inèrcijos momen tas 
lifting ~ sùkeliantis ratų atitrūkìmą nuo kelio momen tas 
nuclear ~ branduoliǹis momen tas 
overturning / tilting ~ verčiamàsis momen tas 
pitching ~ bal. po linkio momen tas, tangažo momen tas 
restoring / righting ~ bal. stabilizu ojamasis momen tas 
shear ~ lūžio momen tas (apie tiltus)
torque / turning / torsional / twisting ~ sukim̀o momen tas 
yawing ~ bal. krypavimo momen tas 

momentum n (pl momenta) 1 fiz. momeñtas; jùdesio kiẽkis 2 
impùlsas KEnc; prk. varo s jėgà 

 recoil ~ atatrankos impùlsas; àtšliaužiančių šūvio metù dalių
jùdesio kiekis 

monitor n 1 fiz., radiotech., komp., med. vaizduo klis, mo-
nìtorius KEnc; kontròlės príetaisas 2 komp. (sisteminė) val -
dymo programà 3 hidromonìtorius, vandensvydis 4 jūr. ist. 
monìtorius (šarvuotas karo laivas)  
exposure ~ eksponomètras
fire turnable ~ lafètinis gaisriǹis vamzdis 
individual / personal ~ individualùsis dozimètras
level ~ automatinis lygio kontròlės príetaisas 
vapour confirmation ~ garų kontròlės príetaisas Aps, KEnc 
v fiz. tìkrinti žmõgui kenksmìngo radioaktyvùmo buvìmą; 
atlìkti dozimètrinę kontròlę

monitoring n 1 kontròlė Aps, KEnc, stebėsena NATO; 
radioaktyvùmo kontròlė Aps, KEnc, radioaktyvùmo stebėsena 
NATO  2 komp. dispečeriǹis val dymas; (proceso eigos) ste-
bėjimas
chemical ~ chèminė kontròlė Aps, KEnc; chèminė stebėsena
NATO
group radiation ~ grùpinė radioaktyviõsios apšvitõs 
kontròlė Aps, KEnc
individual radiation ~ individualióji radioaktyviõsios ap-
švitõs kontròlė Aps, KEnc
radiation ~ radioaktyviõsios apšvitõs kontròlė Aps, KEnc
radio ~ rãdijo kontròlė KEnc
radioactivity ~ radioaktyvùmo kontròlė KEnc
radiological  ~ dozimètrinė kontròlė Aps, KEnc; dozimètrinė
stebėsena NATO 
state ~ būsenos kontròlė

monkey n (poliakalės) tvoklė
monkey-wrench n skečiamàsis veržliaraktis
monobel n chem. monobèlis (SM)
monoblock n monoblòkas
monochromatic a vienspal vis, monochromatinis
monocle n monòklis
monocrystal n monokristalas
monocular n monokuliaras 
monophase a el. vienfazis
monoplane n av. vienspar nis lėktùvas, monoplanas 
monopropellant n vienakomponen tis rakètinis kùras
monorail n 1 vienbėgis geležìnkelis 2 kabamàsis kelias 
monoscope n monoskòpas
monoxide n chem. monoksid̀as 
 carbon ~ angliẽs monoksid̀as Aps, KEnc
mooring n jūr. laivų stovėjimo vietà KEnc
 ship ~ lai vo švartãvimas KEnc
moorland n pelkėtoji vieto vė
morbidity n liguistùmas; sergamùmas 

radiation ~ spindulìnė ligà 
mortal a mir tinas; mirtìnis  
mortality n sugedìmas
mortar n minósvaidis Art, KEnc; bombósvaidis KEnc; morty-

rà Art, KEnc
automatic ~ automãtinis minósvaidis Art, KEnc
ballistic ~ SM galios nustatymo priétaisas 

base ~ pagrindìnis mino svaidis 
breech-loaded ~ užtai somas pro drūtgalį minósvaidis Art, 
KEnc
chemical ~ chèminis minósvaidis Aps, Art, KEnc
hand ~ granatsvaidis 
long-barrelled ~ ilgavamzdis mino svaidis 
medium trench ~ vidutìnio kalìbro mino svaidis 
mobile ~ savaei gis minósvaidis Art, KEnc
mountain ~ kalnų mino svaidis 
multibarrelled ~ daugiavamzdis mino svaidis 
multibarrelled rocket ~ daugiavamzdis reaktỹvinis minó-
svaidis KEnc 
muzzle-loaded ~ užtai somas pro láibgalį minósvaidis Art, 
KEnc
petard ~ lengvo ji kumuliacinių ùžtaisų svaidymo mortyrà 
recoilless chemical ~ beato šliaužis chèminis mino svaidis 
regimental ~ pul ko mino svaidis 
rifled ~ gráižtvinis minósvaidis Art, KEnc
rocket ~ reaktyvinis mino svaidis 
self-propelled ~ savaei gis minósvaidis Art, KEnc
short-barrelled ~ trumpavamzdis mino svaidis 
throwing ~ bombósvaidis KEnc
trench ~ mino svaidis 
v šaudyti iš mino svaidžių

mortaring n minósvaidžių šáudymas Art, KEnc
 trench ~ minósvaidžių šáudymas Art, KEnc
mortar-man n (pl –men) mino svaidininkas
mortise n lìzdas; ìšpjova, ìšdroža 

sight ~ šaul. g. taikìklio liz̀das 
mortiser n skylių kalìmo staklės; prakalas
mosaic n fotoplãnas KEnc, NATO  

controlled ~ ištaisýtasis fotoplãnas NATO; koordinu otoji 
mozaika 
semi-controlled ~ iš daliẽs ištaisýtas fotoplãnas NATO; apy-
tikslióji mozaika  
uncontrolled ~ neištaisýtasis fotoplãnas NATO; nekoordi-
nu otoji mozaika 

MOT n automob. tèchninė apžiūrà
mothballing n (karo technikos) ilgalai kis saugojimas
motherboard n komp. pagrindìnė plo kštė
motion n 1 judėjimas 2 (mašinos ir pan.) eigà; set* / put* 

smth in ~ paléisti (mašiną); varýti (mechanizmą)  
alternating ~ grįžtamàsis slenkamàsis judėjimas 
crowding ~ (ekskavatoriaus kaušo) slėginis judėjimas 
edding vortex ~ turbulen tinis judėjimas 
lost ~ tuščio ji eigà 
oscillating ~s supavimas(is); svyravimas 
pitching ~ príekinis supìmas; išilgìnis supìmas 
pitching and ~ motion of tank tanko supìmas jùdant 
reciprocating ~ grįžtamàsis slenkamàsis (pirmyn–atgal) 
judėjimas  
rocking / side ~ vinguriavimas, krypčiojimas  
rolling ~ šo ninis supìmas; skersìnis supìmas 
rotary ~ sukamàsis judėjimas 
setting into ~ paleidìmas
thrust ~ (ekskavatoriaus kaušo) slėginis judėjimas 
translatory ~ judėjimas pirmyn

motor n 1 varìklis KEnc, motòras 2 šnek. automobìlis 
~ ambulance medicìnos pagalbos automobìlis 
~ assembly sùrinktas varìklis  
~ blower varìklis ventiliatorius 
~ generator varìklis generatorius 
~ pump mechaninis siurblys 
~ van furgònas
alternating-current ~ kintamo sios srovės varìklis 
axle-hung ~ varìklis su ašies pakabà 
axle-mounted ~ ašìnio kabìnimo varìklis 
brake ~ stabdžių varìklis 
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brake rocket ~ rakètinis stabdžių varik̀lis Art, KEnc
clip-on ~ prikabìnamasis varìklis 
crowding ~ (ekskavatoriaus) sėmim̀o varìklis 
dead ~ ìšjungtas, užgesęs varìklis 
direct-current ~ nuolatìnės srovės varìklis 
electric ~ elèktros varik̀lis KEnc
elevating ~ art. keliamojo mechanìzmo varik̀lis 
linear induction ~ linijìnis asinchròninis varik̀lis 
liquid fuel rocket ~ rakètinis skýstojo kùro varik̀lis Art, 
KEnc
luffing ~ krano strėlės kilnójimo varik̀lis 
opposed-piston ~ varik̀lis su príešingai jùdančiais stū-
mo kliais 
outboard ~ pakabìnamasis varik̀lis 
ramming ~ stūmo klinis varìklis 
resiliently-mounted traction ~ trauko s varìklis su elastìnga 
pakabà 
solid rocket ~ rakètinis kiẽtojo kùro varìklis Art, KEnc
tow ~ velkamo ji gervė
traction ~ trauko s varìklis; pulsu ojamosios srovės trauko s 
varìklis  
traverse / traversing ~ art. po sūkio mechanìzmo varik̀lis 
turret traversing electric ~ bo kšto po sūkio elèktros varìklis 
undulated-current ~ kintamo sios srovės trauko s varik̀lis 
ventilated ~ orìnio aušiǹimo varik̀lis 
windshield wiper ~ stìklo valytùvo varìklis

motorbike n motocìklas
motorboat n motòrinė váltis
motorbus n autobùsas
motorcade n automobìlių vorà
motorcar n (lengvasis) automobìlis
motor-compressor n varìklis komprèsorius
motorcycle n motocik̀las KEnc

~ with sidecar motocik̀las su priékaba  
solo ~ motocìklas be príekabos 

motor-driven a ùžvedamas varikliù
motordrome n amer. motodròmas
motored a tùrintis varik̀lį
motoring n judėjimo režim̀as
motorization and mechanization n motorizãvimas ir me-

chanizãvimas KEnc
motorize v motorizúoti 
motorized a motorizúotasis 
motorized-rifle a motorizu otųjų šaulių
motor-lorry n sun kvežimis
motor-spirit n benzìnas; gazolìnas
motor-trolley n autodrezinà 
motorway n grei tkelis; automobìlių magistrãlė KEnc
mould n fòrma; šablònas; lekalas 

bullet ~ kul kų liejìmo fòrma 
mould-board n (plūgo, mašinos)  verstùvas
moulding n 1 formavimas; liejìmas; liejinys 2 briaunelė

muzzle ~ laibgalio briaunelė
mound n pýlimas KEnc 
mount <n, v> n 1 aptaisas; įtvaras; (lęšio) apsodas 2 stõvas; 

lafètas KEnc; atramà; stalelis (kulkosvaidžio apkase) 3 
galvùtė 4 kronštei nas, gembė 5 montažas; tvìrtinimas 
~ with all-round traverse aplin kinio šaudymo pabūklas 
antiaircraft ~ zenìtinis įrenginys 
antiaircraft machine-gun ~ zenìtinis kulkósvaidžių įrengi-
nỹs Art, KEnc
antiaircraft self-propelled ~ savaei gis zenìtinis įrenginys 
anti-tank guided missile launcher prieštankinių val domųjų
rakètų (pa)leidìmo įrenginys 
anti-tank self-propelled ~ prieštánkinis savaei gis įrenginỹs
Art, KEnc

bipod ~ dviko jis lafètas 
centre pintle ~ aplin kinio šaudymo lafètas 
coaxial ~ (patrankos ir kulkosvaidžio) komplèksinis įrengi-
nys 
column ~ stulpìnis lafètas 
combination ~ mišrio ji įranga 
crystal ~ diòdinė galvùtė
deck artillery ~ dẽnio artilèrijos įrenginỹs KEnc
diode ~ diòdinė galvùtė
drill ~ mo komasis pabūklas; mo komasis kulko svaidis 
engine ~ varìklio atramà 
field gun ~ lau ko pabūklas 
gimbal ~ kardaninis pakabìnimas 
grip ~ bu ožės tvìrtinimo pãgrindas 
gun ~ artilèrinė įranga; pabūklas 
high-angle ~ zenìtinis, šaudymo į o ro taikinius įrenginys 
machine-gun ~ kulko svaidžio įrenginys 
machine-gun tripod ~ triko jis kulko svaidžio sto vas 
micrometer ~ (teleskopinių taikiklių) mikromètrinis įtaisas 
mortar bipod ~ dvikõjis minósvaidžio lafètas Art, KEnc
multiple antiaircraft ~ daugiavamzdis zenìtinis įrenginys 
multiple tube ~ daugiašõvis įrenginỹs KEnc
multipurpose gun ~ universalùsis artilèrijos įrenginys 
octuple ~ aštuonvamzdis įrenginys 
open gun ~ atviràsis pabūklas 
panoramic telescope ~ pabūklo kampamačio lìzdas 
pivot / swivelling / pedestal ~ sukùčio įranga 
quadrant ~ (pabūklo) kvadranto kronštei nas  
quadruple ~ keturšõvis įrenginỹs Art, KEnc
quadruple antiaircraft gun ~ keturšo vis zenìtinis įrenginys 
railway artillery ~ geležinkelìnis artilèrijos įrenginys 
resilient ~ stangrio ji atramà 
rigid ~ neamortizu otasis įrenginys; standžio ji įranga 
ring ~ turèlė
rotatable ~ sukio jamoji įranga 
self-propelled ~ savaei gis įrenginys 
sight ~ taikìklio kronštei nas 
single ~ pavienis pabūklas  
sliding ~ art. àtšliaužiančioji lafèto dalìs; (pabūklo su dvigu-
ba atošliauža) viršutìnis sto vas 
spider ~ kryžmìnis lafètas 
stationary / fixed ~ nejudrùsis įrenginys 
stationary / fixed gun ~ nejudrùsis pabūklas 
subcaliber ~ mažo kalìbro įrenginys; mo komojo vamzdžio 
sto vas 
swivelling ~ sukamo ji atramà
tank ~ tanko (patrankos) įranga 
telescope ~ òptinio taikìklio kronštei nas; teleskòpinio tai-
kìklio kronštei nas 
tilting ~ skersìnio svyravimo sto vas 
trailer ~ prikabìnamasis įrenginys; pabūklas príekaboje  
triple ~ trišo vis įrenginys 
tripod ~ triko jis lafètas 
tunnel diode ~ tunelìnio diòdo galvùtė
turret ~ bo kštinė įranga 
turret artillery ~ bókštinis artilèrijos įrenginỹs KEnc
turret machine-gun ~ bo kšto kulko svaidžio įrenginys 
twin ~ dvišõvis įrenginỹs Art, KEnc 
twin antiaircraft gun ~ dvišo vis zenìtinės artilèrijos įrengi-
nys 
twin gun ~ dvišo vis artilèrijos įrenginys 
two-wheeled ~ (kulkosvaidžio) dviratis sto vas 
universal ~ (kulkosvaidžio) universalùsis sto vas
vehicular ~ automobìlinė įranga 
waveguide ~ bango laidžio galvùtė
wheel ~ ratinis lafètas 
v įren gti, įtaisyti; montu oti; statyti (on, upon – ant)

mountain(ous) a kalnų; kalnu otas  

mountain(ous)
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mounted a 1 sumontu otas; įtaisýtas 2 stoviǹis; sumontúotas 
ant kovõs mašìnos; jùdantis kovõs mašiǹoje; motorizúotasis 

mounter n montu otojas, surinkėjas
mounting n 1 įrenginỹs; stõvas; lafètas KEnc; sistemà KEnc; 

pabūklas KEnc 2 įrengim̀as; įtai symas; montãvimas KEnc; 
montažas 3 (lęšio, didinamojo stiklo ir pan.) apsodas; (objek-
tyvo) įtvaras 
battery ~ akumuliatorių batèrijos įtai symas 
engine ~ varìklio pakabà
longitudinal engine ~ išilgiǹis varìklio įtai symas 
multiple ~ komplèksinis įrenginys 
periscope ~ periskòpo įtai symas 
ring ~ žiedìnė apkabà 
spare wheel ~ atsargiǹio rato montavimas 
transverse engine ~ skersiǹis varìklio įtai symas 
turret gun ~ bo kštinio pabūklo montavimas

mouse n komp. pelė (įtaisas valdyti žymiklio padėčiai ekrane)
mouth n 1 įėjìmas 2 žio tys; angà, skylė; landà; išleidžiamàsis 

atvamzdis; įleidžiamàsis atvamzdis 3 (butelio, tūtelės) kak-
lelis 
~ of case (tūtos) žiotelės 
ammunition box ~ šovinių dėžės angà 
chamber ~ art. kameros žio tys
drain ~ nusileidìmo landà 
feed ~ maitìnimo angà 
magazine ~ šaul. g. dėtuvės angà

mouthpiece n 1 an tvamzdis 2 laibgalio veržlė 3 mikrofònas 
move n (pa)judėjimas; on the ~ jùdant 

v pervežti; perjungti (rodyklę)
movement n 1 judėjimas 2 perkėlimas, permetimas; pergabe-

nimas; pervežimas 3 (mechanizmo) ėjim̀as, judėjimas; auto-
mob. eigà 4 manevringùmas 
~ of trains traukinių judėjimas 
air ~ skraidìnimas 
automatic ~ (mechanizmo) automatinis užvedim̀as
brake pedal free ~ laisvo ji stabdžio pedalo eigà 
bulk ~s of materials betaris krovinių pervežimas 
conflicting ~ pasitinkamàsis judėjimas 
cross-country ~ judėjimas raižyta vieto ve 
deceptive / dummy ~ klaidiǹamasis manèvras 
following train ~ traukinių judėjimas ta pačià kryptimì 
off-road ~ bekelis judėjimas 
rail ~ geležinkelìnis judėjimas 
reverse ~s priešpriešiǹiai pervežimai  
selfwinding ~ (mechanizmo) automatinis užvedim̀as
slow-motion ~ tikslau s kreipim̀o mechaniz̀mas; tikslau s tai-
kìklio nustatymo mechaniz̀mas 
steering wheel free ~ vairaračio laisvùmas 
tactical ~ taktinis judėjimas; taktinis manevringùmas 
through ~s tiesio giniai (be perkrovimų) pervežimai 
troop ~s pajėgų judėjimas 
unobstructed ~ netrukdytasis judėjimas

mover n vãromoji jėgà; varik̀lis KEnc
 armoured prime ~ šarvu otasis vilkìkas 
 prime ~ vilkìkas KEnc
moving n 1 judėjimas 2 (rodyklės) perjungimas 

a jùdantis; jùdinantis
mud-box n pur vo nusodintùvas
mudcap n uždedamàsis ùžtaisas; gruntù priplùkiamas ùžtaisas

mudcapping n sprogdìnimas išoriniù ùžtaisu ùžpilant, 
priplùkiant gruntù 

mudguard n automob. spar nas; purvasargis
mud-factor n stìprinimo koeficien tas 
muff n movà, įmova
muffler n amer. duslintùvas KEnc; slopintùvas  
muffling n automob. triùkšmo slopìnimas
mule n vilkìkas
multangular a daugiakampis
multi-access n komp. lygiagrečio ji kreiptìs
multibarrelled a daugiavamzdis
multichamber a daugiakameris
multi-charge a daugiaùžtaisis (užtaisomas daugeliu užtaisų)
multicolour(ed) a spalvo tas; daugiaspal vis, įvairiaspal vis
multidimensional a daugiamatis
multiengined a dau gelio varìklių, su dau geliu varìklių
multifold a daugkartìnis
multifuel a dau gelio degalų
multifunction(al) a daugiafùnkcis
multigun a komplèksinis (apie pabūklų ar kulkosvaidžių
įrenginį) 

multimedia n komp. daugialypė terpė; daugialypės infor-
macinės technològijos; komplèksinis informacinis vaizda-
vimas; multitérpė

multimeter n multimètras
multimodal a įvairiarūšis 
multiphase el. a daugiafazis
multiple n šnek. daugiavamzdis įrenginỹs 

a daugkartìnis; sudėtìnis
multiplex a 1 sudėtìngas 2 daugkartìnis 
multiplexer n tankintùvas,  multiplèkseris
multiplexing n tankinimas; ryš. kanalų tankinimas 

asynchronous ~ asinchròninis kanalų tankinimas 
frequency division ~ dažnìnis kanalų tankinimas 
line of communication ~ rỹšio lìnijos tánkinimas KEnc
time division ~ kanalų tankinimas pagal lai ką

multiplexor n komp. multiplèksorius
multiplier n 1 dauginimo įtaisas; multiplikatorius 2 komp. 

daugìklis; daugintùvas 3 mat. daugìklis; koeficien tas 
analog ~ analòginis daugintùvas 
crossed-fields (electron-beam) ~ multiplikatorius su sukryž-
mintaisiais laukai s
electron ~ elektròninis multiplikatorius 
frequency ~ dažnio daugintùvas 
secondary (emission electron) ~ antrìnis elektròninis 
multiplikatorius 
voltage ~ įtampos daugintùvas

multipolar a el. daugiapo lis
multiprocessor n multiprocèsorius
multiprogramming n komp. multiprogramavimas
multipurpose a daugiatìkslis; universalùsis 
multiseater av. šnek. daugiavietis lėktùvas
multi-stage a daugiapakõpis 
multitasking n komp. daugiaprogramis režìmas
multivibrator n komp. multivibratorius
multiwheeler n daugiaratis automobìlis 

mounted
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munition n (ppr. pl) 1 šaudmuõ Aps, Art, KEnc, NATO 2 
amunìcija; aprangà; ginkluo tė 3 kariǹis tiekim̀as; pl karìnis 
tur tas 
atomic / nuclear demolition ~ branduoliǹis sprogmuõ Aps, 
KEnc, NATO
binary chemical ~ dvinãris chèminis šaudmuõ Aps, KEnc, 
NATO
captured ~s karìnis trofėjinis tur tas 
chemical ~s chèminio puolim̀o priémonės 
fuel-air explosive ~ aerozòlinio sprogim̀o šaudmuõ Aps, 
KEnc
multi-agent ~ daugianãris šaudmuõ Aps, KEnc, NATO
nuclear demolition ~s branduolìnės sprogdiǹimo príemonės

threat-oriented ~s pavõjui numatýti šáudmenys NATO
munitions-factory n karìnė gamyklà
musketry n šaudyba 
mustard-gas n chem. garstyčių dùjos, iprìtas (pūliuojamoji 

NM)
mutual a abipùsis, savìtarpio
muzzle n 1 (šautuvo, pabūklo vamzdžio) žiótys KEnc; 

laibgalỹs Art, KEnc 2 tūtà KEnc; añtšovas 
muzzle-loader n užtai somas pro žio tis šaunamàsis gin klas
muzzle-loading a užtai somas pro žio tis, laibgalį
muzzle-sight n kryptùkas

muzzle-sight
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N 

nacelle n 1 av. atviróji kabinà 2 (aerostato) krepšys, gondolà 
aerostat / balloon ~ aerostãto krepšys 

nail n vinìs
naked a 1 nepriden gtas; neapsaugotas; neapgiǹtas 2 el. neizo-

liu otas 
name n var das; pavadiǹimas 

illegal device ~ neleistinàsis įrenginio var das
sheet ~ (žemėlapio) lapo pavadiǹimas 

nano-electronics n nanoelektrònika
nanoinstruction n komp. nanokomanda
nanoprocessor n nanosekùndinis procèsorius
napalm n napálmas (PM) Aps, KEnc 
naphtha n 1 sunkùsis benziǹas 2 žìbalas 3 degamo ji alyvà 4 

ligroìnas
solvent ~ benzìnas skiedik̀lis 

napkin n šluostùkas
narrow a siaũras 
narrow-gauge a glžk. siaurabėgis,  siauràsis 
narrowing n susiaurėjimas
natural n 1 gamtìnis 2 natūralùs; tìkras 3 pàprastas; normalùs 
nature n 1 po būdis; esmė, svarbiausioji savybė 2 rūšis; tìpas 
 planned ~ planingùmas 
naught n nùlis
naval a karìnio jūrų (laivyno); jūrų
naval mine n jūrų minà KEnc

acoustic ~ akùstinė (jūrų) minà KEnc, NATO
aircraft-droppable ~ aviãcinė (jūrų) minà KEnc
antenna ~ antèninė (jūrų) minà KEnc, NATO
anti-amphibious ~ priešdesántinė (jūrų) minà KEnc
antisubmarine ~ priešlaiviǹė (jūrų) minà KEnc
antisweeper ~ prieštrãlinė (jūrų) minà KEnc, NATO
bottom ~ dugniǹė (jūrų) minà KEnc, NATO
creeping ~ judrióji (jūrų) minà    NATO
drifting ~ dreifúojančioji (jūrų) minà KEnc
electrochemical ~ galvãninė smūginė (jūrų) minà KEnc
exercise filled ~ paruoštà pratýboms (jūrų) minà KEnc
explosive-filled ~ (jūrų) minà su sprogstamúoju ùžtaisu
KEnc, NATO
fitted ~ paruoštóji (jūrų) minà NATO
floating ~ plūdrióji (jūrų) minà KEnc, NATO
free ~ laisvóji (jūrų) minà KEnc, NATO
homing ~ nusitáikančioji (jūrų) minà KEnc
horn ~ galvãninė smūginė (jūrų) minà KEnc
induction ~ indùkcinė (jūrų) minà KEnc
influence ~ nekontãktinė (jūrų) minà KEnc
mobile ~ judrióji (jūrų) minà KEnc, NATO
moored ~ inkarìnė (jūrų) minà     NATO
non-contact ~ nekontãktinė (jūrų) minà KEnc
oscillating ~ svyrúojančioji (jūrų) minà KEnc, NATO
poised ~ užtaisýtoji (jūrų) minà KEnc, NATO 
pole ~ stiebìnė (jūrų) minà KEnc
pressure ~ hidrodinãminė (jūrų) minà KEnc
propelled-rocket ascent ~ reaktỹvinė išnỹrančioji (jūrų) 
minà KEnc
rising ~ kỹlančioji (jūrų) minà KEnc, NATO
self-propelled ~ savaei gė (jūrų) minà KEnc
snagline ~ detonúojama lýno patraukimù (jūrų) minà NATO
towed ~ velkamóji (jūrų) minà KEnc
watching ~ pasiródančioji (jūrų) minà KEnc, NATO

nave n 1 stebulė 2 įvorė
navigate v 1 plaũkti (laivu); skris̀ti 2 vairúoti (lėktuvą); vèsti 

(laivą); ro dyti kelią (pagal žemėlapį ir pan.)  

navigation n 1 laivýba KEnc; navigãcija KEnc; jūreivỹstė; 
laivininkỹstė; pláukiojimas KEnc 2 laivavedýba KEnc; órlai-
vių vairãvimas; aeronavigãcija KEnc 3 rak. kreipìmas KEnc 
aerial ~ aeronavigacija  
astronomical ~ astronavigacija 
Doppler ~ Dòplerio navigacija 
grid ~ navigãcija pagal koordinãtinį tiñklą, tinklelį NATO  
lazer ~ lazerìnė navigacija 
long-range ~ tolimo ji navigacija
peaceful ~ across the territorial sea taikùsis plaukìmas per 
teritòrinę jūrą  
radio ~ radionavigãcija KEnc, NATO
ship ~ laivavedýba KEnc
space ~ kòsminė navigãcija KEnc

navigator n av., jūr. laivavedỹs; štùrmanas; navigãtorius
KEnc

navvy n žemsemė; ekskavatorius
navy n karìnis jūrų laivýnas KEnc
near-miss n netikslùs pataikymas (ypač apie bombas, šūvius); 

sprogìmas artì taikinio
nearside n automob. pùsė į kelio pakraštį (pagal auotomobilio 

ir pan. važiavimo kryptį: D. Britanijoje – kairioji, kitur – 
dešinioji)

nebulizer n purkštùvas, pulverizatorius
necessity n 1 būtinybė; reikalingùmas 2 pl pìrmojo būtinùmo, 

būtiniausieji rei kmenys  
neck n techn. kaklelis; žio tys; žiedìnis griovelis 

cartridge ~ tūtos kaklelis
cartridge case ~ šaul. g. šo vinio tūtos kaklelis 
swan ~ (vamzdyno) temperatūros kompensatorius
upper ~ (dujokaukės) išorìnė angà

necking n tūtos kaklelio apspaudìmas
need n 1 reikalingùmas 2 pl rei kmės,  po reikiai 

~s of troops in fuel kariu omenės degalų po reikis 
needle n 1 adata 2 adatìnis vožtùvas 3 (prietaiso) rodyklė

compass ~ kòmpaso rodyklė
float ~ plūdės adata 
injection nozzle ~ purkštùvo purkštùko adata 
magnetic ~ magnètinė rodyklė
nozzle ~ purkštùko adata 
obturating ~ užkemšamo ji adata 
steel ~ plienìnis smaigalys 
valve ~ vožtùvo adata 

needle-bearing n adatìnis guo lis
needle-shaped a adatìnis; adatos fòrmos, ãdatiškas 
negation n neigìmas
negative n 1 fot. negatyvas 2 el. neigiamàsis po lius 
neglect n netikslùs artilèrijos šáudymas Art  
 adv netikslù NATO
negotiable a: tin kamas važiu oti, važiu ojamasis (apie kelią); 

priei namas, pasíekiamas (apie kalno viršūnę ir pan.) 
~ with difficulty sun kiai praei namas, pravažiu ojamas, įvei -
kiamas 

negotiate v įvei kti (kliūtis); ~ an obstacle įvei kti kliūtį
negotiation n (kliūčių, sunkumų ir pan.) įveikim̀as KEnc

~ of anti-amphibious obstacles priešdesántinių ùžtvarų įvei-
kìmas KEnc
~ of antimissile defence priešrakètinės gynýbos įveikim̀as
KEnc
~ of barriers and obstacles ùžtvarų ir kliūčių įveikim̀as
KEnc
~ of contaminated zones taršõs zònų įveikim̀as Aps, KEnc

nacelle
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~ of the cover zone dengim̀o zònos įveikim̀as 
~ of the demolition area griuvėsių rajòno įveikim̀as KEnc
~ of the mined area mìnų laũko įveikim̀as KEnc
air defence ~ OEG įveikim̀as KEnc
curve ~ vìngių įveikim̀as 
obstacle ~ kliūčių įveikim̀as

nest n techn., komp. įdėklas, liz̀das  
~ of mines mìnų grùpė
machine-gun ~ kulkósvaidžio lìzdas 
spring ~ spyruo klinis padėklas 

nesting n komp. įdėtìs; įterptis̀
net n 1 tiñklas KEnc, tinklẽlis (t. p. komp.) 3 (the ~) komp. 

internètas 
antisubmarine ~ priešlaiviǹis tiñklas KEnc
antitorpedo ~ prieštorpèdinis tiñklas KEnc
barbed-wire ~ spygliu otosios vielo s tin klas 
camouflage ~ maskúojamasis tin klas; maskuõtės tinklẽlis
command ~ vadovãvimo tiñklas KEnc, NATO
communications ~ ryšių tiñklas KEnc, NATO
control communications ~ atramìnis ryšių tiñklas KEnc
controlled radio ~ val domasis rãdijo tiñklas KEnc
defensive ~ gynýbos sistemà KEnc
desert garnished ~ maskúojamasis (dykumos sąlygomis)
tin klas 
detonating ~ detonúojamosios virvùtės tin klas 
fire control ~ ugnies val dymo tin klas 
flat ~ horizontalióji maskuo tė
floating mine ~ tinklìnė ùžtvara (nuo plūduriuojančiųjų mi-
nų)
helmet ~ maskúojamasis gobtùvas 
individual drape ~ individualio ji maskuo tė, pavienė mas-
kuo tė
noncontrolled radio ~ laisvàsis rãdijo tiñklas KEnc
observation post ~ sekỹklų tiñklas Art, KEnc
portable barbed-wire ~ nešio jamasis spygliu otosios vielo s 
tin klas 
primary communications ~ pirmiǹis ryšių tiñklas KEnc
restricted road ~ silpnai  išplėto tas kelių tin klas 
secondary communications ~ antrìnis ryšių tiñklas KEnc 
tank ~ (maskuojamasis) tankų tin klas 
tank warning ~ prieštankinio įspėjìmo ryšių tin klas 
torpedo defence ~ apsaugiǹis tiñklas nuo torpèdų NATO

netting n 1 tinklelis 2 (ryšių) tiñklo organizãvimas; prisijun-
gìmas prie ryšių tiñklo

 radar ~ radiolokãcinis tiñklas NATO 
 roof ~ stogų maskavimas maskúojamaisiais tinklai s 
network n 1 tiñklas KEnc 2 ryš. (transliacijos stočių) sistemà

KEnc; tiñklas KEnc 3 fiz. grandìnė; keturpo lis 4 komp. gran-
dìnė; schemà; tin klas, tinklelis
~ of Earth‘s degrees Žẽmės láipsnių tiñklas KEnc
basic military route ~ bãzinis kariǹių kelių tiñklas KEnc, 
NATO
branch-pipeline ~ iššako tasis vamzdynų tin klas 
computer ~ kompiùterių tiñklas KEnc, LST
delay / lag ~ uždelsim̀o lìnija 
electric blasting ~ elektrìnis sprogdiǹimo tiñklas KEnc
filtering ~ filtravimo grandìnė
fixed ~ padėtiẽs nustãtymo tiñklas NATO
geodetic ~ geodèzinis tiñklas KEnc
hierarchical computer ~ hierárchinis kompiùterių tin klas 
integrated services digital ~ (ISDN) skaitmenìnių
komplèksinių paslaugų tiñklas KEnc  
international ~ internètas KEnc, tarptautiǹis kompiùterių
tin klas 
Local Area Network (LAN) komp. vietinis (kompiuterių) 
tin klas (VT) LST
military route ~ kariǹių kelių tiñklas
personal computer ~ asmeniǹių kompiùterių tin klas 

phase shifting ~ fazės sukìklis 
pipeline ~ vamzdynų tin klas 
radio ~ rãdijo tiñklas KEnc
railway ~ geležìnkelių tin klas 
ring ~ žiedìnis tin klas 
road / route ~ kelių tiñklas KEnc
telecommunications ~ ryšių tin klas 
teleprocessing ~ nuotolìnio apdoro jimo tin klas 
wide area ~ ryšių tin klas

neutral n neutrãlė
neutralization n 1 neutralizãvimas KEnc, NATO; darymas 

nekenksmìngo 2 slopìnimas (ugnimi) KEnc
~ of target taikinio slopìnimas 
ammunition ~ šaudmenų ištai symas KEnc
electronic ~ elektròninis slopìnimas NATO
hydroacoustic ~ hidroakùstinis slopìnimas KEnc
target ~ táikinio slopìnimas Art, KEnc

neutralize v 1 neutralizúoti 2 slopìnti (ugnimi) 3 padaryti
nekenksmìngo; švãrinti; degazúoti 

neutron n fiz. neutrònas Aps, KEnc
~ splitting atomic nucleus atòmo bra nduolį dalìjantis 
neutrònas 
fast ~ greitàsis neutrònas 
fission ~ dalìjimosi neutrònas 
free ~ laisvàsis neutrònas 
intermediate ~ tarpinis neutrònas 
slow ~ lėtàsis neutrònas 
thermal ~ šilumìnis neutrònas 

nib n techn. pir štas; spyglys
nibble n komp. pùsbaitis
niche n nišà KEnc; įsienis 
nick n 1 įkarpa, įranta, įraiža, įpjova 2 prapjovà, plyšỹs; šùkė, 

ìštrupa 3 susiaurėjimas; kaklelis  
nickeling n nìkelio nusėdìmas ant gráižtvų laukų
night-fighter n av. naktìnis naikintùvas
nip n gnybtas; žnybtùvai
nipper n pl gnybtas; žnýplės; replės 
nipple n 1 daužìklis 2 įmova, įmova; jungiamóji veržlė 3 

atvamzdis  
coupling / clutch ~ jungiamo ji įvorė
grease ~ tepamo ji įmova 
joining ~ jungiamo ji įmova 

nitrate n chem. nitratas; azòto rūgšties druskà 
ammonium ~ amònio nitrãtas KEnc  
barium ~ bario nitratas 
lead ~ švìno nitratas 
strontium ~ stròncio nitratas

nitroexplosive n chem. nitru otoji SM 
nitroglycerine n chem. nitrogliceròlis KEnc
nitropowder n chem. nitroparakas
nitrotoluene n chem. nitrotoluènas
No n: part / item / serial ~ detalės nùmeris (specifikacijoje) 
noble a chem. inèrtinis (apie dujas)
node n 1 fiz., el., ryš., komp. ma zgas 2 komp. viršūnė

reference ~ atskaito s mazgas 
vibration ~ virpesių šaltìnis 

no-glare a neakinantis 
no-go a nevei kia NATO; neįveikiamà (apie vietovę); nevei -

kiantis, nedìrbantis (apie motorą, variklį ir pan.) 
noise n spec. triùkšmas KEnc; gar so iškrai pymas 

acoustic ~ akùstinis triùkšmas 
amplitude-modulation ~ amplitùdiniai moduliúotieji truk-
džiai 
artificial / man-made ~ dirbtìniai trukdžiai 
axle ~ vedančiojo tìlto triùkšmas 
background ~ fòno triùkšmas KEnc

noise
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continuous ~ nenutrūkstamieji trukdžiai ; nuolatiǹiai truk-
džiai 
electrical ~ elektrìniai trukdžiai 
engine ~ varìklio triùkšmas 
exhaust ~ išmetìmo triùkšmas  
frequency-modulation / FM ~ dažniǹiai moduliu otieji truk-
džiai 
gear ~ krumpliaračių triùkšmas 
interfering ~s gar so trukdžiai  (garso matavimo aparatūroje)
radio ~ radijo triùkšmas 
spontaneous ~ radijo savaiminis triùkšmas 
suction ~ įsiurbìmo triùkšmas

noise-killer n triùkšmo slopintùvas
noiseless a netriukšmìngas; betriùkšmis; begar sis 
noiseproof a nepraleidžiantis triùkšmo, nelaidùs triùkšmui; 

apsaugotas nuo triùkšmo
no-load n tuščio ji eigà
nomenclature n 1 nomenklatūrà 2 komp. žymenų sistemà; 

specifikacija
nominal a nominalu sis
nomogram n mat., komp. nomogramà KEnc
non-burning a neužsiliepsno jantis 
nonclassified a neslaptas, neįslaptintas (ypač apie informa-

ciją)
nonconducting a fiz. nelaidùs
nonconductor n fiz. nelai dininkas
non-dazzling a neakinamas, neãkinantis (apie žibintų šviesą)
nondimensional a spec. bematis, nedimen sinis 
nondirectional a spec. bekryptis, netùrintis krypties
noneffective a 1 netin kamas 2 neveiksmiǹgas 
non-expendable a nesunaudójamas; ilgalai kis  
non-explosive a atsparùs sprogìmui, nesprogùs 
nonflammable a nedegùs, sun kiai užsìdegantis 
nonfreezing a atsparùs šal čiui, neužšąlantis 
noninductive a el. neindùkcinis
non-insulated a neizoliu otas
nonius n nònijus
nonmetallic a nemetalìnis
non-nuclear a nebranduolìnis (apie valstybę) 
nonperishable a negen dantis; pàruoštas ilgam lai kymui
nonpersistent a nepastovùs, nepatvarùs (apie dujas ir pan.)
non-recoil a beatatrankis
non-redundant n pagrindìnis (prietaiso ir pan.) blòkas 
nonricochet nerikošètas KEnc
nonrigid a elastìngas, tamprùs
non-self-maintained a nesavaran kiškas
non-shatterable a nètrupantis; nedužùs
nonskid n neleidžiantis sùktis vietoje (ratams slystant) įtaisas
nonstandard a nestandartinis
non-transparent a neskaidrùs
nonuniformity n netolygùmas
noose n kìlpa
norm n 1 nòrma 2 standártas KEnc; normatỹvas KEnc 
 above ~ viršnormatyvinis 
normal a 1 normalùs; įprastas; nòrminis 2 vidutiǹis 
normative a normatyvinis
north n šiáurė; jūr. šiáurės vėjas, nòrdas 

compass ~ kòmpaso šiáurė KEnc, NATO
grid ~ koordinãtinio tiñklo kryptis̀ į  šiáurę NATO, koordina-
tinio tinklelio šiaurė
magnetic ~ magnètinė šiáurė KEnc, NATO
true ~ tikróji šiáurė KEnc, NATO

northeast n šiaurės rytai ; šiaurryčiai; jūr. šiaurės rytų vėjas, 
nordòstas

northwest n šiaurės vakarai ; šiaurvakariai; jūr. šiaurės vakarų
vėjas, nordvèstas

nose n 1 (laivo, lėktuvo, mašinos ir pan.) príekis 2 techn. 
dantìs; krumplys 3 (sviedinio, minos) priešakìnė dalìs 
~ of sear kovìnė paleidìmo svìrties ìškyša
cocking ~ koviǹė gaidùko ìškyša 
hammer ~ gaidùko daužìklis 
hull ~ (tanko) priešakìnė dalìs 
projectile ~ priešakìnė svíedinio dalìs 

nosecone n (raketos) príekinis kònusas
nosepiece n an tgalis; tūtà; pur kštas
nosing-up n av. kabrãvimas KEnc 
notation n 1 žymėjimas 2 komp. notacija; simbòlika; ùžrašas; 

žymuo 
notch n 1 ìšpjova, ìšėma; ìšdroža; (reketo) dantìs 2 įranta; 

rantas; įkarpa; įraiža;  įrėžis; rėžis; įpjova; žymė; griovelis; 
graižtai 3 sankirta 4 šaul. g. kovo s padėtìs 5 (skalės) gra-
davimas; laipsnis; lygis
~ of back sight kryptùko ìšpjova 
cocking-piece ~ kovìnė gaidùko ìšpjova 
half-cock ~ gaidùko keitìmo į sau giąją padėtį ìšpjova
rectangular ~ stačiakampė ìšpjova 
reference ~ kontròlinė žymė
safety ~ 1 saugo s padėtìs 2 šaul. g. saugìklio šliaužìklio 
ìšpjova 
safety-lock spindle ~ šaul. g. saugìklio ašies ìšėma 
sighting ~ taikìklio ìšpjova 
square rear ~ kvadratinė taikìklio ìšpjova 
top ~ viršutìnė taikìklio ìšpjova 
zero ~ nùlinė padalà

notching n įranta; rantas; įkarpa; ìšdroža; ìšpjova; žymė; grio-
velis; prapjovà; pro rėža   

note n 1 signalas 2 ženklas, simbolis 3 pažymà; pakvitavimas; 
aktas 4 komp. pastabà; ùžrašai
horizontal datum ~ koordinačių atskaito s pradžià
percussion ~ sprogìmo pažymėjimas 
supplemental ~s aiškinamieji ùžrašai (žemėlapio paraštėje) 

notebook n komp. ùžrašai; ùžrašų knygelė
~ computer knygiškàsis kompiùteris 

notice n (išankstinis) pranešìmas; įspėjìmas 
danger ~ (užminuotojo arba užterštojo ruožo) įspėjamàsis  
ženklas

notification n pranešìmas; paskelbìmas; perspėjimas; informã-
vimas (t. p. komp.) 

nozzle n añtgalis; pur kštas; automob. purkštùkas; varìklio tūtà
KEnc  
annular ~ žiedìnė tūtà 
atomizing ~ purškiamàsis an tgalis 
burner ~ degìklio purkštùvas; degìklio tūtà 
carburettor spraying ~ karbiuratoriaus purkštùkas 
compensating ~ kompensacinis purkštùkas  
discharge ~ slegiamóji tūtà 
fire ~ gaisrìnis vamzdis 
fire-hose / dispersing] ~ 1 pùrkštas, brandspòitas 2 (laivo) 
kilno jamasis siurblys 
flow ~ sąnaudų matavimo tūtà 
fuel-injection / -spray ~ degalų purkštùko čiurkšlės ribo-
tùvas 
injection ~ purkštùvo purkštùkas 
pump ~ siurbiamàsis atvamzdis, an tgalis 
purge ~ prapučiamo ji tūtà 
reaction / jet / propelling / exhaust ~ reaktyvinė tūtà 
reversing ~ antrìnė privedamo ji tūtà 
slot ~ plyšìnis an tgalis 
spray ~ čiurkšlės ribotùvas; purkštùkas, pur kštas; purškiamó-
ji tūtà

nuclear a 1 branduolìnis 2 atòminis 

noise-killer



231

nuclear, biological, chemical a radiãcinis, -ė, chèminis, -ė
ir biològinis, -ė Aps  

nuclear-powered a atòminis (apie laivą) 
nucleus n fiz. atòmo branduolỹs Aps, KEnc

atomic ~ atòmo branduolys 
atomic ~ of fissioning element skylančiosios medžiagos 
atòmo branduolys 
crystal ~ kristalizacijos branduolys 
shock ~ smūginis branduolỹs KEnc

null n nùlis
number <n, v> n 1 nùmeris 2 skai čius (t. p. automob., komp.); 

kiẽkis 3 mat. skaitmuõ; sumà 4 pl skaitliǹis pranašùmas
~ of cases / packages sėdimųjų vietų skai čius 
~ of gears pavarų (pavarų dėžėje) skai čius 
absolute / arithmetic ~ aritmètinis skai čius 
obstacle ~ kliūties nùmeris 
algebraic ~ algebrinis skai čius 
army serial ~ asmeniǹis kario nùmeris 
atomic ~ atòminis skai čius 
azimuthal quantum ~ azimutiǹis kvantinis skai čius 
binary ~ dvejetai nis skai čius 
blending octane ~ oktaninis miš̀inio skai čius 
cardinal ~ pagrindìnis skai čius; kiekybinis skai čius 
carrying ~ šaudmenų padavėjas Art, KEnc
cetane ~ cetaninis skai čius 
chalk ~ transportãvimo nùmeris KEnc
complex ~ komplèksinis skai čius 
crew ~ pabūklo skyriaus nùmeris 
decimal ~ dešimtai nis skai čius 
edition ~ (žemėlapio) leidim̀o nùmeris 
even ~ lyginis skai čius 
field post ~ laũko pãšto nùmeris KEnc
gun ~ pabūklo skyriaus karys (numeris) 
inventory ~ invento rinis nùmeris 
irrational ~ iracionalùsis skai čius 
ketonic ~ cetãninis skai čius KEnc 
lay reference ~ mìnos núorodos nùmeris NATO
lot ~ (sviedinių, užtaisų) partijos nùmeris 
Mach ~ Mãcho skai čius (M) Art, KEnc
message reference ~ pranešìmo nùmeris; (kovinio) doku-
men to in deksas 
NATO code ~ NATO kòdo nùmeris 
natural ~ natūralùsis skai čius 
octal ~ aštuonetai nis skai čius 
octane ~ oktãninis skai čius KEnc
odd ~ nelyginis skai čius 
performance ~ rūšingùmas (benzino riebaus mišinio atspa-
rumas detonacijai)
principal quantum ~ pagrindìnis kvantinis skai čius 
reference ~ siun čiamojo rašto nùmeris 
registration ~ automašiǹos registracijos nùmeris 
rejection ~ išbrokúotasis skai čius
role ~ klasifikãcijos nùmeris NATO
serial ~ eilės nùmeris
service ~ asmenìnis nùmeris 
sheet ~ (žemėlapio) lapo nomenklatūrà 
sighting ~ taikìklio nustatytojas 
stock ~ nomenklatūrinis nùmeris 
target ~ taikinio nùmeris 
total ~ bendràsis skai čius
two-digit ~ dvižen klis skai čius 
v (su)numerúoti

numbering n numeracija; šifravimas; skai tinis kodavimas  
cylinder ~ cilìndrų numeravimas 

numberplate n (automobilio) nùmerio ženklo skydelis
numeral n komp. skaitmuo 
numerator n skaičiuo klis; skaitik̀lis; numeratorius 
numeric a skai tinis LST 
nut n veržlė; movà; ease off the ~ atleisti ver žlę; lock the ~ 
įtvìrtinti ver žlę; tighten the ~ (už)ver žti ver žlę
~cap aklino ji veržlė
adjusting ~ reguliu ojamoji veržlė; nustatomoji veržlė
back ~ atramìnė veržlė
barrel ~ jungiamo ji vamzdžio movà 
blind / box ~ aklino ji veržlė; gaubto ji veržlė
bright ~ švario ji veržlė
butterfly ~ sparnu otoji veržlė
cap ~ kamštis 
capstan ~ veržlė su skylėmìs (raktui) 
case-hardened ~ cementu otoji veržlė
castellated / castle ~ vainìkinė veržlė
circular ~  apvalio ji veržlė
clamp ~ an tveržlė; spyno s, ùžrakto veržlė
clasp ~ apglėbiamo ji veržlė; pagrindìnė veržlė
cold-pressed ~ šaltai  presu otoji veržlė
collar ~ jungiamo ji veržlė
collared ~ veržlė su briaunelè 
conical-necked ~ veržlė su kūginiu kakleliù 
connecting ~ jungiamo ji veržlė
countersunk ~ paslėptìnė veržlė; įleisto ji veržlė
coupling ~ veržiamo ji movà; užmetamo ji movà 
cover ~ aklino ji veržlė; gaubto ji veržlė
crown ~ vainìkinė veržlė
elevating ~ vertikaliojo kreipìmo movà 
finger ~ sparnu otoji veržlė; veržlė su auselè
finished ~ švario ji veržlė
flange ~ jungiamo ji veržlė
flanged ~ veržlė su briaunelè 
fly ~ sparnu otoji veržlė; veržlė su auselè; spragtùkas 
front-sight locking ~ kryptùko tvìrtinimo veržlė
full ~ visau kštė veržlė
grip ~ an tveržlė; spyno s, ùžrakto veržlė
guiding ~ kreipiamo ji veržlė
half ~ pùsaukštė veržlė; nepilno ji veržlė
half-rough ~ pùsjuodė veržlė
horned ~ vainìkinė veržlė
hot-pressed ~ karštai  presu otoji veržlė
joint ~ jungiamo ji veržlė
knurled ~ rievėtoji veržlė
locked ~ fiksu ojamoji veržlė
locking ~ an tveržlė; spyno s, ùžrakto veržlė
loose ~ išsukto ji veržlė
milled ~ rievėtoji veržlė
packing ~ sandarinamoji veržlė; riebókšlis 
pulling-off ~ traukiamo ji veržlė
punched ~ štampu otoji veržlė
rating ~ (svyruoklės, švytuoklės) reguliu ojamoji veržlė
ring ~ žiedìnė veržlė
rough ~ juodo ji veržlė  
round ~ apvalio ji veržlė
safety ~ saugìklinė veržlė, kontrveržlė
screw ~ sraigtinė veržlė
seat ~ sodìnamoji veržlė

nut
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self-locking ~ savaime fiksu ojamoji veržlė
sight thumb ~ taikìklio sraigto būgnelis 
sleeve ~ ilgo ji veržlė; sankabinė veržlė; moviǹė veržlė; 
užmetamo ji veržlė
sliding ~ šliaužiamo ji veržlė
slip ~ pirmìnė veržlė
slit ~ veržlė su prapjovomìs 
spark-plug terminal ~ uždegim̀o žvakės gnybto veržlė
split ~ apglėbiamo ji veržlė; skečiamo ji veržlė; perpjautoji 
veržlė; sudėtìnė veržlė; spyno s veržlė
spring ~ spyruo klinė veržlė  
square ~ kvadratinė veržlė

stamped ~ štampu otoji veržlė
stop ~ atramìnė veržlė
thick ~ aukšto ji veržlė  
thumb ~ sparnu otoji veržlė, veržlė su auselè
union ~ jungiamo ji veržlė; užmetamo ji veržlė
unslackable ~ neatleidžiamo ji veržlė
wheel ~ rato tvìrtinimo veržlė
wing ~ sparnu otoji veržlė, veržlė su auselè

nutating n kūginis skleidìmas
nutation n nutãcija (laisvai besisukančio kūno ašies svyravi-

mas plokštumoje) Art, KEnc; kūginis skleidìmas 

nutating
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O 

oar n ìrklas 
object n 1 dáiktas;  komp. dalykas 2 objèktas (t. p. komp.) 

KEnc
civilian ~ civìlinis objèktas 
dangerous ~ pavojìngasis objèktas Aps, KEnc
dummy ~ klaidìnamasis objèktas Art, KEnc 
military ~ karìnis objèktas KEnc
prominent ground ~ (gerai matomas, pastebimas) antže-
mìnis orientyras  
reference ~ atramìnis orientyras 
smoke ~ dūmijimo objèktas Aps, KEnc

object-finder n fot. ieškìklis 
object-glass n opt. objektyvas 
objective n objèktas 

airborne ~ o ro desanto puolim̀o objèktas 
camouflage ~ maskavimo objèktas 
destruction / demolition ~ naikìnimo objèktas 

objective-lens n opt. objektyvo lęšis; objektyvas 
oblique a įžambùs, įstrižas; įžulnùs; pasvìręs
obliquity n 1 įžambùmas 2 nukrypìmas 3 táikinio sánkirtos 

kampas Art, KEnc 4 nuožulnà 5 kampas nuo normalės (kam-
pas tarp normalės susidūrimo taške ir kritimo linijos)
~ of armour plate šarvo plo kštės nu olydis 

 ~ of wheels ratų nelygiagretùmas 
obliterate v griauti; naikiǹti 
obscure a 1 sun kiai pàstebimas, įžiūrimas 2 tamsùs; ~ glass

dūminis stìklas 
observation n stebėjimas (t. p. radiotech., komp.); sekìmas; 

Aps, KEnc; príežiūra; dar ↑ surveillance
~ effective fire ka unamojo šaudymo sekìmas 
air ~ o ro stebėjimas 
anti-tank ~ príešo tankų stebėjimas 
artillery instrumental ~ instrumen tinė artilèrinė žvalgyba 
balloon ~ žvalgýba iš pririšamųjų aerostãtų  
bilateral ~ sudẽrintasis stebėjimas iš sekỹklų Art 
coastal ~ of sea jūros stebėjimas iš krañto KEnc
effective fire ~ káunamojo šáudymo sekim̀as Art, KEnc 
enemy ~ príešo stebėjimas 
ground ~ antžemìnis stebėjimas 
lateral ~ šo ninis stebėjimas 
meteorological ~ meteorològinis stebėjimas Art, KEnc
NBC ~ RChB stebėjimas Aps, KEnc
remote test ~ nuotolìnis ban dymų stebėjimas 
target ~ taikinių stebėjimas 
visual ~ tiesióginis, vizualùsis stebėjimas Art, KEnc
weather ~ orų stebėjimas KEnc

observe v stebėti; sèkti; ~ fire stebėti šaudymo rezultatùs;
cannot ~ negaliù stebėti NATO  

observed a stebimas 
observer n stebėtojas KEnc; sekėjas 

air ~ óro stebėtojas KEnc; stebėtojas iš óro NATO
anti-tank ~ príešo tankų stebėtojas 
artillery ~ artilèrijos stebėtojas Art, KEnc
chemical ~ chèminis stebėtojas 
forward ~ priešakìnis stebėtojas NATO
forward artillery ~ priešakìnis artilèrijos stebėtojas KEnc 
ground ~ antžemìnis stebėtojas 
ground air ~s antžemiǹiai óro erdvės stebėtojai KEnc
NBC ~ RChB stebėtojas Aps, KEnc 
parameter ~ stebėtojas 
senior ~ vyresnysis stebėtojas 
weather ~ meteorològinis stebėtojas Aps, KEnc

obsolescence n (mašinos ir pan.) moralinis susidėvėjimas 
obsolete a pasenęs; ~ for future manufacture gamýba nu-

trauktà 
obstacle n kliūtis KEnc; ùžtvara KEnc; bypass ~ apei ti kliūtį; 

breach ~s įren gti perėjas kliūtyse; demolish ~s griauti kliūtis; 
develop natural ~ pritaikyti gamtìnę kliūtį gynybos tikslams; 
force ~ įvei kti kliūtį kaunantis; negotiate ~s  įvei kti kliūtis; 
remove ~s šalinti kliūtis; šalinti ùžtvaras span / bridge ~s
įren gti perėjas per kliūtis ar ùžtvaras 
absolute ~ neįveikiamo ji kliūtis 
active ~ aktyvióji kliūtis KEnc
anti-airborne ~ priešdesantinė ùžtvara (prieš oro desantus) 
antiaircraft ~ priešlėktùvinė ùžtvara KEnc
anti-amphibious ~ priešdesántinė ùžtvara (prieš jūrų desan-
tus) KEnc
antipersonnel ~ priešpėstinė ùžtvara KEnc
anti-tank ~ prieštánkinė ùžtvara KEnc
anti-vehicle ~ prieštranspòrtinė ùžtvara KEnc
combined ~ mišrióji ùžtvara KEnc
concealed ~ užmaskúotoji kliūtis
explosive ~ sprogstamóji ùžtvara KEnc
ground ~ antžemìnė ùžtvara KEnc
man-made ~ dirbtinóji kliūtis
mine ~ mìnų ùžtvara KEnc
mined ~ užminu otoji ùžtvara 
natural / terrain / physical ~ gamtìnė kliūtis KEnc; gamtìnė
ùžtvara  
net ~ tinklìnė ùžtvara KEnc
non-explosive ~ nesprogstamóji ùžtvara KEnc
passive ~ pasyvióji kliūtis KEnc
sea ~ jūrų ùžtvara KEnc
tactical ~ taktinė kliūtis 
underwater ~ povandenìnė kliūtis 
vertical ~ vertikalio ji kliūtis 
water ~ vandeñs kliūtis KEnc; vandeñs ùžtvara KEnc
wire ~ vielų ùžtvara KEnc
wire-roll ~ vielų spirãlė KEnc

obstruct v 1 užversti; užtvérti; užblokúoti (kelią ir pan.); ~ the 
traffic užblokúoti ei smą 2 sulaikyti, trukdyti (judėjimą, eis-
mą) 3 užsto ti; kliudyti, trukdyti; ~ the light / the view užsto ti 
šviẽsą; užsto ti vai zdą

obstruction n 1 kliūtis KEnc, NATO; ùžtvara KEnc; ùžvarta
KEnc 2 už(si)kimšìmas, užkišìmas; trùkdymas 3 sangrūda, 
susigrūdìmas  
~ of traffic kelio spūstìs 
non-explosive ~ nesprogstamo ji ùžtvara 
nuclear charge ~ branduolìnių mìnų ùžtvara KEnc
road ~ kelių ùžtvara 

obstructor n trukdìklis KEnc, NATO
obturate v 1 užkimšti, užkìšti; užtaisýti 2 sandarinti 3 art. 

obtiuru oti 
obturation n 1 už(si)kimšìmas 2 sandãrinimas Art, KEnc 3

art. obtiuravimas
case ~ tūtinis sandarinimas

obturator n 1 art. sandarìklis 2 art. obtiuratorius 3 fot. ùž-
raktas 

occlude v užtverti, užkir sti (kelią); užkìšti, užkimšti 
occupation n 1 užėmìmas 2 užpildà 
 ~  of the gun position ugniẽs pozìcijos užėmìmas Art, KEnc
occurrence n komp. egzemplio rius; įvykis; pasireiškìmas 
octad n komp. aštuonbìtis baitas 
octane n chem. oktãnas 
 ~ number / rating / value oktãninis skai čius KEnc

octane
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octant n oktantas (prietaisas kampams matuoti) 
octogene n chem. oktogènas (brizantinė SM) KEnc 
ocular n opt. okuliaras 
odometer n (ypač amer.) kilometražo skaitìklis; hodomètras  
odour n kvapas 
oersted n erstèdas (Oe) (CGSM sistemos magnetinio lauko 

stiprio vienetas) 
off-centre a ekscen triškas; ekscen trinis 
off-cut n nu opjova, nu oraiža, atraižà 
offence n: driving ~ ei smo taisyklių pažeidìmas  
offensive n puolìmas; take* the ~ pereiti į puolìmą, pùlti 

unexpected tank ~ netikėtasis tankų puolim̀as
off-gauge a negabarìtinis 
off-going n automob. nuvažiavimas nuo kelio 
offhighway n bekelė
office <n, a> n 1 tarnyba 2 pl pagalbinės patalpos (sandėliai ir 

pan.) 3 pùnktas; pòstas; įstaiga ir pan. 
call ~ pasikalbėjimo pùnktas 
control ~ val dymo pòstas 
special operations research ~ desántinių ir divèrsinių
operãcijų tyrìmo skỹrius 
a tarnybinis 

officer n karinin kas; vir šininkas 
anti-tank ~ prieštankinės gynybos vir šininkas 
artillery ~ artilèrijos vir šininkas 
bomb disposal ~ nespro gusiųjų bòmbų darymo nekenks-
miǹgų karinin kas specialìstas
chemical ~ chèminės tarnybos vir šininkas 
demolition ~ sprogdìnimo darbų karinin kas; sprogdìnimo 
darbų vir šininkas 
fire prevention ~ priešgaisriǹės tarnybos vir šininkas 
liaison ~ ryšių karinin kas; sąveikos karinin kas 
range ~ poligòno vir šininkas 
reconnaissance ~ žvalgybos vir šininkas 
signal ~ ryšių vir šininkas 
special weapons employment ~ specialiųjų gin klų rūšių
naudo jimo karinin kas 
tank ~ karinin kas tankìstas 
train ~ karìnio ešelòno vir šininkas 
weather station ~ meteorològijos stoties vir šininkas 

official a tarnybinis  
off-line a log., komp. savaran kiškas, autonòminis, àtjungtas

(apie terminalą, darbo režimą) 
off-load v iškráuti 
off-position n automob. išjungtóji padėtis̀ 
off-road n bekelė

a attr visurei gis (apie automobilį ir pan.)
offset n 1 kompensacija, padengìmas 2 póstūmis 

target ~ pataisà dėl (taikinio) póslinkio 
offset* v kompensu oti; subalansu oti

offside n pùsė į kelio vid̀urį (pagal automobilio ir pan. važia-
vimo kryptį: D. Britanijoje – dešinioji, kitur – kairioji) 

off-the-target n nepatáikymas Art, KEnc
ogive n (svi edinio) kūginė dalis̀; (svi edinio) skliau tinė dalìs 

tangent ~ (svi edinio) kūginė; (svi edinio) skliau tinė dalìs
ohm n òmas (Ohm) (SI elektrinės varžos matavimo vienetas) 
ohmmeter n ommètras 
oil <n, v> n 1 naftà; žìbalas 2 (mašinų) alyvà; skystàsis tẽpalas; 

pl tepalai ; change ~ kei sti tepalus 
acid-free ~ berūgščiai tepalai 
acid-free gun ~ berūgščiai gin klų tepalai 
air filter ~ o rinių fìltrų tepalai 

  all-purpose ~ universalio ji alyvà 
all-season ~ vis(a)sezòniai tepalai    
automotive engine ~ automobìlių varìklių tepalai 
automotive transmission ~ automobìlių transmis̀ijų tepalai 

aviation ~ aviaciniai tepalai   
axle ~ ašìniai tepalai 
ball-bearing ~ rutulìnių guo lių tepalai 
base ~ baziniai tepalai   
black / fuel ~ mazùtas 
cable ~ kabelìniai tepalai , lyno tepalas 
capacitor / condenser ~ kondensatorìniai tepalai 
carbon ~ benzòlas 
compressor ~ kompresorìnė alyvà, kompresorìniai tepalai 
cooling ~ aušìnamieji tepalai 
corrosion inhibiting ~ antikoròziniai tepalai 
crankcase ~ karterio tepalai 
diesel-engine ~ dyzelìniai tepalai 
diluted ~ suskystintieji tepalai 
distillate fuel ~ nevalytasis traktorių žìbalas 
dynamo ~ dinaminių mašìnų tepalai 
electric motor ~ elèktros varìklių tepalai 
engine ~ varìklinė alyvà, varìkliniai tepalai 
explosive / blasting ~ chem. nitroglicerìnas (SM) 
extreme pressure transmission ~ dìdelio slėgio pavarų dė-
žių tepalai 
fast-bodying ~ grei tai tirštėjantys tepalai 
gas turbine lubricating ~ dùjų turbìninių varìklių tepalai 
gear ~ transmìsinė alyvà 
gland ~ aušìnamieji riebókšlių tepalai 
headlight ~ šviestùvų žìbalas 
heavy duty ~ tepalai  sunkio ms darbo sąlygoms 
hydraulic ~ hidrauliniai tepalai , hidraulinių sistèmų alyvà  
hypoid / rear axle ~ hipòidiniai tepalai 
impure ~ užterštíeji tepalai 
incendiary ~ padegamàsis naftos prodùktų mišinys 
instrument ~ instrumen tiniai tepalai 
insulating ~ izoliacinė alyvà; transformatorìnė alyvà, izo-
liaciniai tepalai , elektroizoliaciniai tepalai 
light lubricating ~ lengvíeji tepalai 
long-time burning ~ ilgai  degantis žìbalas 
low-viscosity / light / non-viscous / low-cold-test / low- 
pour-point ~ netirštėjantieji tepalai 
machine / engine ~ mašìniniai tepalai 
machine-gun ~ kulko svaidžių tepalai 
machine-gun recoil ~ kulko svaidžių hidraulinių amorti-
zatorių tepalai 
meter ~ matavimo príetaisų tepalai 
motor ~ autòlas  
motor ~ for automobiles and tractors automobìlių ir 
traktorių tepalai 
motor ~ varìkliniai tepalai ; automobìlių tepalai 
neutral ~ neutralíeji tepalai 
oxidized / blown ~ oksidu otieji tepalai 
paraffine ~ žìbalas 
piston engine lubricating ~ stūmo klinių varìklių tepalai 
pneumatic tool ~ pneumatinių príetaisų tepalai 
precision instrument ~ tiksliųjų instrumen tų tepalai 
preservative ~ apsaugìniai tepalai 
pure ~ švaríeji tepalai 
recoil ~ atóšliaužos įtaisų skystis 
recovered ~ regeneru otieji tepalai 
refined ~ išvalytieji tepalai 
regular motor ~ reguliaríeji varìkliniai tepalai 
residual fuel ~ mazùtiniai degalai , mazùtas 
rifle / gun ~ gin kliniai tepalai 
running-in ~ (pri)trinamíeji tepalai 
rust proof / preventive ~ antikoròziniai tepalai 
shock absorber ~ amortizatorìniai tepalai 
siccative / drying ~ džiūstantieji tepalai 
signal ~ signalinių lempų žìbalas 
synthetic ~ sintètiniai tepalai   
slushing ~ apsaugìniai tepalai ; antikoròziniai tepalai 
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solid ~ solidòlas 
special ~ specialíeji tepalai 
spent / waste / used / discharged ~ panaudo tieji tepalai 
spindle ~ ver pstiniai tepalai 
starter ~ startinių, (pa)leidim̀o priétaisų tepalai 
steam cylinder ~ ciliǹdriniai tepalai 
summer ~ vasarìniai tepalai 
switch / breaker ~ (iš)jungìklių tepalai 
tank engine ~ tánkų varìklių tepalai 
tar ~ gudrònas 
thick / viscous ~ tirštíeji tepalai 
thickened / multigrade ~ sutirštėjusieji tepalai 
thin ~ skystíeji tepalai 
top / upper cylinder ~ pavir šinio cilìndrų tepìmo tepalai 
tractor ~ traktorių tepalai 
transformer ~ transformatorìniai tepalai 
transmission / gear-case ~ transmìsiniai tepalai 
turbine ~ turbìniniai tepalai 
turpentine ~ terpentiǹas 
undoped (regular) ~ bepríemaišiai tepalai 
upper lubricating ~ (pilami į degalus) pavir šinio cilìndrų
tepìmo tepalai   
used / waste ~ panaudo tieji tepalai 
vacuum ~ vakuumìniai tepalai 
valve ~ vožtùvų tepalai 
washing / flushing ~ plaunamieji tepalai 
water-white ~ bespal viai tepalai 
white ~ šviesíeji tepalai 
winter ~ žiemìniai tepalai 
v (su)tèpti 

oilbox, oil-cup, oil-filler n tepaliǹė
oilcan n ran kinė tepalìnė
oildag n grafìtiniai tepalai 
oil-engine n naftinis varik̀lis  
oiler n 1 (skystųjų tepalų) tepalìnė 2 nafto vežis; tánklaivis

KEnc, NATO
banjo ~ tepalìnė su ilgà nosýte 
hand ~ ran kinė tepaliǹė
push-bottom ~ membraninė tepaliǹė  
wick-feed ~ dagtìnė tepaliǹė

oil-fired a naudo jantis skystąjį kùrą  (apie šildytuvus ir pan.) 
oil-fuel n skystàsis kùras 
oil-hole n tepamóji angà  
oiling n 1 tepìmas 2 išalyvavimas, ištepalavimas

ring ~ žiedìnis tepìmas 
oilness n tepamóji gebà  
oil-pan n alyvos kárteris 
oilproof / oil-resistant / oil-resisting a atsparùs tepaláms 
oilproofness / oil-resistance n atsparùmas tepaláms 
oil-pump n alyvos siurblys 
oil-seal n riebókšlis 
oilstone n galąstuvas 
oil-tank n alyvos rezervuaras 
oil-tanker n naftos tánklaivis, nafto vežis 
oil-tight a nepraleidžiantis riebalų, nepralaidùs alyvai, naftai 
ointment n tẽpalas 

anti-gas ~ apsaugìnis tepalas (nuo NM) 
eye ~ akių tepalas (pažeidus liuizitu) 
protective ~ apsaugiǹis tẽpalas Aps, KEnc

ommeter I n ommètras (SI savitosios elektrinės varžos mata-
vimo vienetas)           

ommeter II n ommètras (elektrinės varžos matuoklis)           
omnidirectional a bekryptis (apie anteną ir pan.) 
on n komp. įjungìmas 
on-board a bòrto, bòrtinis 
ondometer radijo bangómatis 

one-sided a vienašalis 
onetime a vienkartìnis 
one-way a 1 vienakryptis, vieno s krypties (apie ryšį, eismą ir 

pan.) 2 vienkelis 
on-line a komp. neautonòminis, tiesio ginis (apie darbo reži-

mą); internètinis; prijùngtas  
on-position n automob. įjungtóji padėtìs 
onset n: breakdown ~ el. pramušìmo atsiradìmas 
opacity n nepermatomumas; nepralaidùmas; neskaidrùmas 

acoustic / sound ~ gar so nelaidùmas 
opaque a neskaidrùs 
open v pertraukti 
opening n 1 techn. angà; skylė, kiaurymė; plyšys; tarpas; 

langelis 2 (durų ir pan.) atidarymas 3 pertraukimas 
~ of spring lìngės įlinkio strėlė
~ of the valve techn. čiaupo atidarymas; el. ventìlio atida-
rymas 
breech ~ stūmo klinis drūtgalio lìzdas; spyno s atidarymas 
bridge ~ tìlto įėjìmas 
door ~ dùrų angà 
drain ~ drenãžo angà; išleidžiamóji vanden s angà 
ejection ~ iššautų tūtų išmetìmo angà  
feed ~ padavìmo angà 
filler ~ įpylìmo angà 
filling ~ (degalų) pripylìmo angà 
firing ~ šáudymo angà 
indicator ~ indikacinė angà 
magazine ~ dėtuvės ėmìklio angà 
navigation ~ tinkamà laivybai ùpės vagà 
negative ~ of spring neigiamàsis lìngės ìšlinkis 
positive ~ of spring teigiamàsis lìngės ìšlinkis 
receiver / breech ~ úokso angà 
screen ~ síeto skylùtė
time ~ atidarymas su lai ko uždelsimù 
trigger ~ šaul. g. paleidìmo svìrties prapjovà 
valve advanced ~ skubùsis vožtùvo atidarymas

operable a vei kiantis; ~ at all times nuo lat vei kiantis 
operand n komp. operándas 
operate v 1 vei kti; dìrbti; funkcionu oti 2 valdyti 3 eksploatúo-

ti; paléisti (mašiną ir pan.) 
operated a val domas; manually ~ ran kinio užtai symo; remo-

tely ~ nuotolìnio val dymo 
operating n: engine ~ temperature temperatūrinis varìklio 

darbo režìmas 
operation n 1 operacija (t. p. log.); režìmas 2 (su)veikìmas; 

galio jimas 3  (mašinos, sistemos ir pan.) paleidìmas į dárbą; 
darbas 4 naudójimas; eksploatãvimas; place in ~ priimti eks-
ploatavimui 5 komp. darbas; eksploatacija; operacija; vei ks-
mas 6 procèsas 7 val dymas 
after-burst ~s branduolìnio sprogìmo padarinių likvidavimo 
darbai 
air logistic support ~ logìstinės paramo s o ro operacija 
air-transportable ~ o ro desantinė operacija 
armour and amphibious ~ tankų desantinė operacija 
automatic ~ automatinis veikìmas
auxiliary ~ pagalbinė operacija 
barrier ~s ùžtvarų įrengìmas  
before-burst ~s atliekamos prieš branduolìnį puolìmą príe-
monės 
biological ~ biològinė operacija 
blasting ~ sprogdìnimas 
blasting ~s sprogdìnimo darbai   
breaching ~ perėjų įrengìmas 
bridging ~s tìlto statybos darbai ; tìlto surinkìmo darbai 
car ~ automobìlio eksploatacija 
CBR warfare ~s RChB gin klų koviǹis naudo jimas 
chemical ~ chèminė operacija 
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chemical, biological and radiological ~ chèminė, biològinė
ir radiològinė operacija 
clearing ~ išminavimas 
computer ~ kompiùterio operacija 
concurrent ~ suderintasis darbas 
continuous ~ nuolatiǹis veikim̀as 
countermine ~ kontrminavimo operacija 
crossing ~s ùpių įveikim̀as 
data ~ duomenų tvar kymo operacija 
demolition ~s sprogdiǹimo darbai ; griovim̀o darbai 
duplex ~ ryš. duplèksinis darbas 
engineer ~s inžinèrinės priémonės 
false ~ netin kamas veikìmas 
faultless / fail-safe ~ veikim̀as be avãrijų
fuel depot ~ degalų sandėlio darbas 
hand ~ ran kinis val dymas 
handling ~s pakrovim̀o, iškrovim̀o ir transportavimo darbai 
high-speed ~ spartùsis veikìmas 
hook ~ prikabìnto króvinio skraidiǹimas KEnc, NATO
illegal ~ neleistinóji operacija 
interleaving ~ vienalai kis dárbas 
intermittent ~ trūkùsis veikim̀as 
joint airborne ~ jungtìnė o ro desantinė operacija (dalyvau-
jant įvairioms ginkluotųjų pajėgų rūšims) 
loading unloading ~ pakrovìmas ir iškrovim̀as 
logic ~ lòginė operacija 
logistic ~ log. logìstinė operacija
logistic support ~ log. logìstinės paramo s operacija 
main ~ pagrindìnė operacija 
manual ~ (pabūklo) ran kinė príežiūra; ran kinis užtai symas 
military materiel ~ kãro tèchnikos eksploatãvimas KEnc
mine laying ~s minavimo, miǹų laukų įrengìmo darbai ; mìnų
dėjìmas 
multiple unit ~ val dymas per dau gelio víenetų sistèmą
multiprogram ~ daugiaprogramis darbas 
NDM ~s sprogdìnimo naudo jant branduolinès SM darbai 
no-failure ~ veikìmas be gedim̀ų
parallel ~ lygiagrečióji operacija 
post-nuclear attack recovery ~s branduoliǹio puolim̀o pa-
darinių likvidavimas 
putting into ~ paleidim̀as (apie mašiną, agregatą ir pan.) 
quick ~ greitaveika 
radiological ~ radiològinė operacija 
random ~ atsitiktìnis suveikìmas 
rearward ~ atbulìnis judėjimas 
recovery ~ naikìnimo príemonių naudo jimo padarinių likvi-
davimas 
relay ~ relės suveikìmas 
repair ~s remònto darbai 
rescue ~s gelbėjimo operacija; gelbėjimo darbai   
run-in ~ (automobilio) įvažinėjimas; (mašinos, variklio) įdir-
bìmas 
safe ~ pàtikimas darbas
search and rescue ~ paieško s ir gelbėjimo operacija 
serial ~ nuoseklióji operacija 
short-time ~ trumpalai kis veikim̀as 
simplex ~ ryš. simplèksinis darbas 
single-program ~ vienaprogramis darbas 
steady ~ stabilùs darbas 
step-by-step ~ pažin gsnis darbas 
synchronous ~ sinchròninis darbas 
trenching ~s tranšėjų, griovių kasim̀as 
trial ~ ban domoji eksploatacija 
trouble-free ~ beavarė eksploatacija; nenutrūkstamoji eks-
ploatacija 
winter ~ eksploatacija žiemo s sąlygomis 
working ~ darbìnė operacija 

operational a 1 vei kiantis, dìrbantis (apie mechanizmą) 2
naudo jamas 3 operatyvinis 4 spec. operãcinis, -ė 5 kovo s, 
koviǹis 

operational-tactical a operatyvinis-taktinis
operator n 1 operãtorius KEnc 2 mašinìstas; telefonìstas; tele-

grafìstas; radìstas 3 komp. operacijos simbolis; operãtorius 4
mat. ženklas; fùnkcija 
~ on duty budėtojas 
breech-block ~ spynininkas 
crane ~ krãnininkas (didelės galios artilerijos pabūklo įgulos 
narys) 
crane and shovel ~ krano ir ekskavatoriaus mašinìstas 
detector / mine detector ~ žval gas minu otojas su mìnų
ieškikliù 
flame-thrower ~ liepsno svaidininkas 
grenade launcher ~ granatsvaidininkas 
radio ~ rãdijo operãtorius; rỹšininkas KEnc; radìstas 
range ~ taikìklio nustatytojas  
range-finder ~ tolìmatininkas Art
telegraph ~ telegrafininkas 
telephone ~ telefònininkas 
tracking ~ sekantis taikinį operatorius 

operator-driver n: radiac ~ vairu otojas dozimètrininkas 
opisometer n kreivėmatis 
opportunity n galimýbė
 fire ~ies ugniẽs galimýbės KEnc
oppression n slėgìmas 
optical a òptinis 
optics n òptika KEnc; òptinės príemonės; òptinis príetaisas

~ of the tank òptinis tánko príetaisas
coated ~ den gtas specialiu oju mìšiniu òptinis stìklas 
crystal ~ kristalų òptika 
electronic ~ elektròninė òptika KEnc
fiber ~ skaidulìnė òptika 
fibrous ~ plúoštinė òptika KEnc
laser ~ lazerìnė òptika 
lightguide ~ šviesolaidìnė òptika 

optimization n komp. optimizavimas 
option n 1 komp. pl parãmetrai, režìmai 2 pasirinkìmas; 

pasirinktis̀ 
optional a nestandartinis 
optoelectronics n òptinė elektrònika KEnc
optotransistor n komp. òptinis tranzìstorius 
optron n optrònas KEnc
optronics n optrònika 
orbit n orbità 

electron ~ elektròno orbità 
order n 1 įsakymas, nuro dymas, paliepìmas; absorb an ~

nagrinėti, išsiaiškinti įsakymą; amend an ~ pataisyti 
įsakymą; announce / read* an ~ paskelbti įsakymą; pristatýti 
įsakymą attention to ~s! Klausyti įsakymų! (komanda);  
authenticate an ~ patvìrtinti įsakymo tikrùmą; by command 
of pagal įsakymą; cancel an ~ atšaũkti įsakymą; carry out / 
execute an ~ vykdyti įsakymą; circumvent an ~ apei ti 
įsakymą; confirm an ~ patvìrtinti įsakymą; cut* ~s on
įfòrminti įsakymu; defy / fail to obey (the) ~ atsisakyti 
vykdyti įsakymą; deliver an ~ pristatyti įsakymą; depart 
from an ~ nusižen gti įsakymui; disseminate an ~ (to)
pranèšti įsakymą (domėn); distribute an ~ išsiųsti įsakymą; 
fire by ~ šaudyti pagal komandą; fire / initial fire ~ komanda 
(pa)leisti ùgnį; firm up / authenticate an ~ patvìrtinti įsaky-
mą; follow up an ~ kontroliu oti įsakymo vykdymą; get* an ~ 
through pristatyti įsakymą; give* / issue / put* out an ~
du oti įsakymą; hand in an ~ įtei kti įsakymą; include / incor-
porate in the ~ įtraukti į įsakymą; issue / publish an ~ išleisti 
įsakymą; mail an ~ siųsti įsakymą paštù; originate an ~
suformulúoti įsakymą; paraphrase / re-word an ~ perfrazuoti 
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įsakymą; prepare an ~ (pa)ren gti įsakymą; prescribe / lay* 
down in an ~ nuro dyti įsakyme; put* an ~ into writing
įfòrminti įsakymą raštiškai; revoke an ~ atšaũkti įsakymą; 
supercede an ~ pakei sti įsakymą; violate / break* an ~ pa-
žei sti įsakymą 2 log. užsakymas; paraiškà 3 òrderis; leidìmas 
4 komp. eilė; eiliškùmas; (valdiklio) kománda 5 tvarkà; (ge-
ra) būklė; skìltis; in bad ~ netvarkiǹgas, nesutaisytas; out of 
~ nesutvarkytas; nevei kiantis, sugedęs 
~ of the day dalinio įsakymas 
administrative ~ administracinis įsakymas; ùžnugario įsa-
kymas 
air movement ~ skraidìnimo įsakymas 
assembly ~ (technikos) surinkim̀o, montavimo tvarkà 
blocking ~ blokuo tės komanda 
classified ~ slaptàsis įsakymas 
complete (operation) ~ vis̀as kovo s įsakymas 
confirmatory ~ patvir̀tinantis žo dinį nuródymą įsakymas 
demolition ~ sprogdìnimo įsakymas; sprogdiǹimo darbų
įsakymas 
emergency operating ~ avarijos likvidavimo darbų tvarkà 
firing ~ pabūklų išdėstymas ugnies pozìcijoje 
flight ~ skrai dymo įsakymas 
fragmentary (mission-type) ~ daliǹis kovo s įsakymas 
general ~ personalo įsakymas 
guard ~ sargybos įsakymas 
gun train ~ pabūklo po slinkio azimutas 
march ~ žygio įsakymas 
military pay ~ karių atlyginimų pakeitìmo įsakymas 
nuclear fire ~ branduoliǹio gin klo panaudo jimo įsakymas 
operations / combat ~ kovo s įsakymas 
oral / verbal ~ žo dinis įsakymas 
overlay-type ~ grafinis (ant kalkės) įsakymas 
routine ~ príežiūros ir aptarnavimo instrùkcija 
routine ~ rikiuo tės įsakymas 
slow ~ įspėjìmas apie grei čio sumažinimą
special ~ specialùsis įsakymas; daliǹis rikiuo tės įsakymas 
traffic / movement ~ pervežimų įsakymas 
travel ~ komandiruo tės dokumen tas 
working ~ tvarkingùmas, gerà būklė, tinkamùmas 
written / letter ~ rašytinis įsakymas 

ordinate n geom. ordinãtė KEnc
 maximum ~ didžiáusiasis trajektòrijos aũkštis Art, KEnc,     

NATO
ordnance n 1 sprógmenys; sprogstamiéji šáudmenys KEnc 2

ginkluõtė KEnc; kovõs tèchnika KEnc; naikìnimo priémonės
KEnc; koviǹės tèchninės priémonės 3 artilèrija KEnc; artilè-
rijos pabūklai 4 aprūpinimas giñklais, šaudmenimis̀, ekipuotè
explosive ~ sprogstamíeji šáudmenys KEnc, NATO 
heavy ~ sunkióji artilèrija KEnc
unexploded explosive ~ nesprógę sprógmenys KEnc, NATO  

organic a etãtinis, -ė KEnc
organization n 1 organizãvimas; sutvar kymas 2 struktūrà; 

sandara 
~ of the ground (inžinerinis) vietóvės įrengìmas KEnc, 
NATO 
counterbattery ~ priešbatèrinės kovo s organizavimas 
defensive ~ gynybiniai darbai 
ground ~ vieto vės įranga 
supply ~s log. tiekìmo òrganai 

orient n orientãvimas KEnc; kreipim̀as KEnc
orientation n orientãvimas(is) KEnc; orientãcija 

~ by backsight orientavimas atvirkštiǹio vizavimo metodù 
~ by the aid of a compass orientavimas(is) pagal kòmpasą
~ by the aid of a map orientavimas(is) pagal žemėlapį
~ by the aid of aerial photographs orientavimas(is) pagal 
aerofotografines núotraukas 
~ of map žemėlapio orientãvimas KEnc

~ of surveillance instruments stebėjimo príetaisų orientã-
vimas Art, KEnc  
azimuthal ~ orientavimas(is) pagal azimutą
map ~ by the aid of a compass žemėlapio orientavimas 
pagal kòmpasą
tactical ~ taktinis orientavimas 
target ~ taikinio orientavimas 
terrain ~ orientavimas(is) vieto vėje 
topographic ~ topografinis orientavimas 

oriented a orientúotas; nùkreiptas 
orienting n orientãvimas KEnc
 gun ~ pabūklo orientãvimas Art, KEnc
orifice n 1 angà, kiaurymė; žiomuo  2 techn. tūtà; an tgalis; 

purkštùkas 
~ in barrel wall kiaurymė (ginklo) vamzdžio sienelėje 
air supply ~ droseliavimo angà 
drain ~ nuleidìmo, išpylìmo angà 
filling ~ (degalų) pripylìmo angà 
flowmeter ~ srovės matavimo diafragmà  
flushing ~ plovìmo angà 
gauged / calibrated ~ kalibravimo angà 
jet ~ purškìmo angà 
measuring ~ matavimo angà 
metering ~ dozavimo angà 
nozzle ~ tūtinė angà 

origin n 1 (t. p. komp.) šaltìnis; ìštaka; pradžià 2 (koordinačių) 
susikirtìmo taškas   
~ of coordinates / coordinate ~ koordinačių pradžià 
~ of fire trajektòrijos pradžià Art, KEnc; išlėkìmo tãškas Art, 
KEnc  
false ~ netikro ji pradžia (sutartinis atskaitos taškas) 

original n originalas 
a 1 pirmìnis; pradìnis 2 originalùs; auten tiškas 

origination n parengìmas 
oscillate v virpėti, vibru oti; svyru oti 
oscillation n virpėjimas; svyrãvimas; pl virpesiai  KEnc  

hubting ~ vingiavimo svyravimas 
pitching ~ šuoliavimo svyravimas 
rolling ~ šóninio supìmo svyravimas 
swaying ~ šóninės núonašos svyravimas  

oscillator n 1 vibratorius, osciliatorius; generatorius, virpesių
generatorius 2 radijo heterodìnas 
audio frequency ~ žemojo dažnio virpesių generatorius 
beat-frequency ~ telegrafo priėmìmo heterodìnas 
blocking ~ blokavimo generatorius 
calibrating ~ kalibru ojamasis heterodìnas 
capacitance-resistance ~ varžų ir imlùmo generatorius 
carrier-frequency ~ nešančiojo dažnio generatorius 
coherent ~ koheren tinis heterodìnas 
continuous-wave ~ negęstančiųjų virpesių generatorius  
crystal-controlled ~ kvarcinis generatorius 
crystal-stabilized ~ stabilizu otasis kvarcinis generatorius 
delayed-pulse ~ sulaikytųjų impùlsų generatorius
driving ~ pirmìnis generatorius 
erasure / obliterating ~ įrašų trynìmo generatorius 
high-frequency ~ aukštojo dažnio generatorius 
integrated-circuit ~ intègrinis generatorius 
klystron ~ klistròninis generatorius 
magnetron ~ magnetròninis generatorius 
quartz ~ kvarcinis generatorius 
reference ~ atramìnis heterodìnas 
reflection ~ klistrònas 
self-excited ~ autogeneratorius 
self-pulsed ~ automoduliu ojamasis generatorius 
shock-excited ~ smūginio žadinimo generatorius 
transistor ~ pùslaidininkių príetaisų generatorius 
transitron ~ tranzitròninis generatorius 

oscillator
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travelling wave tube ~ bėgančiosios bango s lempos gene-
ratorius 
tunable ~ reguliu ojamasis generatorius 
valve ~ lempinis generatorius 
voltage-tuning ~ elektròninio perjungimo generatorius 

oscillogram n oscilogramà 
oscillograph n fiz. oscilografas 
oscilloscope n fiz. osciloskòpas 
otter n jūr. ūdra (tralavimo mechanizmas) KEnc 
out adv: ~ of effective range už tikro sios ugnies ribų; ~ of 

gauge negabarìtinis; ~ of order sugedęs 
outage n 1 (mašinos) prastovà; darbo nutraukìmas, stabdymas; 

sugedìmas; el. avarinis atjungim̀as 2 spec. nubyrėjimas, nute-
kėjimas, nu otėkis 3 išleidìmo angà 

outburst n sprogìmas 
rock ~ uolíenos išmetim̀as 

outcome n rezultatas 
outdated a pasenęs 
outdoor n lau ko, esantis laukè 
outdriving n aplenkìmas  
outfit n 1 (techninis) aprūpinimas 2 įranga; rei kmenys; (įran-

kių) komplèktas KEnc 3 aprangà 
amphibian ~ savaei gės desantinės perkėlos príemonės 
armoured ~ šarvu otasis komplèktas, šarvu otoji įranga 
demolition ~ sprogdìnimo rei kmenys 
gasoline / petrol testing ~ benziǹo kokybės kontròlės apa-
ratūrà 
patching ~ kamerų remònto priémonių komplèktas 
repair ~ remònto instrumen tų komplèktas; remònto me-
džiaga 
welding ~ suvìrinimo agregatas 

outflow n ištekėjimas; nu otekis 
out-gate n išeinamóji įmova 
outgoing n pl ìšlaidos 

a (iš)naudo tas 
outlet n 1 išleidìmo, išėjim̀o angà; iš̀eiga, išėjìmas 2 nute-

kėjimas, ištekėjimas; nu otakas 3 amer. el. kištukiǹis lìzdas 
cartridge case ~ šaul. g. tūtų išmetìmas 
discharging ~ iškraunamóji angà 
overflow ~ perpilamasis atvamzdis 
pneumatic ~ pneumatinis iškrovìmo įtaisas 
slow-running ~ tuščio sios eigo s žìklerio angà 
steam ~ dùjų ir garo išėjìmas 

outline n 1 techn. (džn. pl) kòntūras, apybraiža; apybrėža 2
brėžinys, abrisas; metmenys, eskìzas, škic̀as 3 komp. išvadìnė
lìnija; kòntūras 4 attr kontūriǹis  

out-of-balance a išbalansúotas 
out-of-date a pasenęs, nebegalio jantis 
outperform v turėti geresnès tãktines tèchnines charakte-

rìstikas; geriaũ naudóti kovõs tèchniką  
output n 1 našùmas; galingùmas 2 galià 3 prodùkcija, ìšeiga; 

gamybos apimtìs; ìšdirbis 4 komp. ìšeiga; išėjìmas; išėjìmo 
signalas; ìšvadas; išvedim̀as; išvesties du omenys; išvestìs 
(procesas) LST 
accumulator ~ akumuliatorių batèrijos talpà 
azimuth ~ duomenų išvedim̀as pagal azimutą
data ~ duomenų išvestis̀ 
elevation ~ duomenų išvedim̀as pagal vietos kampą  
engine ~ efektyvióji galià KEnc
horse-power ~ galià arklio galiomis 
pump ~ siur blio našùmas 
radio station ~ rãdijo stotiẽs galingùmas KEnc
range ~ duomenų išvedim̀as pagal nu otolį  
sound ~ garsìnė išvestis̀ 
standard ~ standartinė išvestìs 
thermal ~ šilumo s našùmas 

total / gross / useful ~ pilnutìnė galià; sumìnė  galià 
ultimate ~ didžiausioji galià 

outrange v šáudyti toliaũ (negu kitas pabūklas) 
outrigger n 1 spyrys; gembė; kronštei nas  2 iškeliamóji atramà; 

atverčiamóji atramà; kryžmìnio lafèto atramà 3 jūr. autrìgeris 
(irklinė valtis su išorinėmis įkabomis) 
front ~ (lafeto kryžmės)priešakìnė atverčiamóji atramà 
rear ~ (lafeto kryžmės) užpakalìnė atverčiamóji atramà 
side ~ (lafeto kryžmės) šóninė atverčiamóji atramà

outside n išorìnė, lau ko pùsė; ìšorė
~ of track išorìnė vìkšro, vìkšro grandies pùsė

outstroke n (stūmo klio) išleidìmo, išmetìmo eigà 
out-to-out n didžiausioji gabarìtų apimtìs 
outwash n nu oplova 
outweight v 1 turėti pérsvarą 2 nusver ti; vir šyti (svoriu)
oven n krósnis 

bake-out ~ kai tinimo, šìldymo krósnis 
over n pérlėkis Art, KEnc, NATO 

carry ~ pernaša 
way ~ art. dìdelis perlėkis 

overall n kombinezònas 
 camouflage ~s masku ojamasis kombinezònas 
 special ~s specialùsis kostiùmas KEnc
overbalance n persvara 
overboots n apsaugìnės kójinės Aps, KEnc
overbridge n viadùkas KEnc
overcast a debesu otas 
overcharge n 1 el. perkrova 2 sustìprintasis ùžtaisas 

v 1 perkrauti, per dau g apkrauti (t. p. el., techn.) 2 užtaisyti 
sustìprintu ùžtaisu 

overclassify v pernelyg įslaptinti (dokumen tą) 
overcurrent n el. an tsrovis 
overdose n per dìdelė dòzė

radiation ~ per dìdelė apšvito s dòzė
overdrive n automob. grei tinančioji pavarà
overexposure n 1 fot. perlaikymas 2 per didelės apšvito s 

dòzės gavìmas 
overextend v pereikvoti (išteklius ir pan.) 
overfilling n perpilda, perpildymas 
overflow n 1 išsiliejim̀as, persiliejimas (per kraštus); po tvynis 

2 persipildymas, perpilda 3 nutekamàsis vamzdis; nuleidìmo, 
išpylìmo angà 4 komp. perpilda 5 hidr. pralaidà, pratakas 6
vanden s nuleidìmas, nuvedìmas

overflowing n perpildymas 
overfuelling n degiojo mìšinio persotinimas  
overgear n aukštesnióji pavarà
overhang n 1 stat. nu osvyra; ìškyša; (stogo) ùžlaidas 2 konsò-

linė dalìs 
body ~ kėbulo nu osvyra 
front ~ príekinė nu osvyra 
rear ~ užpakalìnė nu osvyra 
turret ~ bo kšto nu osvyra 
turret ~ išsikìšusi už bòrto bo kšto dalìs 
tyre ~ padango s apimtìs 

overhaul <n, v> n 1 automob. tèchninė príežiūra; kapitãlinis 
remòntas 2 nuodugnùsis patìkrinimas; revìzija 3 perrinkimas; 
(iš)rūšiavimas 

 complete / general / major ~ kapitãlinis remòntas  
 major / complete ~ of military materiel kapitãlinis kãro 

tèchnikos remòntas KEnc 
 v remontu oti 
overhead a 1 esantis viršujè 2 antžemìnis 
overheating n 1 perkaitinimas 2 perkaitimas 
overkill n naikìnamoji galià (ypač brand. ginklo; didesnė negu 

reikalinga priešui sunaikinti) 

oscillogram
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overlap n sánklota NATO; (ypač techn.) užleidìmas; užėjìmas 
(vienas ant kito) 
aerial photograph ~ aerofotografinių núotraukų perden-
gimas 
forward ~ priešakìnė sánklota    NATO
lateral / side ~ šóninis dengìmas 
line ~ linijìnė sánklota NATO 
longitudinal / line / fore-and-aft / forward ~ išilgiǹis den-
gìmas 
side ~ šóninė sánklota NATO
valve ~ (variklio) vožtùvų perdengimas 

overlapping n 1 sanklota 2 darbas su ùžlaida 3 (ypač techn.) 
užleidìmas; užėjìmas (vienas ant kito) 

overlay n 1 kálkė KEnc; skaidrė NATO; schemà (ant kalkės) 2
dan gtis; apdangalas 3 komp. perdanga 
fire capabilities ~ artilèrijos ugnie s galimybių nustatymo 
schemà (ant kalkės) 
gas situation ~ chèminės situacijos schemà (ant kalkės) 
obstacle ~  kliūčių skaidrė
roving-gun location ~ klajo jančiųjų pabūklų pozìcijų
schemà
target ~ taikinių skaidrė Art, KEnc, NATO

overload n pérkrova (t. p. el., komp.) KEnc
limit ~ ribìnė perkrova 
maximum / extreme ~ didžiausioji perkrova 
operating ~ eksploatacinė perkrova 
permissible ~ leidžiamóji pe rkrova 
prohibitive ~ neleidžiamóji perkrova, draudžiamóji perkrova 
sustained ~ ilgalai kė perkrova 
tyre ~ padango s perkrova 

overloader n permetamasis krautùvas  
overloading n perkrova; perpildymas 
overmass n perteklìnė masė
overpass n amer. viadùkas 
overpressure n vir šslėgis NATO 
 air blast ~ orìnės smūgio bangõs vir šslėgis 

free air ~ laisvõsios atmosfèros vir šslėgis NATO 
peak ~ didžiáusiasis vir šslėgis NATO

overprint n papìldomai spáusdinta informãcija KEnc, NATO

overrun n perpilda 
overrun*v automob. važiu oti savìrieda 

overrunning n perpilda 
overshoot n perviršis 

v 1 prašauti (virš), nepataikyti 2 šaudyti geriau  (už) 3 prava-
žiu oti (posūkį, stotelę ir pan.)

overshooting n aukštàsis šaudymas (pataikymo taškai aukš-
čiau taikymo taško)

over-speed n per dìdelis apsisukìmų skai čius 
overspeeding n leidžiamojo grei čio vir šijimas 
overstrain n pervargimas 
overtaking n automob. lenkìmas 
overturn n per(si)vertimas 
overtype n komp. (duomenų) keitìmo režìmas 
overvoltage n el. viršįtampis 
overweight n 1 svo rio perteklius, perviršis; per dìdelis svo ris, 

viršsvoris 2 persvara 
overwind* v persukti (laikrodį ir pan.) 
oxidant n chem. oksidatorius 
oxidation n  chem. priso tinimas deguo nimi; oksidavimas, 

oksidacija  
anodic ~ chem. anòdinimas 

oxide n chem. oksìdas, deginys 
nitrogen / nitric ~ azòto oksìdas 
carbonic ~ anglies oksìdas 

oxidizability n oksidacijos gebà 
oxidizer n chem. oksidatorius

rocket ~ rakètinis oksidatorius 
oxidizing n chem. oksidavimas, oksidacija 
oxygen chem. deguo nis 

atmospheric ~ atmosfèrinis deguo nis 
atomic / elemental ~ atòminis deguo nis 
gaseous ~ dùjinis deguo nis 
heavy ~ sunkùsis deguo nis 
liquid ~ skystàsis deguo nis 
monoatomic ~ vienatòmis deguo nis 

oxygenate v priso tinti deguo nimi; oksidu oti 
oxygeneous, oxygen-containing a chem. deguo nies 

oxygeneous, oxygen-containing
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P 

pacecounter n žingsniamatis
pack n 1 ryšulỹs; pakètas (t. p. komp.) KEnc

2 kuprìnė 3 nešulỹs KEnc 4 (lėktuvų ir  
pan.) grandìs KEnc  
combat ammunition ~ koviǹė šaudmenų dėtuvė Art, KEnc
hard ~ standžiųjų dis̀kų pakètas 
imagery ~ vaizdų rinkinỹs NATO 
parachute ~ parašiùto krepšys 
screen ~ tinklelių rinkinys 
v sandarinti

package n 1 ryšulỹs; pakètas KEnc; (bagažo) viénetas, baga-
žas 2 komplèktas KEnc 3 komp. kòrpusas; pakètas; sto vas 4 
log. tarà; įpakavimas
~ with decontamination substances degazavimo pakètas
amphibious ~ povandeniǹis agregatas 
filtration ~ keičiamàsis fil̀tro elemen tas 
free-drop ~ pakuo tė krovinių numetim̀ui (iš orlaivių) be 
parašiùtų
power ~ maitìnimo blòkas 
returnable ~ daugkartìnio naudo jimo tarà 
revolving ~ parašiùtinė tarà su kritim̀o lėtinimo (sukimusi) 
įtaisu 
tank power ~ tanko varik̀lis; tanko jėgai nė

packaged n: ~ petroleum product nãftos prodùktų mãžmenos
KEnc, NATO 

packaging n 1 (daiktų) sudėjìmas, pakavimas; paketavimas 2 
įpakavimas; tarà 3 įpakavimo medžiaga 4 tarpìklis; sandarini-
mas 5 (pamatų) klojìmas 6 montažas 
mine ~ mìnų įpakavimas 
plastic spray ~ apipurškìmas plãstine mẽdžiaga   NATO

packed a supaku otas (in, with)
packer n sandarìklis
 cable ~ kãbelio klotùvas KEnc
packet n 1 pakètas KEnc; dėžùtė 2 komanda 3 komp. dìskų

pakètas; dokumeñtų rinkinỹs; informãcinis rinkinỹs
emergency medical / individual first-aid ~ individualùsis 
pirmo sios medicìnos pagalbos pakètas 
individual anti-chemical ~ individualùsis chèminis pakètas
KEnc 
information ~ informãcinis rinkinỹs
loading ~ (orlaivio) pakrovim̀as
message ~ pranešìmų pakètas

packeting n log. paketavimas  
packing n 1 (daiktų) susidėjim̀as, pakavimas; paketavimas 2 

log. pakuo tė; įpakavimas; tarà 3 tarpìklis; sandarinimas 
~ in cartridges / cases šaudmenų surinkim̀as; šaudmenų
patronavimas 
~ joint flanšinis sandarinimas 
barrel ~ vamzdžio riebókšlis 
bearing ~ guo lio sandarinimas 
breech ~ art. užpakaliǹis riebókšlis 
flanged ~ flanšinis sandarinimas 
front barrel ~ príekinis kulko svaidžio gau bto riebókšlis 
hair felt ~ veltinìnis tarpìklis 
joint ~ tarpo sandarinimas 
muzzle ~ art. laibgalio riebókšlis 
parachute ~ parašiùto sudėjìmas 
pole ~ karčių, šakų sutvìrtinimas
rear barrel ~ užpakaliǹis vamzdžio riebókšlis 
rubber ~ gumìnis tarpìklis 
watertight ~ nelaidùs vándeniui sandarik̀lis

packing-box n riebókšlis

packing-case n įpakavimo dėžė
pad n 1 rak. (pa)leidìmo stãlas; rak. (pa)leidìmo aikštẽlė;

(sraigtasparnių) kilìmo ir tūpìmo aikštẽlė; laũko aerodròmas 
KEnc 2 padėklas KEnc; briaunelė; letenėlė; platfòrma; atramà 
3 elastìngas bu ožės padas 4 automob. trinkelė 5 komp. duo-
menų planšètė
buffer ~ bùferio tarpìklis
clutch stop ~ sánkabos stabdžio trinkelė
friction / brake ~ stabdžių trinkelė
hair felt ~ veltìnio padėklas
jack ~ domkrato atramà
launch ~ (pa)leidìmo platfòrma Art, KEnc, NATO
launching ~ rak. (pa)leidìmo stalas
no-shock ~ atatrankos amortizatorius 
obturating / gas-check ~ sandarìklio pagalvė; obtiuratoriaus 
pagalvė
periscope protective ~ periskòpo an tkaktis
resilient ~ izoliu ojantysis tarpìklis 
storage ~ mašìnų saugojimo aikštelė

padding n kamšalas
padlock n pakabìnamoji spynà
page n komp. (kompiuterio atminties) fizikìnis blòkas (atitin-

kantis lapą); pùslapis
Web ~ tinklalapis

pager n pranešìmų gavìklis
paging n 1 ieškà 2 komp. pùslapių kaità 
 radio ~ rãdijo ieškà KEnc
pail n kibìras
paint n dažai ; (nu)dãžymas  

anti-rust / rust-protective ~ antikoròzinis padengìmas 
camouflage ~ maskúojamieji véido dažai 
enamel ~ emalio dažai 
fire-retardant ~ apsaugo s nuo ugnies dažai 
indicator ~ indikaciniai dažai 
marking ~ žymimíeji dažai 
oil ~ aliejiniai dažai 
road ~ kelių dažai 
rust-inhibitive / anticorrosive / antirusting ~ antikoròziniai 
dažai 

painted a nudažytas
painting n 1 dãžymas KEnc 2 atspalvis, spalvà 3 komp. pie-

šìmas; spal vinimas
ammunition ~ šaudmeñs dãžymas Art, KEnc
baffle / disruptive ~ maskavimas (nudažymas dėmėmis, 
ruožais); kamufliažas
camouflage / mask / pattern / shadow / shading ~ 
maskúojamasis dãžymas KEnc
deformation / dazzle ~ deformúojamasis dãžymas KEnc
protective ~ apsaugìnis dãžymas Aps, KEnc
rust-resisting ~ antikoròzinis da žymas

pair n techn., el., komp. porà
spherical ~ rutulìnis lan kstas
stereophotographic ~ stereofotogrãfinė porà KEnc; stereo-
skòpinė porà NATO
wheel ~ ratų porà

pairing n (kabelio gijų) susukìmas poromìs 
quad ~ (kabelio gijų) susukìmas ketvertùkais 

palette n komp. palètė
palette-knife n spec. mentelė
palite n chem. palìtas (SM)
pallet n kilnójamoji platfòrma; krovinių ir tèchnikos išmetìmo 

iš lėktùvo platfòrma; padėklas KEnc
 aircraft flat ~ órlaivio króvinio padėklas NATO

pacecounter
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palmtop n komp. delninùkas (kompiùteris)
pamphlet n tèchninė informãcija; tèchninė instrùkcija
pan n 1 padėklas 2 káušas; lovys, latakas 3 automob. kárteris

crankcase oil ~ karterio padėklas 
engine ~ varìklio karterio padėklas 
magazine ~ šaul. g. apatiǹis dėtuvės dìskas 
mud / sludge ~ pur vo rinktùvė
oil ~ alyvos karteris

panel n 1 plõkštė 2 júosta KEnc 3 el., radiotech. pùltas;
ekrãnas; (prietaisų) skỹdas; skir̀stomoji lentà 4 techn. dėžė, 
kesònas  
~ with illuminated track diagram suderintas su informaci-
jos skydù val dymo pùltas 
access ~ nuimamàsis skydas 
acquisition control ~ aptikim̀o val dymo pùltas 
air-conditioning control ~ óro kondicionieriaus val dymo 
pùltas 
back-wired ~ skydas su montažù atvirkštiǹėje pùsėje 
cab ~ kabìnos (prietaisų) skỹdas 
central / centre ~ centriǹis val dymo pùltas 
check ~ kontròlės pùltas 
circuit breaker ~ tin klo apsaugo s automatų skydelis 
control ~ val dymo pùltas Art, KEnc
controlling ~ val dymo (prietaisų) skỹdas 
display / gauge / instrument ~ priétaisų skydelis 
distribution ~ skìrstomoji lentà 
driver’s instrument ~ mechaniko vairu otojo, vairu otojo 
príetaisų skydelis 
fuse / cut-out ~ saugik̀lių skydas, lydžiųjų saugik̀lių skydas 
generator control ~ generatoriaus val dymo skydelis 
indicating ~ pranešìmų lentà 
indicator ~ indikacinė lentà; švieslentė
instrument ~ instrumen tinis skydas, príetaisų skydas 
insulating ~ termoizoliacinė plõkštė  
integrated instrument ~ komplèksinė príetaisų lentà 
jack ~ lizdìnis skydas 
launch / firing ~ (pa)leidim̀o val dymo skydas 
lining ~ apdailo s plõkštė
marking ~ žénklinimo júosta KEnc, NATO
remote control ~ nuotoliǹio val dymo pùltas 
sheathing / skin ~ apmušim̀o plõkštė
sound-absorbing ~ gar są sùgerianti plõkštė
switchboard / switching ~ perjungimo skydas 
turret control ~ bo kšto val dymo skydelis 
valve ~ lempinis skydas

panoplied a knyg. (visiškai) apsišarvavęs
panoply n knyg. šarvai 
panorama n 1 panoramà 2 art. pabūklo kampamatis 

~ picture artilèrinė vieto vės panoramà 
~ sight / telescope art. pabūklo kampamatis

panoramic a panoraminis; ~ sight pabūklo kampamatis 
pantograph n srovės imtùvas, pantografas
pap n techn. apskritàsis iškyšulys
paper n 1 põpierius 2 (ppr. pl) dokumen tai, raštai, dokumen-

tacija 
asbestos ~ asbestìnis po pierius 
brown / wrapping ~ vynio jamasis po pierius 
colour ~ spalvo tasis po pierius 
design ~ vatmanas 
detection / detector ~ popieriǹis indikãtorius Aps, KEnc  
indicator ~ indikãcinis põpierius
industrial ~ pramonìnis tèchninis po pierius 
light-proof ~ šviesõs nepraleidžiantis po pierius, nelaidùs
šviẽsai po pierius
oiled ~ tepalu otasis po pierius 
packing ~ tarpinis po pierius; įklotiǹis po pierius 
protective ~ apsaugiǹis po pierius 
ruled ~ liniu otasis po pierius

sand ~ stikliǹis švìtras
section ~ langu otasis po pierius
shipping ~s (pa)krovìmo dokumen tai 
technical ~s ataskaitìnė dokumentacija 
waxed / paraffined ~ parafinu otasis po pierius
writing ~ rašomasis po pierius

paperless a komp. elektròninis (ne rašytinis); kompiuteri-
zu otas

para n šnek. parašiùtininkas
parabellum n parabèlis KEnc
parabola n geom. parabolė
parabolic a parabolìnis
paraboloid n 1 geom. parabolòidas 2 parabolìnis reflèktorius 
paraborne a parašiùtinis desantinis
parachute n parašiùtas KEnc; don a ~ užsidėti parašiùtą; rig a 

~ sudėti parašiùtą
anchored ~ priverstìnio išsiskleidìmo parašiùtas
back-type / -pack ~ nugarìnis parašiùtas 
cargo / freight ~ krovinìnis parašiùtas
chest-type / -pack ~ krūtìninis parašiùtas 
controlled / guided ~ val domasis parašiùtas
emergency ~ avarinis parašiùtas 
extraction / pilot ~ ištraukiamàsis parašiùtas KEnc, NATO
high-altitude release low opening ~ automatinis uždelstų
šu olių parašiùtas 
positive opening ~ savarañkiškai parašiùtininko išsklei džia-
mas parašiùtas
practice / training ~ trenira vimosi parašiùtas 
reserve ~ atsargìnis parašiùtas
ribbon ~ ju ostinis parašiùtas 
slotted ~ lizdìnis parašiùtas
stabilizing ~ stabilizu ojamasis parašiùtas 
tactical assault ~ kovìnis desántinis parašiùtas 
a parašiùtinis

parachuter / parachutist n parašiùtininkas  
parachuting n numetìmas parašiutù
paracrate n parašiùtinė sunkiasvo rių krovinių tarà
paradrop n parašiùtinis desantãvimas KEnc; išmetìmas su 

parašiùtais    NATO
paraffin n automob. žìbalas
paragraph n komp. paragrafas; pastraipa; skyrius
parallax n póslinkis; paralãksas Art, KEnc, NATO 

gun ~ art. po slinkis; kampas prie taikinio 
horizontal ~ horizontalùsis paralaksas 
large ~ / T dìdelis póslinkis (> 5-00) Art, KEnc 
small ~ / T mãžas póslinkis (< 5-00) Art, KEnc  

parallel n 1 lygiãgretė KEnc; get* the guns ~ sklei sti lygiag-
rečiąją vėduo klę; get* the guns ~ on their zero lines sklei sti 
lygiagrečiąją vėduo klę pagrindinè kryptimì 2 el. lygiagretùsis 
jungìmas  
principal ~ pagrindìnė lygiãgretė NATO
standard ~ standártinė lygiãgretė KEnc, NATO 

paralleling n komp. lygiagretùsis jungìmas
parallel-park v automob. statyti lygiagrečiai  su keliù
paralysis n paralyžius 

flaccid ~ paralyžius pavei kus paralyžiu ojamosiomis NM 
paraman n (pl –men) karei vis parašiùtininkas
parameter n 1 mãtas; kritèrijus 2 mat., techn. parãmetras

KEnc 3 komp. dydis; parãmetras
military materiel ~s kãro tèchnikos parãmetrai KEnc
ballistic ~ balìstinis parãmetras 
central ballistic ~ pagrindìnis balìstinis parãmetras 

paramilitary a sukarintas 
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parapet n brùstveras (pylimas ar dirbtinė siena apsisaugoti 

nuo priešo šūvių) KEnc 
 all-around ~ aplin kinis brùstveras; aplin kinio šaudymo 

brùstveras
parasaboteur n parašiùtininkas diversantas
paraskier n parašiùtininkas slìdininkas
parasuit n parašiùtininko kostiùmas  
paratrooper n parašiùtininkas desántininkas
parcel n pakètas
parity n 1 paritètas KEnc 2 fiz. lyginùmas
 nuclear ~ branduolìnis paritètas KEnc
park n 1 (mašinų) párkas KEnc 2 automob. stovėjimo vietà

ammunition ~ šaudmenų sándėlis Art, KEnc
automobile ~ automobìlių parkas 
bridge / bridging ~ til̀tų parkas 
gun ~ pabūklų stovėjimo vietà 
heavy pontoon ~ sunkùsis pontòninis parkas 
lorry / truck ~ kroviniǹių automobìlių parkas 
motor ~ transpòrto mašiǹų parkas 
pontoon-bridge ~ pontòninis tìltų parkas 
returned vehicle ~ evaku ojamųjų mašiǹų parkas 
service ~ príežiūros parkas 
tank ~ tankodròmas; tankų parkas; tankų bazė
tractor ~ vilkìkų parkas

parking n automobìlių (pa)statymas; automobil̀ių stovėjimo 
vietà

parking-lot n amer. automob. stovėjimo aikštelė
part n 1 dalìs NATO  2 (mašinos ir pan.) detalė, (atsargìnė) 

dalìs
component ~ sudedamóji dalìs  
critical ~ deficìtinė detalė
effective ~ of a mine miǹos pavarà 
essential ~ svarbio ji detalė
folding ~ (pabūklo skydo) atverčiamo ji dalìs 
gun rotating ~ sukamóji pabūklo dalis̀ Art, KEnc
gun tipping ~, tipping ~ sūpuõklinė pabūklo dalìs Art, KEnc
high-usage spare ~s platau s varto jimo atsargìnės dalys 
major ~ didžio ji dalìs 
mating ~ pórinė detalė
mounting ~ montavimo detalė
moving / working ~s (automatikos, mechanizmo) jùdriosios 
dalys 
muzzle ~ laibgalys 
on-vehicle spare ~s vežio jamosios atsargìnės dalys 
optical ~ òptinė dalìs 
organization spare ~s kariu omenės atsargiǹių dalių
komplèktas
recoiling ~s (pabūklo) atšliau žiančiosios dalys 
replacement ~ sukeičiamo ji detalė
spare / replacement / repair ~ atsargiǹė dalis̀ KEnc, NATO; 
pl atsargìniai instrumen tai ir rei kmenys 
tank ~ tanko detalė
a thousandth ~ pròmilė
vital ~ svarbio ji detalė
worn-out ~ sudìlusi detalė

particle n fiz. dalẽlė
alpha ~ alfa dalẽlė Aps, KEnc 
beta ~ beta dalẽlė KEnc 
dispersed ~s dispèrsinės dalelės 
emerging ~ ìšlekiančioji dalelė
emitted ~ išspinduliu otoji dalelė
energetic / high-energy / high-speed / high-velocity ~ dide-
lės, aukšto sios enèrgijos dalelė
energeting / fast-moving ~ greito ji dalelė
hot ~ karštóji dalẽlė Aps
incident / bombarding / impinging / projectile ~ at-
sìmušanti (į kliūtį) dalelė

incoming ~ įlekiančioji dalelė
initial / initiating ~ sužadinamoji dalelė
radioactive ~ radioaktyvióji dalẽlė Aps, KEnc
recoil ~ atatrankos dalelė

particularity n ypatùmas 
particulates n pl žalìngos sveikatai dalelės (ore)
parting n techn. atpjovìmas, nupjovìmas
partition n pertvara

retainer ~ šaul. g. stabdymo pertvara; fiksavimo pertvara
party n 1 būrỹs KEnc; grùpė KEnc; pártija; kománda KEnc 2 

ryš. abonen tas 
ADM firing ~ branduolìnio ùžtaiso sprogdìnimo komanda 
advance ~ (išminavimo būrio) priešakìnė grùpė
area damage control ~ branduolìnio puolìmo padarinių lik-
vidavimo komanda 
atomic demolition mine (ADM) emplacing ~ branduolìnio 
ùžtaiso SM įtai symo, sprogdìnimo grùpė
blocking ~ ùžtvarų (keliuose) įrengìmo grùpė
bridge maintenance ~ tìltinė komanda 
carriageway mine clearing ~ (kelio) važiu ojamosios dalies 
išminavimo grùpė
decontamination ~ degazavimo komanda 
demolition firing ~ griovìmo kománda KEnc, NATO
detector ~ mìnų paieško s mìnų ieškìkliais grùpė
engineer demolition ~ pionierių sprogdìntojų komanda 
fire-fighting ~ priešgaisrìnė komanda 
gapping ~ perėjų įrengìmo komanda 
gas reconnaissance ~ chèminis žvalgybos patrùlis 
mine clearing ~ išminãvimo grùpė
mine detecting ~ mìnų žvalgybos grùpė
mine detecting and clearing ~ mìnų žvalgybos ir išmi-
navimo grùpė
mine laying ~ minavimo grùpė
mine laying and burying ~ mìnų dėjìmo ir maskavimo 
grùpė
mine recovery ~ mìnų nuėmìmo (siekiant jas pakartotinai 
panaudoti) grùpė
minefield breaching ~ perėjų mìnų laukè įrengìmo grùpė
minefield reconnaissance ~ mìnų lau ko žvalgybos grùpė, 
mìnų lau ko įrengìmo vietos rekognoskuo tės grùpė
path clearing ~ pagalbinių perėjų mìnų laukè įrengìmo grùpė  
pioneer ~ pionierių komanda  
probing ~ mìnų paieško s strypais grùpė
range ~ taikinių komanda 
recording ~ mìnų lau ko fiksavimo ir ataskaitìnės dokumen-
tacijos tvar kymo grùpė
road-mine-clearing ~ kelio išminavimo grùpė; maršrùto 
išminavimo grùpė
search ~ paieškõs grùpė
sound-ranging ~ art. garsagaudžio pòsto komanda 
tank hunter ~ tankų naikìnimo grùpė

pascal n fiz. paskalis (SI slėgio ir mechaninio įtempio matavi-
mo vienetas)

pass n 1 laivãkelis, farvateris; (tinkama laivybai) ùpės vagà 2 
top. (kalnų) perėja
mountain ~ kalnų perėja
navigation ~ laivybai tin kama ùpės vagà

passability n praeinamùmas; (kelio) važùmas
passable a praei namas; išvažiúojamas 

underground ~ požemìnė perėja 
passage n 1 kẽlias KEnc; pérėja KEnc; įėjìmas; išėjìmas; clear 

a ~ įren gti perėjas 2 praėjìmas; pravažiãvimas; pérėjimas, 
pérvažiavimas 3 rei sas, kelio nė (laivu, lėktuvu) 4 atsitikìmas, 
įvykis, epizòdas 5 (įvykių) eigà; (laiko) tėkmė, ėjìmas, slin-
kìmas 6 perėjimas (iš vieno būvio į kitą) 7 įveikim̀as KEnc 8 
techn., automob. kanalas 
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~ of anti-amphibious obstacles priešdesántinių ùžtvarų įvei-
kìmas KEnc
~ of antimissile defence priešrakètinės gynýbos įveikim̀as
KEnc
~ of barriers and obstacles ùžtvarų ir  kliūčių įveikim̀as
KEnc
~ of contaminated zones taršõs zònų įveikim̀as KEnc
~ of demolition area griuvėsių rajòno įveikim̀as 
~ of lines pozìcijų kirtim̀as 
~ of obstacles kliūčių įveikim̀as; ùžtvarų įveikim̀as
~ of the cover zone dengim̀o zònos įveikim̀as KEnc
~ of the covering zone aprūpinimo júostos įveikim̀as KEnc
~ of the demolition area griuvėsių rajòno įveikim̀as KEnc
~ of the mined area mìnų laũko įveikim̀as KEnc
blind ~ 1 aklagatvis 2 prk. aklavietė
constricted ~ susiau rintoji perėja 
gas ~ dùjų išleidìmo kanalas 
grease ~ tepìmo kanalas 
oil ~ alyvos kanalas 
return / transfer ~ praleidìmo kanalas
tank ~ tankų perėja 
track ~ vėžių perėja 
underground ~ požemìnė perėja

passageway n pravažiavimas
passing n 1 praėjìmas; perėjimas 2 perkėla; brastà 3 aplen-

kìmas, prasilenkìmas 
 ~ of mined areas užminu otųjų ru ožų įveikim̀as 

controlled ~ kontroliúojamasis prasilenkim̀as KEnc, NATO
free ~ leidžiamàsis aplenkìmas 
left-side ~ kairysis aplenkìmas 
mutual ~ dvìgubasis aplenkìmas 
non-stop ~ nesustojamasis pravažiavimas 
off-side ~ dešinysis aplenkìmas 
a pereinamasis 

passivant n pasyvìklis
passivation n pasyvavimas
passive n neveiklùs; pasyvùs NATO
passkey n vìsraktis
password n slaptãžodis (t. p. komp.) KEnc, NATO
paste n glai stas
paste n pastà; mastikà 

abrasive / grinding ~ pritrynìmo pastà 
emery ~ švìtrinė pastà 
sealing ~ sandarinimo glai stas  
vulcanizing ~ vulkanizavimo glai stas 

paster n: aiming ~ kliju ojamas ant taikinio ratelis 
patch n 1 lo pas, lopinys 2 komp. kòdas programai ištaisyti 

blow-out ~ (kameros) lo pas pradūrim̀o vietoje 
contact ~ (padangos su kelio danga) kontakto pėdsakas 
rubber repair ~ gumiǹis (kameros) remònto lo pas 

path n 1 takas, takelis 2 trajektòrija KEnc; maršrùtas KEnc; 
kẽlias KEnc 3 komp. kelias; maršrùtas
~ of projectile svíedinio trajektòrija 
bridle ~ nešulìnis kelias 
decontaminated ~ perėja per ùžterštąjį ru ožą
driving ~ gatvės ei smo ju osta
flight ~ (órlaivio) skrỹdžio trajektòrija NATO; (rakètos)
skriejìmo trajektòrija NATO
flight ~ skrydžio trajektòrija 
free ~ laisvo ji eigà 
free-flight ~ lai svojo skriejim̀o, lėkim̀o trajektòrija 
glide ~ leidìmosi trajektòrija KEnc
horizontal target ~ (taikinio) horizontalùsis kùrsas 
minefield ~ siauro ji mìnų lau ko perėja (judėjimui vora po 
vieną)
shell ~ svíedinio trajektòrija
slowing-down ~ išbėgim̀o kelias 

speeding-up ~ (automobilio) įsibėgėjimo kelias 
seepage ~ nu otėkio kelias
swept ~ išvalýtasis rúožas KEnc, NATO 
traffic ~ ei smo ju osta
train ~ traukinių maršrùto dẽrinimas NATO

pathfinder n 1 vedlys 2 radiotech. kùrso rodyklė (radioloka-
cijoje) 3 av. lėktùvas vedlys (nustatantis bombardavimo tai-
kinius)  

pathway n trajektòrija
patrol n patrùlis 

anti-paratroop ~ priešdesantinis patrùlis (parašiutinių de-
santų išmetimui aptikti)
minefield reconnaissance ~ mìnų lau ko žvalgybos grùpė
pipeline ~ vamzdyno apsaugà 
traffic (roving) ~ judrùsis ei smo reguliavimo pòstas 

pattern n 1 mòdelis KEnc; makètas; šablònas; pavyzdys 2 
(ginklo, gaminio ir pan.) būdas; struktūrà; schemà KEnc 3 
sklaidõs plótas KEnc; patáikymų pasiskìrstymas 4 komp. 
kombinacija; pavyzdys; piešinys; šablònas; trafarètas; 
vai zdas
~ laying šablòninis minãvimas KEnc, NATO
~ of dispersion art. sklaido s kòntūras ar èlipsė
~ of fire ugniẽs schemà KEnc
~ of hits pataikymų glaustùmas 
~ of proof shooting pataikymų įšaudant gin klus pasi-
skìrstymas 
anti-personnel minefield ~ priešpėstinio mìnų lau ko įren-
gìmo schemà 
anti-tank minefield ~ priešta nkinio mìnų lau ko įrengìmo 
schemà 
basic / basic minefield ~ standartinė mìnų lau ko įrengìmo 
schemà 
battery ground ~ pabūklų išdėstymas ugniẽs pozìcijoje Art, 
KEnc
circuit ~ schemà 
close ~ of shooting šaudymo glaustùmas 
directional tread ~ kryptìngasis protèktoriaus raštas  
dispersion ~ in deflection sklaido s pagal kryptį tin klas 
dispersion ~ in range sklaido s pagal to lį tin klas 
dispersion ~ scaled to one mean error sklaido s tin klas 
vieno vidutìnio nu okrypio masteliù 
dispersion ~ sklaidõs èlipsė Art, KEnc, NATO
disruptive ~ maskuõtės rãštas KEnc, NATO
fallout ~ radioaktyviųjų dùlkių pasiskìrstymas Aps, KEnc, 
NATO
fire ~ sklaidà šaudant; sklaido s èlipsė
fragmentation ~ skeveldrų sklaidà 
fuse range ~ o rinių sprogìmų grùpės sklaidà 
idealized fallout ~ tìpinė branduolìnio sprogìmo radioakty-
viųjų kritulių iškritìmo zònos schemà 
improvised minefield ~ nestandartinė mìnų lau ko įrengìmo 
schemà 
minefield ~ mìnų lau ko schemà; mìnų išdėstymo mìnų laukè 
schemà 
multipurpose tread ~ mišrùsis protèktoriaus raštas   
non-standard minefield ~ nestandartinė minavimo schemà 
petroleum supply ~ degalų tiekìmo organizavimas
regular minefield ~ normalio ji minavimo schemà 
road-block ~ mìnų dėjìmo kelio ùžtvaroje schemà 
salvo ~ salvės sviedinių sklaidà 
scattered ~ of hits netolygùsis pataikymų pasiskìrstymas
shift ~ pavarų perjungimo schemà 
shot ~ pataikymų pasiskìrstymas, pradaužų pasiskìrstymas; 
šūvių sklaidà 
spray ~ of the fragments skeveldrų išsisklai dymo schemà 
staggered ~ mìnų išdėstymo šachmatų tvarkà schemà 
standard ~ standártinė schemà   NATO
standard minefield ~ standartinė minavimo schemà 
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strip ~ mìnų ju ostos įrengim̀o schemà
tie down point ~ tvìrtinimo viẽtos schemà NATO
traffic ~ judėjimo tvarkà 
tread ~ (padangos) protèktoriaus raštas

pause n pertrauka
pave v den gti; tiesti
pavement n amer. kẽlio dangà KEnc

campos ~ kelio padengim̀as karo tikslams 
paver n klotùvas 

concrete ~ betònklojis 
travelling-form ~ savaei gis betònklojis su judriu oju klo jiniu  

pawl n 1 strektė; skląstis; saugik̀lis 2 dantìs, krumplys
~ of firing lever šaul. g. paleidžiamo sios svir̀ties fiksatorius 
belt-feed ~ šaul. g. viršutiǹis imtùvo pir štas 
belt-holding ~ šaul. g. apatiǹis imtùvo pir štas 
extractor ~ šaul. g. išmetìklio užkirtìklis 
feed ~ 1 padavìklio atrama 2 šaul. g. padavìklio kumštelis 
lock ~ uždaromasis skląstis 
magazine ~ dėtuvės fiksatoriaus pir štas 
ratchet ~ reketo užkirtìklis; reketo kumštelis 
rebound ~ šaul. g. atšvaitìnė iš̀kyša   
release ~ skiriamàsis skląstis 
retaining ~ fiksavimo užkirtìklis
sear ~ griebtu vo pir štas 
shield ~ revòlverio durelių skląstis
trip ~ šaul. g. sulaikomasis kumštelis

payload n 1 naudiǹgoji apkrovà; (orlaivio) bòmbų krūvis 2 
rak. koviǹis rakètos ùžtaisas NATO; koviǹė dalìs 3 króvinio 
mãsė NATO 4 palydõvas NATO 

 blasting / explosive ~ SM ùžtaisas 
payout n išvynio jimas
payphone n telefònas automatas
peak n 1 viršūnė; topogrãfinė viršūnė (topografijos elementai) 

KEnc 2 radiotech. smailė, pik̀as 
mountain ~ kalno viršūnė

pecker n inž. kirtìklis, kirstùvas
pedal <n, a, v> n automob. pedãlas, paminà; pako ja; ko jinė

svìrtis; depress the ~ nuspausti pedalą; release the ~ atleisti 
pedalą
accelerator ~ akseleratoriaus pedalas 
additional brake ~ pagalbinio stabdžio pedalas 
brake ~ stabdžių pedalas 
clutch / clutch foot ~  sankabos pedalas 
control ~ pavarų įjungim̀o pedalas; pavarų val dymo pedalas 
cut-out ~ išjungìmo pedalas 
engine clutch ~ pagrindìnės sankabos pedalas 
fuel-feed ~ degalų padavim̀o pedalas 
service / foot brake ~ darbiǹio stabdžio pedalas; ko jinio 
stabdžio pedalas
shift ~ pavarų perjungimo pedalas 
single clutch ~ bendràsis sankabų pedalas
spongy ~ įkrentantysis pedalas 
spongy brake ~ įkrentantysis stabdžių pedalas 
starter ~ starterio pedalas 
trigger ~ paleidžiamàsis pedalas 
a pedalo, pedalinis 
v spausti pedalą; dìrbti pedalù

pedestal n 1 pjedestalas; papėdė; pakolonis, còkolis 2 
pagrindas; pamatas; bazė 3 sto vas; ramstis

pedometer n žingsniamatis
peep n plyšys, skylė

two-position folding ~ taikìklio diòptras dviém atstùmams 
peephole n stebėjimo angà, plyšelis, skylùtė
peg n smai gtas; kai štis, ùžkaištis; gairė; kuolelis

grounding ~ įžeminimo įkaišas
marking ~ pikètinis stulpelis (vamzdyno trasoje) 

pellet n 1 šrãtas; kulkẽlė 2 (kapsulės) smūginis mišinys 3 
brikètas; tablètė
~ of powder parako gumulėlis
delay ~ parakìnis lėtìklis 
detonator ~ sprogdik̀lio skìltuvas su  kapsule; tarpinio ùžtai-
so trinkelė
graze ~ (sprogdiklio) inèrtinis skìltuvas
igniter ~ (sprogstamojo detonatoriaus) padegamo ji kapsulė
lighting ~ nuotolìnis sprogdìklio skìltuvas 
needle ~ sprogdìklio skìltuvas su smai galiu  
powder ~ petárda KEnc  
short delay ~ trumpojo lėtinančiojo veikìmo tablètė

pelt v 1 (ap)mėtyti, (ap)svaidyti (granatomis ir pan.) 2 ap-
šaudyti 

pen in v apsùpti ugnimì
pencil n 1 pieštùkas 2 opt. spindulių plu oštas 

chinagraph ~ = chinagraph
pendulous a spec. švytuo klinis
pendulum n švytuo klė, svyruo klė

gun ~ balìstinė švytuo klė
penetrability n skvarbùmas; (pra)laidùmas 

communications system ~ ryšių sistèmos pralaidùmas KEnc  
gas ~ dùjų laidùmas 

penetrable a 1 prasiskver biamas; pasíekiamas 2 matomas 
penetrate v skver btis; prasiskver bti  
penetrating a prasiskver biantis; skvarbùs  
penetration n 1 prasiskverbìmas KEnc 2 pramušìmas; pramu-

šamóji galià 3 skvarbùmas
~ of armour šarvo pramušìmas
~ of greases plastinių tepalų įsiskverbìmas 
armour ~ šarvo pramušìmas 
armour plate ~ šarvų lakšto pramušìmas 
bomb ~ bòmbos įsiskverbìmas 
shallow ~ negilùsis kul kos įsiskverbìmas

penetrometer n fiz., techn. penetromètras 
penstock n 1 hidr. šliùzas; šliùzo ùždoris 2 techn. slėgìmo 

vamzdynas; vandentakis  
pentaprism n 1 pentaprìzmė 2 (tolimačio) galìnis atšvaitas
penthrite n chem. pentrìtas (SM); tènas (brizantinė SM) 
pentode n pentòdas
pentrinit n chem. pentrinìtas (SM)
pentrinol n chem. pentritòlas (SM)
pentryl n chem. pentrìlas (SM)
peptizer n minkštìklis, plastifikatorius
percentage n procentìnis dydis, santykis, skai čius; pròcentas 

~ of hits pataikymų pròcentas 
~ of modulation moduliavimo gylis 
~ of moisture drėgnùmo pròcentas 
clearance ~ pašãlintų mìnų pròcentas KEnc

perchloron n chem. kálcio  hipochlorìtas Aps, KEnc
percolation n 1 sunkìmasis 2 filtravimas 
percussion n 1 smūgis; (dviejų kūnų) susidūrìmas, susitren-

kìmas 2 smūginis po veikis, veikìmas 3 plaktùkas 
perforate v pragręžti, pradùrti, pramùšti (skylę); pramùšti 

skylùčių ei lę; perforu oti 
perforation n 1 (skylių, skylės) pragręžìmas, pramušìmas; 

perforavimas 2 skylė, skylùtė
perforator n perforãtorius KEnc; grąžtas 
perform v dìrbti; atlìkti
performance n 1 (mašinos darbo) charakterìstika, api-

būdinimas; eksploatacinės savybės 2 našùmas; produktyvù-
mas; režìmas; darbo režìmas 3 (į)vykdymas; atlikìmas 4 
in deksas; rodìklis 
~ of ammunition šaudmenų charakterìstikos 
~ of earthworks žemės darbų vykdymas
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~ of gun taktiniai tèchniniai pabūklo du omenys 
aerodynamic ~ aerodinãminės charakterìstikos Art, KEnc
ballistic ~ balìstinės charakterìstikos Art, KEnc
battle ~ taktinės galimybės; taktiniai du omenys 
clearing ~ išminavimas
cross-country ~ raižytosios vieto vės važùmo charakterìstika
gun’s maximum ~ optimaliosios pabūklo charakterìstikos 
life ~ ilgaamžiškùmo charakterìstika 
locomotive ~ lokomotyvo charakterìstika 
manoeuvring ~ manevringùmo charakteris̀tika 
operating ~ eksploatacinė charakteris̀tika 
operational ~ operaciniai du omenys 
over-water ~ (amfibijos) eksploatacinės judėjimo ant van-
den s savybės 
pass ~ leidìmo režìmas KEnc
range table ~ standartiniai balìstiniai pabūklo du omenys 
towing ~ traukìmo charakterìstika, vilkim̀o charakterìstika; 
traukiamo ji gebà 
trafficability ~ ryšių tin klo pralaidà; telefòninė pralaidà

pericentre n astr. pericen tras 
perigee n astr. perigėjus KEnc
perihelion n astr. perihèlis
perilune n astr. periselènis
perimeter n 1 perìmetras 2 (aerodromo, stovyklos ir pan.) 

išorìnė ribà; aptvarà  
period n lai kas; lai ko tárpas, laikótarpis (t. p. komp.) KEnc; 

periòdas (t. p. komp.) KEnc; ter minas;  trukmė
~ of accelerated wear spartèsnio dilim̀o periòdas 
~ of construction statybos trukmė
~ of engagement įjungim̀o proceso trukmė
~ of service dárbo trukmė
accelerating ~ įgrei tinimo trukmė
after-effect ~ póveiksmio laikótarpis KEnc
braking ~ stabdymo trukmė
chemical latent ~ slaptàsis apsinúodijimo laikótarpis Aps, 
KEnc
combustion ~ sudegim̀o trukmė
cooling-off ~ aušìnimo trukmė
decay ~ skilìmo trukmė
distance run during accelerating ~ nuvažiu otasis kelias per 
greitėjimo lai ką
distance run during braking ~ nuvažiu otasis kelias per 
stabdymo lai ką
distance run during free-running (coasting) ~ nubėgtasis  
(nuvažiuotasis) kelias per bėgim̀o (važiavimo) lai ką
duration of accelerating ~ įgrei tinimo trukmė
duration of braking ~ stabdymo trukmė
duration of free-running ~ įsibėgėjimo trukmė
flash ~ blyksnio trukmė
free-running ~ įsibėgėjimo trukmė
half-life ~ pusėjimo trukmė
incubation ~ inkubãcinis laikótarpis Aps, KEnc
insidious ~ slaptojo NM veikim̀o laiko tarpis 
intercount dormant ~ neveikim̀o tarp skaičiãvimų laikótar-
pis NATO 
inter-look dormant ~ mìnos nejautrùmo tar psnis NATO
long-term storage ~ ilgalai kio lai kymo trukmė
maintenance ~ tèchninės príežiūros periodiškùmas 
oil-change ~ tepalų keitìmo lai kas 
pulse-repetition ~ impùlsų karto jimosi periòdas 
radioactive-decay ~ radioaktyviojo skilìmo trukmė
radiological latent ~ slaptàsis spinduliǹės ligõs laikótarpis
Aps, KEnc
reserve maintenance ~ tarpremòntinis lai kas 
running-in ~ pravažinėjimo periòdas 
scan ~ skleidìmo, skenavimo periòdas 
scanning ~ apžvalgo s trukmė
short-term storage ~ trumpalai kio lai kymo trukmė

slowing-down ~ judėjimo pagal inèrciją trukmė
storage ~ lai kymo trukmė
test ~ ban dymų ter minas 
warming-up ~ pašìldymo trukmė
warranty ~ garantinis lai kas 
warranty ~ of military materiel garántinis kãro tèchnikos 
ter minas KEnc

periodicity n periodiškùmas
peripherals n komp. išorìnė įranga
periscope n periskòpas KEnc; sight the ~ on nukrei pti 

periskòpą į (pvz., taikinį)
commander’s ~ periskòpinis vado stebėjimo príetaisas 
driver’s ~ vairu otojo mechaniko matymo príetaisas 
gunner’s ~ taikytojo stebėjimo príetaisas; periskòpinis 
taikytojo stebėjimo príetaisas 
gunner’s telescopic ~ teleskòpinis taikytojo stebėjimo príe-
taisas 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis periskòpas 
infrared aiming ~ infraraudonàsis periskòpinis taikìklis 
prism ~ lau ko periskòpas 
retractable ~ įtraukiamàsis periskòpas 
rotary ~ sukio jamasis periskòpas 
tank ~ tanko periskòpas 
trench ~ tranšėjinis periskòpas 
turret gunner ~ bo kšto šau lio periskòpas 

permanent a nuolatìnis; pastovùs; ilgalai kis 
permeability n 1 (pra)laidùmas 2 skvarbà 

~ of heat šilumo s skvarbùmas 
gas ~ dùjų laidùmas 
water ~ vanden s laidùmas 

permeable a pralaidùs (vandeniui) 
permeance n el. magnètinis laidùmas
permeate v prasiskver bti  
permeation n prasisunkìmas, prasiskverbìmas
permissible a leidžiamas, leistinas
permission n leidìmas KEnc 
 nuclear release ~ leidìmas naudóti branduolìnį giñklą  
permissive a leidžiantis; leidžiamas
permit n 1 leidìmas (dokumentas) KEnc; pažymėjimas 2 amer. 

vairúotojo téisės 
v leisti; du oti leidìmą

permittivity n el. (dielèktrinė) skvarbà
peroxide n chem. peroksìdas 

hydrogen ~ vandenìlio peroksìdas 
nitrogen ~ azòto peroksìdas 

persiennes n pl žaliùzės
persistency n patvarùmas (pvz., NM) Aps, KEnc, NATO
persistent a patvarùs (pvz., apie NM)  
personal a asmenìnis, personalinis 
personnel n 1 personalas; darbu otojai 2 kar. asmenìnė sudėtìs 

breaching ~ išminavimo grùpės personalas 
demolition ~ sprogdìnimo komandos, padalinio personalas 
detector ~ žvalgybos su mìnų ieškìkliais grùpės personalas  
mine-laying ~ minu otojai, mìnų klojìkai 

perspective a perspektyvùs
perspex n organinis stìklas
pesticide n pesticìdas Aps, KEnc
pestle n grūstùvas 
petabyte (PB) n komp. petabaitas (1PB = 250 baitų) 
petrol  n benzìnas KEnc; lengvíeji degalai 

antiknock ~ nedetonu ojantysis benzìnas  
aviation ~ aviãcinis benzìnas KEnc
balanced ~ subalansu otosios sudėties   benzìnas
cracked ~ krèkingo benzìnas
ethylated / leaded ~ etiliúotasis benzìnas KEnc
extraction ~ ekstrakcinis benzìnas 
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forward ~ degalų atsargos priékinėje tiekim̀o sistèmos gran-
dyjè  
heavy ~ sunkùsis benziǹas 
high-octane / antiknock ~ aukštojo oktaninio skai čiaus ben-
zìnas
jellied ~ napalmas (PM)
light ~ lengvàsis benzìnas 
motor (car) ~ automobìlinis benzìnas
natural ~ dùjinis benzìnas, gamtìnis benziǹas 
non-leaded / unleaded / non-ethy-lated ~ neetiliu otasis 
benzìnas 
normal ~ normalùsis benzìnas 
off-colour ~ pagel tęs benziǹas 
polymer ~ polimèrinis benzìnas  
premium ~ aukšto sios kokybės benzìnas
purified ~ išgrýnintasis benziǹas 
regular ~ reguliarùsis benzìnas 
solidified ~ sukíetintasis benziǹas  
stabilized / stripped ~ stabilizu otasis benzìnas 
starting ~ (pa)leidìmo benzìnas
straight-run ~ tiesio ginio varymo benziǹas 
summer-grade ~ vasarìnis benziǹas 
synthetic ~ sintètinis benzìnas 
winter-grade ~ žiemìnis benziǹas

petrolatum n amer. vazelìnas 
petrol-bomb v mèsti bùtelį su padegamu oju skysčiù 
petroleum n naftà 

~, oils, and lubricants nãftos prodùktai KEnc, NATO
petrol-proof, petrol-resistant a atsparùs benziǹui
phase n (t. p. komp.) fãzė KEnc; etãpas KEnc; tar psnis 

accident ~ branduoliǹės elektriǹės avãrijos fãzė KEnc
carrier ~ nešančioji fazė
control ~ val dymo fazė
early accident ~ ankstyvóji branduoliǹės elektrìnės avãrijos 
fãzė KEnc
initial ~ pradìnė fazė  
instantaneous ~ staigio ji fazė
late accident ~ vėlyvóji branduoliǹės elektrìnės avãrijos fãzė
KEnc
liquid ~ skysto ji fazė
nuclear ~ branduoliǹio gin klo naudo jimo fazė
opposite ~ príešingoji fazė
oscillation ~ virpesio fazė
positive ~ of blast wave slėgio didėjimo fazė smūgio bango s 
frònte 
pre-eruption of radiation accident ~ branduoliǹės elek-
trìnės avãrijos fãzė iki radionuklìdų išsiveržim̀o Aps, KEnc
reference ~ etalòninė fazė; atramiǹė fazė  
retarding ~ vėlu ojančioji fazė
solid ~ kieto ji fazė
synchronous ~ sinchròninė fazė
time ~ lai ko fazė
wave ~ bango s fazė

phasic a fazinis 
phasing n fazavimas 

external ~ išorìnis fazavimas 
intrinsic ~ vidìnis fazavimas 

phasometer, phasemeter n fazomètras
phenomenon n 1 reiškinỹs 2 nepaprastàsis reiškinỹs; feno-

menas  
catastrophical natural ~ katastròfinis gaivalìnis reiškinỹs
Aps, KEnc
hydrological natural ~ hidrològinis gaivalìnis reiškinỹs Aps, 
KEnc
local natural ~ viẽtinis gaivalìnis reiškinỹs Aps, KEnc
meteorological natural ~ meteorològinis gaivalìnis reiškinỹs
Aps, KEnc

natural ~ gaivalìnis reiškinỹs Aps, KEnc
tectonic natural ~ tektòninis gaivalìnis reiškinỹs Aps, KEnc

phial n 1 burbuliùkas 2 buteliùkas
phone šnek. telefònas 
 cordless ~ beviẽlis, belai dis telefònas  
 tank-infantry ~ išorìnis tanko pasikalbėjimo įtaisas 
phone-tapping n slaptàsis telefòninių po kalbių klau symasis 
phosgene (CG) n chem. fosgènas (CG) (dusinamoji NM) Aps, 

KEnc 
phosphoresce v fosforescu oti
phosphorescence n fosforescen cija
phosphorus n chem. fòsforas Aps, KEnc

plasticized ~ plastifiku otasis fòsforas
white ~ baltàsis fòsforas Aps, KEnc

photo n (pl ~s) fotografija, nu otrauka 
v fotografu oti 

photocamera n fotogrãfijos aparãtas KEnc  
 ballistic ~ balìstinis fotogrãfijos aparãtas Art, KEnc  
photocathode n fotokatòdas
photocell n komp. fotoelemen tas, fotoelektrìnis elemen tas
photodetector n fotoieškìklis; fotoelemen tas
photodiode n komp. fotodiòdas 

germanium ~ germanio diòdas 
silicon ~ silìcio diòdas

photodocument n fotogrãfinis dokumeñtas KEnc
photoeffect n fotoelektrìnis efèktas, fotoefèktas
photoflash n fot. blyksnio lempa, impùlsinė lempa
photogrammetry n fotogramètrija Art, KEnc, NATO
 aerial ~ aerofotogramètrija KEnc
photograph n fotonúotrauka KEnc; núotrauka KEnc

air ~ aeronúotrauka KEnc  
air cartographic ~ kartogrãfinė aeronúotrauka KEnc
airspace ~ aerokòsminė fotonúotrauka Kenc 
high oblique air ~ aukšto ji perspektyvinė aeronu otrauka (su 
dangau s vaizdu ) 
low oblique air ~ žemo ji perspektyvinė aeronu otrauka (be 
dangau s vai zdo) 
oblique air ~ įžambióji aeronúotrauka NATO; perspektyvinė
aeronúotrauka
peripheral ~ aplin kinė panoraminė fotonu otrauka 
pin point ~ tiksliai  nustatýto tãško núotrauka NATO 
vertical air ~ vertikalióji aeronúotrauka KEnc
wide-angle ~ plačiakampė fotonu otrauka 

photographic a fotografijos, fotografinis 
photography n fotografãvimas 

air ~ aerofotografãvimas KEnc 
air cartographic(al) ~ kartogrãfinis aerofotografãvimas
NATO 
air survey ~ apžvalgìnis aerofotogrãfavimas NATO 
area aerial ~ plo tinis aerofotografavimas 
infrared (IR) ~ infraraudonàsis fotografavimas 
mosaic aerial ~ aerofotografavimas su perdengimu
oblique aerial ~ perspektyvinis aerofotografavimas 
single aerial ~ pavienis aerofotografavimas  
space ~ kòsminis fotografãvimas KEnc
spectrozonal ~ spèktrinis fotografãvimas KEnc, NATO 
strike ~ fotografãvimas añtskrydžio metù  NATO
strip aerial ~ maršrùtinis aerofotografa vimas  
vertical aerial ~ vertikalu sis aerofotografavimas

photomap n fotožemėlapis NATO
photomasking n fotomaskavimas
photometer n fotomètras
photomultiplier n fotodaugintùvas, fotoelektròninis multipli-

katorius
photon n fiz. fotònas Aps, KEnc
photoneutron n fiz. fotoneutrònas
photonics n fotònika KEnc
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photoplane n fotoplãnas KEnc
photoplotter n fotobraižytu vas 
photoresistor n fotorezis̀torius
photoscheme n fotoschemà KEnc
photosensitive a jautrùs šviesai
phototheodolite n fototeodolit̀as 
phototopography n fototopografija
phototopography n: aerial ~ aerofotogrãfinė topogrãfija

KEnc
phototransformer n fototransformatorius
phototube n fotoelemen tas
phototypesetter n fotospausdintùvas

laser ~ lazerìnis fotospausdintùvas 
physical a 1 fìzinis 2 fizikiǹis  
physics n fìzika
phytotoxins n fitotoksiǹai Aps, KEnc 
pick n kirtìklis, kirstùvas; kaplỹs (apkasų įrankiai) 2 smailia-

galis, smailùsis įrankis; krapštùkas, krapštìklis; grūstùvas
wire ~ padegamo sios ango s valymo grūstùvas 

pickax(e) n inž. kirtìklis, kirstùvas
picker n 1 kirtìklis, kirstùvas 2 griebtùvas

mine ~ nùimantis minàs (išminuojant) pionierius 
picket n 1 saugõs, sargybos pòstas; patrùlis 2 (džn. pl) kuo las, 

mietas 
aerial / air / airborne ~ radiolokacinis o ro patrùlis 
anchor ~ (vielinės tvoros) sustip̀rintasis kuolelis 
battery ~ batèrijos topografinio susiejìmo kuo las 
bearing ~ krypties gairė
fence ~ vielo s tvoro s kuo las 
fire ~ priešgaisrìnis pòstas
radar ~ radiolokãcijos pòstas KEnc, NATO
riveting ~ (apkasų sienelių tvirtinimo) prispaudžiamasis 
kuo las 
scouting ~ stebėjimo pùnktas KEnc

picking n atrankà; atrinkim̀as
picking-up n: relay ~ relės suveikim̀as 
picklock n vìsraktis
pickup <n, v> n 1 griebìmo įtaisas; davik̀lis KEnc 2 fiz. 

(pa)grei tinimas; grei čio  nustãtymo įtaisas 3 automob. (varik-
lio) dinamiškùmas 4 jautrùmas; jutìklis 5 radiotech. gar so 
ėmìklis, adãpteris 
~ of the engine varìklio dinamiškùmas 
acoustic ~ garso ėmìklis  
contact ~ kontaktinis jutìklis 
contactless vibration ~ bekontaktis vibracijos davìklis 
electronic ~ elektròninis davik̀lis 
oscillation / vibration ~ vibracijos davìklis 
position ~ padėties jutìklis 
pressure ~ rak. slėgio jutìklis; slėgio davik̀lis
sound ~ garso ėmìklio, adapterio galvùtė
v įgrei tinti (apsisukimus)

picrate n chem. pikrìno rūgštis̀; pikrãtas (brizantinė SM) 
KEnc; pikrìninis parakas 
~ acid melinite pikriǹo rūgštis̀; trinitrofenòlis (brizantinė
SM)  
ammonium ~ amònio pikratas 

pictogram n komp. piktogramà
picture n 1 (at)vaizdavimas 2 atvaizdas; vai zdas, paveikslas 

panorama ~ vietóvės panoramà Art, KEnc
piece n 1 (ypač amer.) šaunamàsis giñklas KEnc; pabūklas Art, 

KEnc; šáutuvas KEnc; pistolètas KEnc 2 atskiràsis daiktas; 
gabalas; dalìs; víenetas 
~ coupled prikabìntas prie vilkik̀o pabūklas 
~ of ammunition šaudmuõ Aps, Art, KEnc, NATO
~ of armour šarvu otasis viénetas 
~ of artillery artilèrijos pabūklas 

~ of ordnance pabūklas; artilèrijos pabūklas 
~ of the charge ùžtaiso elemen tas 
applied cheek ~ uždedamàsis bu ožės šo nas 
armoured artillery ~ šarvu otasis artilèrijos pabūklas 
artillery ~ artilèrijos pabūklas 
base ~ pagrindìnis pabūklas Art, KEnc
breech ~ art. drūtgalys; spynà 
cocking ~ šaul. g. gaidùkas; daužìklio barzdelė
connecting ~ prijungiamàsis atvamzdis 
cutoff thumb ~ spyno s sulai kymo vėliavėlė
distance ~ žibin tas 
face ~ (dujokaukės) an tveidis 
field ~ lau ko pabūklas 
finger ~ gaidùko uodegà 
foot ~ gulekšnis 
four-way ~ kryžmė
four-way junction ~ (vamzdyno) jungìmo kryžmė
head ~ an tgalis; ùžmova 
heavy artillery ~ sunkùsis pabūklas 
indispensable ~ of equipment būtinóji įrangos dalìs
inserted cheek ~ pridedamàsis bu ožės šo nas 
milled finger ~ gaidùkas su įkarta 
mortar breech ~ mino svaidžio u oksas 
nuclear ~ branduolìnis pabūklas Aps, KEnc 
padded shoulder ~ peties atramà su amortizu ojančiąja 
pagalvėlè 
pressure ~ spaudžiamàsis įtaisas 
reducing ~ redùkcinis nìpelis
reference ~ pagrindìnis pabūklas; įšaudomasis pabūklas
rubber face ~ an tkaktis 
shoulder ~ bu ožė, peties atramà 
span ~ rygelis  
test ~ ban domasis pabūklas; įšaudomasis pabūklas; (ginklo, 
gaminio ir pan.) pavyzdys 
training ~ mo komasis pabūklas
transition ~ įmova
tripping ~ 1 gaidùko atlenkìmas 2 užkirtìklis; stabdìklis; 
strektė

pier n 1 (tilto) tau ras 2 atramà, ramstis;  stul pas; tarpùsienis 3 
mòlas KEnc; bango laužis; dámba; bunà KEnc; (uosto) pýli-
mas KEnc; pakrantė 4 jūr. pìrsas; príeplauka  
anchor ~ inkarìnis tau ras 
barrel ~ plūdrio ji atramà iš statìnių
bascule ~ ìšskiriamojo til̀to atramà 
bridge ~ tìlto tau ras 
bridge intermediate ~ tarpinė tìlto atramà 
caisson ~ kesòninė (tilto) atramà 
crib ~ ren tinio pavìdalo atramà 
end ~ kraštìnė tìlto atramà 
fender ~ atramà su lytlauža  
floating ~ plūdrio ji atramà; plūdrio ji tìlto atramà 
floating-bay ~ plūdrio ji ùpės dalies atramà 
foundation ~ fundamentalio ji atramà 
intermediate crib ~ ta rpinė rentinìnė atramà 
intermediate landing-bay ~ plūdrio ji krantińio tarpatramio 
atramà 
light pile ~ lengvo ji po linė atramà 
open / tower ~ bókštinė atramà 
open piling ~ po linė bo kštinė atramà 
pile ~ po linė atramà; po lio tau ras
pipeline ~ príeplauka su vamzdynu 
solid type concrete ~ betòninis tau ras; masyvióji tarpinė
betòninė atramà
timber ~ medìnis tau ras 
trunnion ~ kakliùkų atramà 

pierce v pramùšti (skylę); ~ the armour pramùšti šárvus 
piercer n pramuštùvas; kirstùkas; grąžtas 

armour ~ šarvamušis sviedinys 
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semiarmour ~ pusiau šarvamušis sviedinys; pusiau šarvu ota 
kulkà 

piercing n (šarvų) pramušìmas 
 a šarvãmušis 
piezo-crystal n pjezokristalas
piezoelectric a fiz. pjezoelektriǹis
piezoelectricity n pjezoelektrà
piezometer n fiz. pjezomètras KEnc
pig n: guinea ~ bañdomasis lai vas NATO
pile I n po lis, stapas; stul pas 

~ fender atmušamasis po lis 
~ in position įkaltasis po lis 
anchor ~ inkarìnis po lis 
batter / raking ~ šlai tinis po lis 
bearing ~ lai kantysis po lis 
blunt ~ bukagalis po lis
bridge ~ tìlto atramo s po lis
built ~ pakètinis po lis  
bumper / fender ~ atmušama sis po lis 
closing ~ užpakalìnis po lis 
concrete ~ betòninis po lis 
driven ~ įkaltasis po lis 
floating ~ kabamàsis po lis 
foundation ~ pagrindiǹis po lis 
guide / king ~ kreipiamasis po lis 
leading ~ príekinis po lis
master ~ pagrindìnis lai kantysis po lis 
mooring ~ príeplaukos po lis 
plumb ~ statmenàsis po lis  
pointed ~ užaštrintasis po lis
precast concrete ~ gatavas gelžbetòninis po lis 
raking ~ nuožulnùsis po lis 
refrigerated ~ įšaldytasis po lis 
reinforced-concrete ~ gelžbetòninis po lis 
screw ~ sraigtinis po lis 
splice ~ prail gintasis po lis 
tapered ~ kūginis po lis 
test ~ ban domasis po lis
timber ~ medìnis po lis

pile II n 1 el. batèrija 2 fiz. branduoliǹis reaktorius 
nuclear ~ branduolìnis reaktorius

piledriver n po liakalė
bell-rope hand ~ ran kinė po liakalė
floating ~ plaukiojamoji po liakalė
gunpowder ~ parakiǹė po liakalė
swivelling ~ sukamo ji po liakalė

pile-dwelling n pastatas ant po lių
pileup n (mašinų) susidūrìmas; susigrūdim̀as, sángrūda
piling I n po lio įkalìmas 

~ home įkalìmas iki galo 
piling II n rietùvių krovim̀as 
pill n 1 šnek. sviedinys; kulkà 2 piliùlė

antiradiation ~ priešradiacinis preparatas
pillar n pilo nas, atramas; stat. ramstis; kolonà; stul pas 

body side ~ šo ninės síenos atramas 
corner ~ kampìnis atramas 
doorway ~ dùrų rėmas  
end ~ galìnis atramas 
front ~ šaul. g. príekinis sto vas 
middle standing ~ (automobilio) tar pdurių sto vas 
rockfilled ~ prieštankinė mediǹė ùžtvara; prieštankinė akme-
nìnė ùžtvara
steering ~ vairalazdė

pillbox n uždaràsis ugniẽs įrenginỹs; ilgalai kis ugniẽs įrengi-
nỹs KEnc; atsparióji ugniãvietė NATO 
field ~ laũko ugniẽs tãškas Art, KEnc; laũko ugniẽs įrenginỹs
Art, KEnc

fighting ~ ilgalai kis ugniẽs įrenginỹs Art, KEnc
log ~ laũko ugniẽs įrenginỹs (iš medžio ir grunto) KEnc

pillow n 1 pagalvė 2 (atramìnis) guo lis; padėklas 
pilot <n, v> n 1 lakūnas KEnc, pilòtas 2 lòcmanas KEnc; 

laivavedỹs 3 techn. pagalbinis vožtùvas; pagalbinis mecha-
nìzmas 4 attr ban domasis, eksperimen tinis  
automatic ~ av., rak. autopilòtas KEnc
coastal ~ lòcija KEnc
test ~ lakūnas bandýtojas KEnc
track pin inserting ~ kreipiamàsis vìkšro grandžių pir štų
įdėjìmo strypas 
v reguliu oti 

pilotage n lai vo val dymas; lėktùvo val dymas; pilotãžas KEnc
piloting n pilotãvimas KEnc 
pin n 1 segtùkas; smeigtùkas, smeigė 2 sagė; ženkliùkas 3 

(rakto) galvùtė, barzdelė 4 techn. pir štas; smai gas; var žtas; 
šerdìs, ašìs; kakliùkas; vielókaištis; kojelė 5 komp. kaištùkas; 
kontaktas 
accelerator ~ spynõs greitìklio ašìs 
adjusting ~ kontròlinė ìškyša 
aligning ~ centru ojamoji smeigė
anchor ~ atramìnis pir štas  
arming ~ saugõs adatėlė KEnc,  NATO
automatic-pistol trigger axis ~ automatinio pistolèto kak-
liùkas 
axle ~ art. koviǹės ašies kai štis 
axle pivot ~ sukamàsis pabūklo atramo s var žtas  
back-sight axis ~ taikymo rėmelio smeigė
barrel link ~ jungiamo sios vamzdžio svìrties ašìs 
bouncing ~ for motors detonacijos indikatorius
brake (shoe) anchor ~ stabdžių kaladėlės atramìnis pir štas 
breech-block stop ~ spynõs stabdìklio ašìs 
breech-lock ~ sklen džiamojo plei što kai štis 
camshaft thrust ~ (kumštelinio veleno) atramìnis pir štas 
clutch (pressure) operating ~ spaudžiamo sios sankabos 
svìrties pir štas 
clutch plate lever ~ sa nkabos išjungìmo svirtelės ribotùvas
cocking-lever ~ ùžkabos svìrties ašìs 
coupling ~ jungiamo ji smeigė
crank ~ skriejìko pir štas 
detent ~ stabdomasis kai štis 
driving ~ vãrantysis kakliùkas 
drop ~ išsikìšęs kai štis 
ejector ~ šaul. g. išmetìklio ašìs 
elevating ~ jùngiantis keliamąjį (kulkosvaidžio) mechanìzmą
su kòrpuso auselėmis pir štas
extractor ~ art. išmetìklio ašìs 
firing ~ skìltuvas Art, KEnc; skeliamàsis gaidùkas Art, KEnc; 
skìltuvo ko tas 
flare safety ~ saugìklinis signalinės mìnos sprogdìklio kai štis 
floating ~ plaukiojamasis pir štas 
floating piston ~ plaukiojamasis stūmo klio pir štas 
guard assembling ~ paleidìmo šakùtės smeigė
guy ~ ato tampos kuolelis 
hammer ~ gaidùko smeigė; daužìklis; smogtùvas 
hinge ~ lan kstinė ašìs 
housing ~ spyno s delsìklis  
inertia / floating firing ~ plaukiojamasis skìltuvas 
interlocking ~ blokavimo kai štis 
interlocking safety ~ saugìklinis blokavimo kai štis 
joint / knuckle / link / pivot / swivel / yoke ~ lan kstinis 
pir štas 
knuckle ~ lañksto ašìs; prikabìnamojo švaistìklio pir štas 
lanyard loop ~ art. paleidžiamo sios virvùtės žíedo ašìs 
link ~ lañksto ašìs; (pistoleto) ąso s ašìs 
lock / safety / retainer ~ fiksu ojamasis kai štis; art. sau-
gìklinis strypas 
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locking safety ~ (minos sprogdiklio) saugìklinis fiksavimo 
kai štis 
magazine catch ~ dėtuvės spragtùko ašis̀ 
metering ~ profiliu otoji adata 
mounting ~ tvìrtinamasis var žtas 
operating lever ~ art. spynõs ran kenos ašis̀ 
output ~ ìšvado kontaktas
pawl axis ~ revòlverio strektės ašies smeigė
piston ~ stūmo klio pir štas 
pivot ~ (vikšro) vežimėlio balansyro ašìs; vertikalùsis kak-
liùkas 
positive safety ~ (sprogdiklio smogiamojo mechanizmo) atra-
miǹis saugìklinis kai štis 
pull ~ (sprogdiklio) ištraukiamàsis kai štis 
receiver lock ~ (šautuvo) fiksu ojamoji u okso smeigė
safety / retention / preventer / shear ~ saugõs kai štis NATO  
safety-lock ~ saugìklio ašis̀; saugik̀lio smeigė
sear ~ paleidìmo svir̀ties ašis̀
sear-lever axis ~ paleidim̀o svìrties smeigė
sear-spring ~ paleidim̀o spyruo klės smeigė; paleidìmo 
svìrties ašies smeigė
sear-stop ~ paleidìmo svir̀ties ribo jimo kai štis 
securing ~ tvìrtinamasis kai štis 
semiautomatic gear cam ~ art pusiáu automãtikos kumštẽlio 
ašìs 
set ~ kontròlinė smeigė
setback ~ inèrtinis sprogdìklio stabdìklis 
shear ~ nukerpamàsis kai štis 
spring ~ lìngės pir štas; skečiamàsis kai štis 
spring schackle ~ liǹgės ąso s pir štas 
steering arm ~ vai ro sto vo pir štas  
stock ~ revòlverio ran kenos rėmelio smeigė
stop ~ fiksavimo pir štas; fiksu ojamoji smeigė
striker ~ daužìklis Art, KEnc
striker fixing ~ daužik̀lio tvir̀tinimo kai štis 
suspension lever pivot ~ balansyro svyrãvimo ašis̀ 
swivel axle ~ pàsukamojo kakliùko šerdesas 
track (link) ~ vìkšro grandies pir štas 
track retaining ~ vìkšro, vik̀šro grandies pir što kai štis 
trail hinge ~ art. lan kstinė pabūklo lafèto skečiamo sios at-
ramo s ašìs 
trail lock ~ skečiamųjų pabūklo atramų tvìrtinimo žygio 
padėtyjè varžtas
trigger ~ gaidùko svirtelės smeigė; (minos smūginio sprog-
diklio) paleidžiamojo mechaniz̀mo ko tas 
trigger-catch ~ paleidìmo strektės smeigė
trigger-guard retaining ~ (kulkosvaidžio) paleidìmo rėmelio 
smeigė
trigger-lever ~ paleidìmo svir̀ties smeigė
tubural ~ vamzdžio ašis̀
universal-joint ~ kardano pir štas

pincers n rẽplės; žnýplės  
pinchcock n (vamzdelių) gnybtas
pinch-off n atkirtà
pinhole n techn. kai ščio skylė; mažo ji angà  

firing ~ daužìklio angà 
hammer ~ gaidùko ašies skylùtė  
sear ~ paleidžiamo sios svir̀ties ašies skylùtė
track ~ vìkšro grandies pir što angà 
trigger ~ gaidùko svirtelės ašies skylùtė

pinion n automob. krumpliaratis; vãrantysis krumpliaratis; 
dantratùkas 
bevel ~ kūginis varantysis krumpliaratis 
differential drive ~ vãrantysis diferencialo krumplia ratis 
planet ~ satelìtas 
planetary ~ planetarinės pavaro s satelit̀as 
rear-sight elevating ~ taikik̀lio kakliùkas 
slow-motion ~ tikslau s kreipìmo mechaniz̀mo krumpliaratis 

speed ~ apýtikslio kreipìmo mechanìzmo krumpliaratis 
spur geared ~ cilìndrinis varantysis krumpliaratis 
traversing ~ po sūkio mechanìzmo krumpliaratis 

pinking n automob. (variklio) čiaudėjimas; detonacinis de-
gìmas, detonacija 

pinnacle n techn. dantìs
pinpoint <n, a, v> n mažàsis taikinỹs KEnc; taškìnis taikinỹs

Art; taškìnis orientỹras; tiksliai  nustatýtas tãškas KEnc 
 a 1 tikslùs; reikaláujantis tikslùmo 2 labai   mãžas 
 v 1 tiksliai   nustatýti; nuródyti (buvimo vietą, koordinates) 2 

fiksúoti táikinį; tiksliai  patáikyti į táikinį; bombardúoti mãžąjį
táikinį; bombardúoti taškìnį  táikinį  

pintle n techn. ašìs; kakliùkas; šerdìs; var žtas; kai štis 
towing ~ vilkìmo įtaisas 
~ centre vertikalio ji pabūklo po sūkio ašìs 
cradle ~ sukùčio ašìs; sukùčio kai štis 
gun ~ sukùčio kai štis 

pioneer n inž. pioniẽrius KEnc; kãro inžiniẽrius  
 assault ~s štur mo pionieriai 
pip n (radijo, telefono) signalas; pyptelėjimas, pypsėjimas 
pipage n 1 tiekìmas, perpumpavimas vamzdžiais 2 (dujų, 

vandens) vamzdynas 
pipe n 1 vamzdis KEnc, vamzdelis; žarnà; atvamzdis 2 vamz-

dynas 3 švilpùkas 
aftercooler ~s su slėgtojo o ro šaldìklis
air ~ o rtakis 
bypass ~ aplenkiamàsis vamzdis; perleidimo vamzdis 
bleeding ~ o ro išleidìmo žarnà 
blow ~ suvìrinimo degìklis 
brake ~ stabdžių o rtakis  
branch ~ atsišako jęs vamzdis, ãtvamzdis 
coiled ~ techn. gyvatùkas 
collecting ~ surenkamàsis vamzdis 
connecting ~ jungiamàsis vamzdis; (grąžiklio cilindrų) 
jungiamàsis vamzdelis 
connection ~ ãtvamzdis 
discharge / exhaust ~ išmetamàsis vamzdis 
drainage / vent ~ drenažinis vamzdynas 
elbow ~ alkūninis vamzdis 
female ~ apimantis vamzdis (vamzdis su vidiniu sriegiu) 
filling ~ rak. pripylìmo vamzdynas 
flanged ~ vamzdis su flanšu 
flexible ~ lankstùsis vamzdis; žarnà; lankstùsis vamzdynas 
flexible brake ~ stabdžių žarnà 
fuel jettison ~ avarinis degalų išliejìmo vamzdynas 
fuel ring ~ žiedìnė degalų magistralė
fuel-feed ~ degalų padavìmo vamzdynas 
fuel-pump ~ degalų padavìmo nuo siur blio vamzdynas 
fuel-supply ~ degalų vamzdynas 
heating ~ radiatoriaus vamzdis 
hinged / articulated ~ alkūninis lan kstinis vamzdis 
injector overflow ~ drenažinis purkštùvo vamzdelis 
installation / carcass ~s vidìnis patalpų vamzdynas 
intake ~ siurbiamàsis vamzdis 
junction ~ jungiamàsis ãtvamzdis 
leakage ~ prasisiur biančio tepalo surinkìmo vamzdynas 
light-weight ~ palen gvintasis vamzdis 
lower connecting ~ apatìnis jungiamàsis vamzdelis 
main ~ magistralinis vamzdis 
main automatic brake ~ orìnė magistralė
main brake ~ pagrindìnė stabdžių magistralė
main gallery ~ pagrindìnis vamzdynas 
oil line ~ naftos vamzdyno vamzdis 
outlet / discharge ~ ištekėjimo vamzdis 
overflow ~ garo išleidìmo vamzdelis; perliejimo vamzdynas 
perforated ~ perforu otasis vamzdis 
petrol (feed) ~ benzìno vamzdynas 
petrol /gasoline ~ benzìno vamzdis; benzìntiekis

pipe
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plastic ~ plastikìnis vamzdis 
pressure / delivery ~ slėgim̀o vamzdis
processed ~ konservu otasis vamzdis 
ram-rod ~ kreipiamo ji grūstùvo apkabà 
reducing ~ pereinamasis vamzdis 
return / runback ~ atbuliǹis vamzdis 
rising / ascending / stand ~ slėgìmo vamzdis 
seamless /solid-drawn ~ trauktìnis vamzdis 
service ~ for a single consumer individuãliojo varto tojo 
vamzdynas  
spraying ~ purškiamàsis vamzdynas 
stand ~ vanden s skìrstymo kolonėlė
suction ~ įsiurbìmo vamzdis 
suspension lubrication ~ tepalo padavim̀o į pakabas vamz-
dynas 
thin ~ vamzdelis 
throttling ~ išlyginamàsis vamzdelis, jùngiantis grąžìklio 
cilìndrą ir o ro rezervuarą  
through brake ~ tiesio giai vei kiančio stabdžio magistralė
underground ~ požemiǹis vamzdynas 
vapour ~ garų vamzdynas 
water ~ vanden s vamzdelis
welded ~ suvìrintasis vamzdis 
well ~ šùlinio vamzdis 

pipe-bomb n savadar bė bòmba 
pipe-layer n 1 vamzdžių klotùvas 2 vamzdžių klojėjas
pipe-laying n vamzdžių klojim̀as
pipeline n 1 naftótiekis KEnc; vamzdýnas; kanãlas KEnc, 

NATO 2 komp. konvejeris 
~ laid on floats vamzdynas ant plūdurų
big inch ~ dìdelio skersmen s vamzdynas 
branched ~ atsišako jimo vamzdynas 
bypass ~ praleidžiamàsis vamzdynas 
charged / live main ~ slegiamàsis vamzdynas 
collapsible ~ surenkamàsis ir išrenkamàsis vamzdynas 
cross ~ skersìnė vamzdyno liǹija 
cross-connection ~ lygiagretùsis vamzdynas, rokadinis 
vamzdynas 
detachable / sectional ~ išrenkamàsis vamzdynas 
exposed ~ neapsaugotasis vamzdynas 
feed ~ maitìnamasis vamzdynas 
field / military ~ lau ko vamzdynas 
field depot ~ lau ko sandėlių vamzdynas 
field depot rubberized-fabric ~ gumótasis lau ko sandėlių
vamzdynas 
field main ~ magistralinis lau ko vamzdynas 
fuel-feed ~ degalų vamzdynas 
gas main ~ dùjų magistralė
gravity ~ savìtakis vamzdynas 
heated ~ šìldomasis vamzdynas 
inland ~ vamzdynas iš kran to ju ostos į karo veiksmų teatro 
teritòrijos gilùmą
installation / carcass ~ vidiǹis patalpų vamzdynas 
invasion ~ magistralinis lau ko vamzdynas jūrų desanto išlai-
pìnimo rajonè 
land ~ antžemìnis vamzdynas 
liquid oxygen ~ skystojo deguonies vamzdynas 
little inch ~ mažo skersmen s vamzdynas 
main ~ pagrindìnė vamzdyno magistrãlė, pagrindìnis vamz-
dynas 
military ~ karìnis vamzdynas 
movable / mobile ~ kilno jamasis vamzdynas 
natural gas ~ dujo tiekis
oil / petroleum ~ nafto tiekis 
overland military ~ antžemiǹis lau ko vamzdynas 
oxygen ~ deguonies sistèmos vamzdynas 
petrol / supply ~ benzìntiekis
plastic ~ plastikìnis vamzdynas 

pressure / delivery ~ slegiamàsis vamzdynas 
priming ~ pripylìmo vamzdynas 
rigid ~ standùsis vamzdynas 
rubberized-fabric ~ gumótasis vamzdynas 
service ~ nuvedamàsis vamzdynas 
spilling drain / blow-off ~ išliejamàsis vamzdynas 
suspended ~ kabamàsis vamzdynas 
transfer ~ perpumpuojamasis vamzdynas 
underwater / subwater / submarine ~ povandenìnis vamz-
dynas 
wound ~ užvynio jamasis vamzdynas

pipette n pipètė, lašìklis
piping n vamzdynas; tiekìmas vamzdžiais; degalų perpumpa-

vimas vamzdyne 
gas ~ dujo tiekis 
high-pressure ~ áukšto slėgio vamzdynas 

pistol n pistolètas KEnc 
cartridge ~ (iššokančiosios minos) pagalbinis uždegìklis
depth-charge ~ gilumìnės bòmbos sprogdìklis
flare / signal ~ signãlinis pistolètas Aps, KEnc
hydrostatic ~ (giluminės bombos) hidrostatinis sprogdìklis 
paint-spraying ~ dažų purškìmo pistolètas 
peep-sighted ~ pistolètas su lankiniù taikikliù 
service ~ kovìnis pistolètas
target ~ tikslìnis pistolètas 
turnover-type ~ revòlveris su sukančiai siais vamzdžiais

pistolry n šaudymas iš pistolèto
pistol-whip v mùšti pistolèto ran kena
piston n techn., automob. stūmo klis

accelerating carburettor ~ karbiura toriaus siur blio greitìklio 
stūmo klis 
air-cell ~ stūmo klis su o ro kamera 
arched-head / top ~ stūmo klis su kùpolišku dugnù 
brake ~ stabdomasis stūmo klis 
brake cylinder ~ stabdžio cilìndro stūmo klis 
concave / dished-head ~ stūmo klis su įgaubtu dugnù 
damping / shock-absorber ~ amortizatoriaus stūmo klis 
elliptical-skirt ~ stūmo klis su elipsinè kreipiamąja dalimì
engine ~ varìklio stūmo klis 
flat-head / top ~ stūmo klis su plo kščiu dugnù 
floating / free ~ pla ukiojamasis stūmo klis 
full-skirt ~ stūmo klis su vientisà kreipiamąja dalimì
gas ~ dùjinis stūmo klis 
grooved / ribbed ~ latakinis stūmo klis 
multiple-stepped ~ daugiapako pis stūmo klis 
oil-cooled ~ alyvà áušinamas stūmo klis 
opposing ~ pasitinkamàsis stūmo klis  
oversize ~ remòntinis stūmo klis 
peaked-head ~ stūmo klis su ìšgaubtu dugnù 
pot-type ~ įprastìnis stūmo klis 
ramming ~ grūstùvo galvùtė  
recoil ~ ato šliaužos stabdžio stūmo klis
recuperator / counterrecoil ~ grąžìklio stūmo klis 
replenisher ~ priešato šliaužių įtaisų kompensatoriaus stū-
mo klis 
rotary ~ sukamàsis stūmo klis 
split-skirt ~ stūmo klis su kreipiamõsios daliẽs prapjova 
standard ~ standartinis stūmo klis 
steel-belted ~ stūmo klis su plieniniù žíedu 
steel-strut ~ stūmo klis su plieniniù in tarpu 
step-head ~ stūmo klis su pako piniu dugnù 
strut-type ~ stūmo klis su išplečiamu oju žíedu 
variable compression-ratio ~ leidžiantis pakei sti suslėgìmo 
laipsnį stūmo klis 
vertical slot ~ stūmo klis su vertikaliąja prapjova

piston-pump n stūmo klinis siurblys
piston-rod n stūmo klio ko tas; švaistìklis

pipe-bomb
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pit I 1 duobė; įduba KEnc; ìškasa; griovỹs KEnc; karjèras; 
įspauda, įlinkis 2 šachtà, šulinys; kasyklà 3 vil kduobė, spąstai 
4 liejìmo kiaurymė 5 (nu)sodintùvas, zùmpfas 
anti-tank ~ prieštankinė duobė; prieštankinės kliūtys; prie-
štankiniai spąstai
burning ~ atliekų deginimo duobė
concealed / obtacle ~ 1 vil kduobė 2 prk. spąstai 
concrete ~ betòninis šulinys 
drain ~ nutekamàsis šulinys 
foundation ~ pamatų duobė
gun ~ pabūklų vamzdžių liejìmo kiaurymė
percolation ~ nu osėdų rinktùvas 
pole ~ atramo s duobė
recoil ~ (pabūklo) drūtgalio griovelis
repair / inspection ~ (automobilio) apžiūro s ir priéžiūros 
duobė
settling ~ nu osėdų šulinys 
settling ~ nusėdamàsis rezervuaras
shell ~ svíedinio išraustà duobė
spade / trail ~ art. įduba pabūklo atramsčiui 
track ~ vėžė; tarpùvėžis 
trigger ~ (paleidimo mechanizmo) gaidùko kiaurymė
water sump and dry waste ~ vanden s ir sausų atliekų surin-
kìmo duobė

pit II n ãpkasas KEnc; skyrẽlis; lìzdas; atviràsis įrenginys; dar 
↑ trench
ammunition ~ šaudmenų nišà, griovelis; šaudmenų príe-
danga 
demolition ~ sprogdìntojų príedanga sprogdiǹant 
demolition party ~ sprogdìntojų apkasas; sprogdìnimo sto-
ties apkasas 
gun ~ pabūklo príedanga apkasè 
individual ~ pavienis šau lio apkasas  
limber ~ art. pabūklo pìrmagalio apkasas  
machine-gun ~ kulko svaidžio apkasas 
mortar ~ minósvaidžio ãpkasas KEnc
rifle ~ šaũlio skyrẽlis KEnc
shallow weapon ~ ne vis̀o pròfilio ugnies príemonės apkasas 
two-man weapon ~ po rinis šaulių apkasas 
weapon ~ giñklo ãpkasas

pitch n 1 núolydis, nuolaidùmas, nuožulnùmas; (stogo) šlai tas 
2 av., jūr. pólinkis KEnc, NATO, tangažas 3 (sraigto, sriegio, 
krumpliaračių kabinimo) žiñgsnis 4 jūr. (laivo) išilgìnis su-
pìmas(is) 
~ control gyro girohorizòntas KEnc
~ of rifling gráižtvos žiñgsnis KEnc 
~ of the butt bu ožės nu osvyrio nuo taikymo liǹijos kampas 
~ of wheels príekinių ratų po krypis 
coarse ~ (sriegio) dìdelis žin gsnis, (sriegio) stambùs žin gsnis 
front-wheel ~ príekinių ratų po krypis
low ~ (sriegio) mažas žin gsnis 
track ~ vìkšrų grandies žin gsnis

pitching n 1 kran to sutvìrtinimas 2 tangãžas KEnc 3 jūr. 
(laivo) išilgìnis svyrãvimas 4 šuoliavimas 
~ motion of tank tanko vibracija jùdant 

pitfall n 1 vil kduobė KEnc 2 prk. spąstai 
pitted a duobėtas (apie kelią)
pitting n (kontakto) nudegim̀as; ~ of breaker points kontaktų

apdegìmas 
pivot n 1 sukìmosi cen tras, atsparo s taškas 2 ašis̀; šerdìs, 

strypas; adata 3 vertikalióji sukim̀osi ašis̀; vertikalio ji atramà 
~ of mainspring koviǹės spyruo klės ko tas 
balance ~ svìrties ašìs 
clutch shaft ~ sánkabos veleno an tgalis
fixed ~ nejudrùsis sukìmosi cen tras 
gimbal ~ kardaninė ašis̀; kardano kai štis
head ~ viršutìnis kakliùkas 
hull ~ (vikšro) vežimėlio ašìs 

knuckle ~ lañksto ašìs
rocker ~ perkėliklis 
spring-loaded ~ sukamàsis kakliùkas su lìnginiu pakabìnimu

pivotal a centrìnis; ašìnis, ašies 
pixel n komp. vai zdo elemen tas, taškelis
place <n, v> n 1 vietà KEnc; patalpà 2 padėtìs 

~ of resupply tiekìmo bazė
~ of work tarnyba
crossing ~ perkėlos vietà 
jumping-off ~ išeities, pradìnis taškas
parachute rigging ~ parašiùtų sudėjìmo vietà
tank stowage ~ tankų išdėstymo vietà 
working ~ darbo vietà 
v 1 (pa)dėti; statyti; (pa)talpìnti 2 nustatyti vietą, padėtį, datą
ir pan.; įvertinti 

placement n išdėstymas KEnc; išskleidìmas 
~ of road signs kelio ženklų išdėstymas 
artillery ~ artilèrijos išdėstymas 
mirror ~ užpakalìnio vai zdo veidrodžio vietà 

placer n: concrete ~ betòno siurblỹs; betòno klotùvas 
placing n 1 iš(si)dėstymas; išskleidìmas 2 NP siuntìmas į

táikinį Aps, KEnc; siuntìmas (į orbitą) 
plafond n plafo nas
plaform n: magazine ~ techn.  tiekìklis, tiektùvas; maitintùvas
plain n geogr. lygumà KEnc; plokštumà KEnc 
 ~ sand smėlis 

a lygus (apie vietovę)  
plan n 1 plãnas KEnc; formulate a ~ ren gti planą 2 schemà

KEnc; diagramà; brėžinỹs 3 sumanymas; projèktas 4 veikim̀o 
būdas 
~ of artillery fire artilèrijos ugniẽs plãnas KEnc
~ of fire ugniẽs plãnas KEnc, NATO
air defence ~ OEG planas 
air fire ~ ugnies paramo s iš o ro planas 
air movement ~ skraidìnimo planas 
anti-tank ~ prieštankinės gynybos planas 
area damage control ~ branduolìnio puolìmo padarinių lik-
vidavimo planas 
barrier ~ ùžtvarų planas 
camouflage ~ maskavimo planas 
CBR ~ RChB gin klų naudo jimo planas 
CBR disaster control ~ RChB gin klų naudo jimo padarinių
likvidavimo planas 
chemical operation ~ chèminio gin klo naudo jimo planas 
counter flow ~ priešpriešìnis planas 
demolition ~ sprogdìnimo darbų planas; griovìmų planas 
denial ~ minavimo, griovìmų ir demontavimo planas 
emergency response ~ avãrijos likvidãvimo plãnas Aps 
engineer operational ~ inžinèrinės paramo s planas 
ground tactical landing ~ o ro desanto veiksmų nusileidus 
planas 
horizontal / ground ~ horizontalio ji projèkcija 
intelligence ~ žvalgybos planas 
mine ~ minavimo planas 
mine ~ mìnų išdėstymo mìnų laukè planas 
minefield ~ mìnų lau ko planas 
nuclear fire ~ branduolìnio gin klo naudo jimo planas 
nuclear support ~ branduolìnės paramo s planas 
overall minefield ~ bendràsis sprogstamųjų mìnų ùžtvarų
planas 
post-attack immunization ~ masinių imunizavimo príe-
monių po biològinio puolìmo planas
prior to-attack immunization ~ masinių imunizavimo 
príemonių iki biològinio puolìmo planas 
production ~ gamybinis planas 
profile / sheer ~ jūr. šónas 
restrictive fire ~ ribójamasis ugniẽs plãnas Art, KEnc, NATO
route mining ~ kelio minavimo planas 
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tank ~ tankų veiksmų planas 
tentative ~ išankstìnis planas 
town ~ miesto planas 
train loading ~ kariǹio ešelòno pakrovim̀o planas 

planar a geom. plokštumiǹis
plane I 1 plokštumà KEnc 2 projèkcija 3 lėktùvas KEnc 4 av. 

aerodinaminis pròfilis 
~ of projection projèkcijos plokštumà 
aiming ~ táikymo plokštumà Art, KEnc
base ~ bazės plokštumà 
cargo ~ transpòrto lėktùvas
clinometer ~ kvadranto aikštelė
datum / reference ~ top. atskaito s lygis, lygmuo 
datum ~ nùlinė plokštumà 
departure ~ sviedìmo plokštumà Art, KEnc
elevation / fire ~ pakilim̀o plokštumà Art, KEnc; šūvio 
plokštumà Art
equatorial ~ pusiáujo plokštumà KEnc
horizontal ~ through the gun pabūklo horizòntas 
image ~ vai zdo plokštumà 
meridian ~ dienóvidinio plokštumà
normal ~ normalio ji plokštumà 
perspective ~ perspektyvio ji plokštumà 
principal ~ pagrindìnė plokštumà NATO
reference ~ sąlygìnio lygio liǹija 
sighting ~ táikymo plokštumà Art, KEnc
slant ~ táikinio viẽtos plokštumà Art, KEnc
surveyor’s ~ planšètė
tank ~ prieštankinis lėktùvas
topographic ~ topografinis planas 
zero ~ táikinio plokštumà Art, KEnc

plane II n 1 techn. o blius; leistùvas; drožtùvas 2 stat. 
lygintùvas 3 komp. atminties matrica; matrica; plo kštė

planetable n geod. meñzula KEnc; planšètė
planimetry n plo tų matavimas 
planish v šlifu oti, poliru oti
plank n lentà; len tjuostė; geod. matuo klė

aiming ~ taikymo matuo klė
spring ~ spyruo klinis padėklas 
viewing ~ vizavimo matuo klė
v den gti, tiesti

planking n 1 klojinỹs KEnc; paklõtas 2 apkalim̀as lentomìs, 
apkalà 3 el. (lempos) anòdas
bottom ~ dùgno apkalìmas 
diagonal ~ įstrižai nis apkalim̀as 
double ~ dvìguboji dangà 
outer / outside ~ išoriǹis apkalìmas 
treble ~ trìguboji dangà

plan-making n planavimas
planning n planãvimas; projektavimas 

~ of fire ugniẽs planãvimas KEnc 
barrier ~ ùžtvarų planavimas 
minefield ~ mìnų laukų planavimas 

plant n 1 gamyklà 2 įranga; mašiǹos; agregãtai 3 sten das
ammunition filling / loading ~ šaudmenų užtai symo 
gamyklà 
automobile ~ automobìlių gamyklà 
blowing ~ kompresorìnė; o ro pūtim̀o agregatas 
drainage pumping ~ drenažinis pumpavimo agregatas 
handling / servicing ~ ekipavimo pùnktas 
mobile water distilling / distillation ~ judrùsis vanden s 
gėlinimo įrenginys 
nitrogen generating ~ azòto gamiǹimo įrenginys 
nuclear energy ~ branduolìnė enèrgija
nuclear power ~ (NPP) branduolìnė elektrìnė Aps, KEnc
ordnance ~ pabūklų gamyklà 
oxygen generating ~ deguo nies gamiǹimo įrenginys 
power ~ jėgai nė KEnc; elektrìnė

primary / quick gravity filter ~ pirmìnė vanden s valymo 
stotìs 
purifying / purification ~ valymo įrenginys 
rocket / missile power ~ rakètinis varìklis 
tank ~ tankų gamyklà 
tank-automotive ~ tankų varìklių gamyklà 
test ~ ban dymų sten das
unit-power ~ varìklis su sankaba ir pavarų dėžè 
water treatment ~ vanden s valytùvas

planter n 1 (minų) klotùvas 2 (minų) klojėjas 
mechanical mine ~ mechaninis mìnų klotùvas 
mine ~ mìnų klotùvas

planting n techn. dėjìmas 
anti-tank mine ~ prieštankinių mìnų dėjìmas; 
mechanical mine ~ mechaninis mina vimo būdas
mine ~ mìnų dėjìmas KEnc

plasma n fiz. plazmà
plastainer n plastikìnis bakas 
plaster n tìnkas; glai stas; gìpsas
plastic <n, a> n 1 (džn. pl) plãstikas KEnc 2 (the ~) plastika, 

plastiškùmas 
cellular / foamed / aerated ~ pùtplastis
high-explosive ~ plastinė brizantinė SM 
laminated ~ sluoksniu otasis plastikas 
reinforced ~ 1 stat. armu otasis plastikas 2 sustìprintasis plas-
tikas 
rigid foam ~ standùsis pùtplastis 
flexible foam ~ elastìngasis pùtplastis, tamprùsis pùtplastis 
a plastinis; plastiškas 

plasticity n plastiškùmas
plasticizer n minkštìklis, plastifikatorius
plastit n chem. plastìtas (SM) 

~ explosive plastìtas 
plate I n 1 techn., el., komp. plõkštė, plokštelė; (šarvų) plõkštė; 

skydas, skydelis 2 (šarvų) lãkštai 3 apkalìmas, (laivo) apšar-
vavimas 4 el. (lempos) anòdas 5 fotoplokštelė 6 automob. 
ženklas 
~ above track antvikšrìnis lakštas 
~ lining plienìniai šarvai 
armour ~ šarvu otasis lakštas 
armour back ~ užpakalìnis šarvo lakštas 
armour hull side ~ šarvu otasis kòrpuso bòrto lakštas 
armour shutter ~ šarvu otasis žaliùzės lakštas 
armour side ~ šo ninis šarvo lakštas 
armour steel cover ~ šarvu otojo plieno dan gtis  
armoured ~ šarvo lakštas 
armoured cover ~ šarvu otasis dan gtis
back licence ~ užpakalìnis nùmerio ženklas 
base / mounting / support ~ atramìnė plo kštė
bimetalic ~ bimetalìnė plokštelė
bottom ~ apatìnis lakštas; kulko svaidžio apvalkalo dùgnas; 
mino svaidžio ko jos atramsčio atramà; (plaukiamosios maši-
nos) dùgno dengìmas 
bottom ~ of receiver užpakalìnė u okso plokštelė
bottom ~ of tank rezervuaro dùgno lakštas 
breast ~ príekiniai šarvai 
breech carrier ~ art. spyno s rėmas 
buffer ~ art. bùferio atramà
butt ~ búožės pãdas KEnc
cam ~ art. kopyras  
carriage side ~ pabūklo atramà Art, KEnc
centre ~ šerdiẽs plo kštė
collapsible ~ atverčiamàsis sto go lakštas 
corner / gusset ~ kampìnis lakštas 
cradle ~ sukùčio pãgrindas 
cradle side ~ šo ninė sukùčio plokštelė
crankcase ~ varìklio karterio dan gtis 
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cut-off ~ skląstis, sklendė
deflection ~ šaul. g. grandžių gaudik̀lis 
detachable ~ nuimamàsis lakštas 
folding butt ~ atlošiamàsis bu ožės padas
front centre deck ~ viduriǹis priešakìnis lakštas 
front licence ~ príekinis nùmerio ženklas 
glacis ~ príekinis viršutìnis nuožulnùsis šarvo lakštas 
guard ~ apsaugìnė plokštelė; paleidžiamo sios ąso s plokštelė
heavy frontal ~ storiéji príekiniai šarvai 
hull bottom ~ apatìnis kòrpuso lakštas 
hull front ~ príekinis kòrpuso lakštas 
hull rear ~ galìnis kòrpuso lakštas 
hull roof ~ viršutìnis kòrpuso lakštas  
inner base ~ (aplinkinio šaudymo minosvaidžio) vidìnė atra-
miǹės plo kštės dalìs 
inspection ~ stebėjimo liùko dan gtis 
instruction ~ príetaisų šablònas 
levelling ~ kvadranto aikštelė
licence number ~ nùmerio ženklas 
lock ~ šaul. g. spyno s kòrpusas
lower front ~ apatìnis priešakìnis lakštas 
lower rear ~ apatìnis galìnis lakštas 
lower vertical ~ vertikalùsis apatiǹis lakštas 
magazine floor ~ dėtuvės, dėtuvės dėžùtės dan gtis 
main azimuth ~ kampamatis busòlės žiédas 
main trunnion ~ art. pagrindiǹis kakliùko guo lis 
mortar base ~ minósvaidžio atramìnė plõkštė Art, KEnc
name ~ gamyklinis ženklas 
non-detachable ~ nenuimamàsis lakštas 
number ~ nùmerio ženklas 
obturator spindle ~ grybo pavid̀alo sandarìklio ko to galvùtė
pressure ~ slegiamàsis skydelis 
rear ~ galìnis lakštas 
rear licence ~ užpakaliǹis nùmerio ženklas
reflective number ~ atspin dintis nùmerio ženklas 
reinforcing ~ stìprinamoji plokštelė
release ~ (minos sprogstamojo užtaiso) iškraunamo ji plokš-
telė
removable ~ nuimamàsis stalelis 
replacement ~ atsargìnė plo kštė
ribbed butt ~ rantu otas bu ožės padas 
sharp-edge orifice meter ~ plonasie nė diafragmà 
shear ~ (sprogdiklio) nupjaunamàsis plokštiǹis saugik̀lis 
side ~ (kulkosvaidžio korpuso) sienelė; (pistoleto rankenos)
šo ninė plokštelė; bòrto šarvai ; šo ninis dan gtis 
skeleton butt ~ karkasinis bu ožės padas
sloping ~ nuožulnùsis lakštas 
solid floor ~ šaul. g. (dėtuvės dėžutės) neatskiriamàsis 
dùgnas
spade ~ atramsčio noragas  
spring ~ lìngės lakštas 
spring support ~ spyruo klių komplèkto plo kštė
stationary ~ neatverčiamàsis lakštas 
storage battery negative ~ neigiamóji akumuliatoriaus 
plokštelė
storage battery positive ~ teigiamo ji akumuliatoriaus plokš-
telė
street ~ (kelinis) vìkšro an tdėklas 
striker / pressure ~ slegiamàsis miǹos dan gtis 
striker ~ spaudžiamo ji plokštelė su skìltuvu 
tank ~ tankų šarvavimo plienas 
thin-walled orifice ~ plonasienė diafragmà 
top / roof ~ viršutìnis lakštas 
top ~ of receiver u okso dan gtis 
track ~ vìkšro grandies pãgrindas 
trail ~ art. lafèto atramo s ryšys 
trigger ~ šaul. g. paleidžiamojo mechaniz̀mo plokštelė
under-baffle ~ apatiǹis pertvaros lakštas 

under-turret ~ pobokštìnis lakštas 
upper rear ~ viršutìnis galìnis lakštas
upper sloping side ~ viršutìnis nuožulnùsis bòrto lakštas  
wash ~ šrv. techn. bango mušis skydas

plate II n 1 ratas 2 automob. dìskas; matlankis 3 komp. dìskas
brake ~ stabdžių dìskas 
brake anchor ~ atramìnis stabdžių dìskas 
brake backing / brake support / brake-shoe ~ atramìnis 
stabdžių kaladėlių dìskas 
clutch / driven ~ varomasis sankabos dìskas 
clutch ~ sankabos dìskas; sankabos movo s dìskas 
clutch back ~ atramìnis sankabos dìskas 
clutch cover ~ atramìnis sankabos dìskas; atramìnis spau-
džiamosios sankabos dìsko gau btas 
clutch driven ~ varomasis sankabos dìskas 
clutch driving ~ varantysis sankabos dìskas 
clutch pressure ~ spaudžiamàsis sankabos dìskas, varomasis 
sankabos dìskas
clutch spring ~ atramìnis sankabos dìskas
driven ~ varomasis dìskas 
driving ~ varantysis dìskas
friction ~ sankabos trinkelė; stabdomasis skriemulys 
inner clutch ~ vidìnis sankabos dìskas  
magazine top ~ šaul. g. viršutìnis dėtuvės dìskas 
magneto driving ~ pavarìnis magnètos dìskas 
main azimuth ~ kampamatis busòlės matlankis 
presser ~ (šoninės sankabos) spaudžiamàsis dìskas 
pressure ~ spaudìmo dìskas 
ratchet ~ reketo rato dìskas
spring ~ (sankabos) stangrùsis dìskas
vernier ~ alidadinis matlankis

plateau n top. plokščiakalnis; plynaukštė
high ~ top. plokščiakalnis
mountainous ~ kalnų plynaukštė

plated n pàdengtas (plokštėmis, šarvais) 
plate-mark n prabavimo spau das, prabà
platen n techn. (staklių) stalas
platform n platfòrma 

~ of a bridge važiu ojamoji tìlto dalìs
~ shed dengto ji platfòrma 
airdrop ~ desantãvimo platfòrma KEnc; numetìmo iš óro 
platfòrma NATO
bay ~ galutìnė platfòrma 
brake ~ stabdymo aikštelė
built-up ~ pakrovìmo iškrovìmo platfòrma 
discharged ~ iškrovim̀o platfòrma 
gunner’s ~ taikytojo platfòrma 
gyro-stabilized ~ stabilizúojamoji giroskòpinė platfòrma
KEnc
landing ~ tūpìmo aikštelė
lifting ~ kéltuvo aikštelė
load-carrying ~ krovinių platfòrma 
loading ~ pakrovìmo aikštelė
lower ~ (lafeto) sukamo ji platfòrma
mobile launching ~ judrùsis rakètinis (pa)leidìmo įrenginys 
raised ~ aukšto ji platfòrma 
roll-out ~ išstumiamo ji platfòrma 
scale ~ svėrìmo aikštelė
service ~ tèchninės príežiūros aikštelė
sighting ~ taikytojo aikštelė
trailer-launching ~ rakètinis (pa)leidìmo įrenginys ant au-
tomobìlio príekabos 
traverse ~ sukamo ji platfòrma 
turret ~ pobokštìnė platfòrma 
unloading ~ iškrovim̀o platfòrma; iškrovìmo aikštelė
upper / top ~ art. viršutìnis lafèto sto vas 
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platforming n horizontalùsis aparato su o ro pagalve judėjimas 

ant vanden s
plating n 1 šarvãvimas; šarvų lãkštai; šarvų plỹtos 2 apka-

lìmas, dengìmas metalù; dar ↑ plate  
armour / iron ~ šarviǹė apsaugà; šarviǹė dangà; šarvavimas 
side ~ bòrto šarvai 
steel ~ apkalìmas plienìniais lakštais

platoon n būrỹs KEnc
amphibious ~ plaukiamųjų mašiǹų būrys; amfib̀ijų būrys 
artillery ~ artilèrijos būrỹs  
AT ~ prieštánkinis būrỹs  
bridge ~ tìltininkų būrys 
cannon ~ pabūklų būrỹs Art, KEnc 
communications ~ ryšių būrỹs  
decontamination ~ speciãliojo švãrinimo būrỹs  
dog ~ šunų mìnų ieško tojų būrys 
firing ~ ugniẽs būrỹs Art, KEnc 
flame ~ liepsnósvaidžių būrỹs  
gun ~ pabūklų būrỹs Art, KEnc 
heavy weapons ~ sunkiųjų giñklų būrỹs  
maintenance ~ remònto būrỹs  
MG ~ kulkósvaidžių būrỹs  
minefield breaching ~ miǹų laukų perėjų įrengim̀o pionierių
būrys 
mortar ~ minósvaidžių būrỹs Art, KEnc 
NBC defence ~ ABC būrỹs, apsaugõs nuõ naikiǹimo príemo-
nių būrỹs,  
pioneer / combat engineer ~ pioniẽrių (kovinės inžinerijos)
būrỹs 
service ~ tèchninės príežiūros ir remònto būrỹs  
signal ~ ryšių būrỹs  
sound ranging ~ garsagaudės žvalgybos būrys 
supply ~ aprūpinimo būrys 
support ~ paramõs būrỹs 
weapons ~ giñklų būrỹs  
workshop ~ remònto būrỹs

play <n, v> n 1 žaidìmas 2 veikim̀as 3 techn. laisvùmas; 
tarpas; laisvo ji eigà; supavimas(is); svyravimas 4 (sukamo-
sios detalės) vibracija 
axial ~ ašìnis laisvùmas; ašiǹis tarpas 
free ~ laisvo ji eigà 
side ~ šo ninis laisvùmas; šo ninis tarpas
steering wheel ~ vaira račio laisvùmas 
v 1 turėti laisvùmą, laisvai  judėti (apie mechanizmo dalį);
vei kti (apie mašiną ir pan.) 2 paleisti (į darbą) 3 lengvai 
valdyti 

playback n atsukìmas atgal  (juostoje įrašyto garso ar vaizdo) 
played-out a susidėvėjęs; pasenęs
player n komp. grotùvas
 cassette ~ (kasetinis) magnetofònas KEnc
plenum n fiz. slėgis, didèsnis už atmosfèros slėgį
plexiglas n amer. organinis stik̀las
pliable a lankstùs
pliers n techn., automob. pl žnyplės; plokščiažnyplės 

cap crimping ~ kapsulių apspaudìmo žnyplės 
combination ~ universaliosios plokščiažnyplės 
flat-nosed ~ plo kščiosios replės
nipping ~ žnýplės

plot <n, v> n amer. plãnas KEnc; brėžinỹs NATO; planšètė
fallout wind vector ~ vėjo grei čio diagramà radioaktyviõsios 
taršõs zònoje NATO 
ground ~ vieto vės planas 
master ~ pirmìnė schemà 
polar ~ pòlinis metòdas KEnc, NATO
radar ~ radiolokatoriaus planšètė
coordinate ~ koordinatinis braižytùvas, koordinatografas 
v (pa)žymėti planè; (nu)braižyti, nubrėžti (ko) krei vę, grafiką, 
diagramą

plotter n 1 spec. krei vių brėžìklis; bráižymo įrenginỹs 2 (t. p. 
komp.) braižytùvas; koordinatografas 3 planšètė
automatic position ~ automãtinis padėtiẽs žymẽklis KEnc
course ~ kùrso brėžìklis KEnc
navigation course ~ navigãcinis kùrso brėžìklis KEnc

plotting n (kurso) brėžìmas; komp. braižymas 
automatic position ~ automatinis kùrso brėžìmas

plough n 1 plūgas 2 el. kontaktas sro vei imti 
ditching / mechanical ~ plūginė grioviãkasė KEnc  
drag ~ prikabìnamasis plūgas
mine ~ mìnų plūgas; pei linis mìnų tralas 
motor ~ automobìlinis plūgas 
straight ~ buldòzeris (sniego valytùvas) su nèsukamu ver-
stuvù 
trench / mechanical ~ plūginė tranšėjinė mašinà

plowshare n plūginis verstùvas
plug <n, v> n 1 kamštis; kai štis, ùžkaištis 2 el. kištùkas; 

jungìklis; šnek. kištùkinis lìzdas; šakùtė 3 art. stūmõklinė
spynà KEnc 4 automob. žvãkė 5 (ugniagesių) čiaupas,         
hidrantas 
air vent ~ nuo rinimo kamštis 
answering ~ klausiamasis jungìklis 
arming ~ (minos korpuso) nustatomasis kamštis  
armour ~ šarvìnis kamštis 
base ~ art. dugniǹė įvorė  
battery filler ~ akumuliatorių batèrijos įpylìmo ango s 
kamštis 
breech ~ spyno s stūmo klis 
bridge ~ (elektrinio padegamojo vamzdelio) tilte lio įvorė
calling ~ ryš. iššaukiamàsis jungìklis 
core ~ strypinis kamštis, įstumiamàsis strypinis kamštis
crankcase oil drain ~ tepalo išpylìmo iš karterio ango s 
kamštis 
detonator delay pellet ~ detonatoriaus delsìklio įvorė
double ~ dvìgubasis kištùkas 
drain ~ išpylìmo kamštis  
draw-off / bleeder ~ išpylìmo ango s kamštis 
dummy / blind ~ aklàsis kamštis 
filler ~ įpylìmo žio čių kamštis 
filler neck ~ įpylìmo ango s dangtelis 
fire ~ gaisrìnis čiaupas 
firing-pin ~ kovìnė skìltuvo ìškyša 
fusible ~ lydùsis kamštis 
gas piston ~ dùjų stūmo klio galvùtė
gas-cylinder ~ dùjų kameros kamštis 
glow / heating ~ įkai tinimo žvakė
hard steel ~ (subkalibrinio sviedinio) plienìnė šarvamušė
šerdìs; vientisàsis šarvamušis sviedinys 
heater ~ kai tinimo žvakė
interrupted screw breech ~ stūmo klinė sèkcinio įsriegìmo 
spynà 
muzzle ~ an tvamzdžio įvorė
needle ~ sprogdìklio su daužikliu  įvorė
nose ~ art. priešakìnė įvorė  
oil-level ~ tepalo lygio matavimo kamštis 
one-pole ~ vieno po liaus kištùkas; vieno lai do kištùkas 
periscope mount ~ periskòpo įstatymo ango s kamštis 
quick-action wedge ~ grei tai vei kianti plei štinė sklendė
recoil-cylinder closing ~ art. ato šliaužos stabdžio cilìndro 
dan gtis
recoilspring ~ grįžtamo sios spyruo klės an tgalis 
salt barrel ~ (povandeninių sprogimų smūginio detonato-
riaus) drùskinio lėtìklio kamštis
screw / thread ~ srie ginis kamštis
screwed ~ įsukamàsis kamštis 
screwed ~ (spynos) srieginis stūmo klis 
sear ~ paleidìmo svìrties įvorė
shielded / shrouded spark ~ ekranu otoji uždegìmo žvakė
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spare / spark ~ žvãkė; uždegìmo žvakė
support arm ~ balansyro kamštis 
torsion bar spring anchor ~ sukamójo strỹpo veleno 
tvìrtinimo kai štis
wedge ~ skląstis, sklendė
v užkimšti, užkìšti 

plugboard n kištùkinis komutatorius  
plugging n 1 el. stabdymas varikliù 2 užkimšìmas, užkišìmas
plug-in a attr  įdėtìnis, įdedamas, įstatomas; įterptiǹis; įjùngia-

mas kištukù
plugman n (pl –men) spynininkas 
plug-screw n: shell ~ tuščio ji įvorė (vietoj sprogdiklio)
plug-switch n el. jungik̀lis
plumb n 1 svambalas, lòtas 2 pasvaras; grimzdas  

a vertikalùs, statmenas
plumbing n vandéntiekis KEnc
plumb-line n 1 svambalas 2 kritèrijus; matas 
plumbum n chem. šviǹas
plunger n 1 plùnžeris (stūmoklis, kurio ilgis didesnis už 

skersmenį); plunžeriǹis stūmo klis 2  nusėdančioji sprogdìklio 
dalìs; (sprogdiklio) inèrtinis skil̀tuvas 3 naras 
barrel latch ~ šaul. g. vamzdžio fiksatoriaus mygtùkas 
bolt ~ šaul. g. stūmìklis 
bolt release ~ spyno s stabdik̀lio išjungim̀o šliaužìklis 
breech-opening lever ~ spyno s ran kenos fiksatorius 
centrifugal ~ išcentriǹis stabdik̀lis 
clutch operating ~ sánkabos išspaudìmo plùnžeris 
cutoff ~ šaul. g. spyno s delsìklio stūmo klis 
detonating ~ sprogdiǹimo mašinėlės rankenėlė
extractor spring ~ išmetik̀lio spyruo klės fiksatorius 
hammer spring ~ gaidùko spyruo klės stūmo klis 
magazine ~ dėtuvės laikik̀lis 
magazine-bottom ~ dėtuvės dangtelio fiksatorius 
safety-lock ~ saugìklio stūmo klis 
sight ~ taikìklio stūmo klis 
slide-stop ~ spyno s stabdymo stūmo klis 
spring ~ spyruo klinis stūmo klis 
time ~ nuotolìnis skìltuvas 
trigger ~ paleidžiamojo mechaniz̀mo stūmo klis 
trigger-lever ~ paleidìmo svir̀ties stūmo klis 
tyre-pump ~ padangų pripumpavimo siur blio stūmo klis 
waveguide ~ bango laidžio stūmo klis 
windage click ~ fiksatorius spragtùkas

plus n art. perlėkis
plutonium n chem. plutònis Aps, KEnc
pluviometer n meteor. líetmatis  
ply n 1 (kartono, faneros ir pan.) slu oksnis, sto ris 2 (lyno, 

virvės) vijà; gijà; plu oštas 3 kryptìs, kùrsas 
pneumatic a pneumatinis; o ro; prìpučiamas
pneumatics n pneumatika
pocket n 1 kišenė; lìzdas 2 mai šas 3 komp. dėtuvė 4 av. óro 

duobė 5 (kelio) duobė, raguvà 6 dėžė, bùnkeris (anglims) 7 
(nelaimės ir pan.) rajònas, vietà 8 stat. ìšėma; įtarpis 9 attr 
kišeninis 
~ of fire ugnies mai šas 
ballast ~ balastinis lovys 
dirt ~ purvo gaudyklė
door ~ dùrų kišenė (durų apmušale) 
dust ~ du lkių surinktu vas  
filter ~ filtravimo kišenė
magazine ~ dėtuvė; pistolèto apkabų krepšelis 
primer ~ kapsulìnės įvorės lìzdas 
square-bottom primer ~ plokščiadùgnis kapsulės lìzdas (be 
priekalo) 
water ~ vanden s kišenė

pocket-size(d) a kišeninis, mažo formato

point <n, v> n 1 tãškas KEnc; select the aiming ~ parin kti 
taikymo tašką 2 pùnktas KEnc; pòstas KEnc; vietà KEnc 3 
laipsnis; mastas 4 (laiko) momen tas; ribà 5 añtgalis; smaiga-
lys 6 el. kištùkinis lìzdas 7 jūr. rumbas (kompaso padala = 
1/32 apskritimo) KEnc 
~ of aim taikymo taškas 
~ of arrival atvykìmo pùnktas 
~ of bullet kul kos smailė
~ of burst sprogìmo tãškas Art, KEnc
~ of contact (nuosekliai pumpuojamų vamzdyne degalų rū-
šių) kontakto vietà 
~ of departure išvykìmo pùnktas 
~ of destination paskyrìmo pùnktas 
~ of fall kritìmo tãškas Art, KEnc
~ of fire ugniẽs tãškas KEnc
~ of impact nusileidìmo tãškas KEnc, NATO; patáikymo 
tãškas KEnc, NATO
~ of irradiation apšvito s taškas 
~ of origin išlėkìmo tãškas Art, KEnc
~ of prediction (taikinio) pasitikìmo taškas  
~ of shell svíedinio viršūnė
~ of smoke origin dūmijimo židinỹs Aps, KEnc
~ of strike patáikymo tãškas Art, KEnc
~ of striker / firing pin daužìklio smaigalỹs 
~ of windage taikìklio šo ninių pataisų padalà 
advanced fuel supply ~ priešakìnis degalų tiekìmo pùnktas 
aiming ~ táikymo tãškas Art, KEnc
air reference / datum ~ orìnis žyminỹs Art, KEnc
altimetric ~ au kščio žymà
ammunition supply ~ šaudmenų tiekìmo pùnktas Art, KEnc
annealing ~ apdeginimo taškas 
anti-tank strong ~ prieštankinis atramo s pùnktas 
army collecting ~ (sugadintų mašinų) armijos surinkìmo 
pùnktas 

 artillery fire control ~ artilèrijos ugniẽs val dymo pùnktas
KEnc
artillery survey control ~ geodèzinis artilèrijos pùnktas Art, 
KEnc, NATO
astronomic(al) ~ astronòminis pùnktas 
ballistic ~ vidurìnis gaubiamo sios grùpės sprogìmų taškas 
base ~ pagrindìnis taškas 
bath ~ prausìmosi pùnktas 
boiling ~ virìmo temperatūrà  
bomb release ~ bombardãvimo tãškas NATO
bulk reduction / can and drum filling / refilling ~ degalų
pylìmo į tarą pùnktas 
burning / fire ~ užsidegìmo temperatūrà 
calibration ~ pabūklų įšaudymo žyminys 
cardinal ~s pasaulio šalys 
check ~ kontròlės pòstas
check / datum / reference / trialshot ~ žyminys 
check reference ~ atramìnis kontro linis taškas  
cloud ~ (akių, atminties ir pan.) aptemìmo taškas 
collecting ~ (sugadintų mašinų) surinkìmo pùnktas 
communications security ~ ryšių saugùmo kontròlės pùnk-
tas KEnc
compass ~ rumbas; kòmpaso rumbas 
contamination control ~ taršõs kontròlės pùnktas Aps, 
KEnc, NATO
continuously computed release ~ nuõlat skaičiúojamas pa-
leidìmo tãškas NATO
control ~ ei smo reguliavimo pùnktas 
crossing ~ perkėlos pùnktas; prasilenkìmas (važiuojant); tai-
kinio padėtìs kùrso parãmetre 
datum ~ atskaitõs tãškas NATO; pradìnis orientyras 
debarkation ~ išlaipìnimo pùnktas 
decontamination ~ speciãliojo švãrinimo pùnktas Aps, KEnc
departure ~ išskridìmo tãškas NATO
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design ~ apskaičiu otasis taškas 
destination ~ paskyrim̀o pùnktas 
detonation ~ detonacijos momen tas; detonacijos zonà
detrucking ~ iškrovìmo iš krovinìnių automobìlių vietà 
disabled vehicle collecting / unserviceable equipment  
rally / vehicle-collecting ~ sugadìntų mašiǹų surinkìmo 
pùnktas KEnc
discharge ~ techn. (tūtos, pvz. variklio) išeinamo ji angà 
drop ~ lašų iškritim̀o temperatūrà  
dumping ~ savìvarčių iškrovim̀o vietà 
emptying ~ iškrovim̀o vietà 
engaging ~ įjungìmo momen tas 
exchange ~ perkrovimo pùnktas 
fictitious reference ~ netikràsis žyminỹs Art, KEnc
field water ~ lau ko vanden s tiekim̀o pùnktas 
filler ~ pìldymo mãzgas NATO
filling ~ degalìnė KEnc; degalų pripylim̀o pùnktas 
fire ~ táikymo tãškas Art, KEnc
fire control ~ ugniẽs val dymo pùnktas Art, KEnc
firing ~ detonãcijos tãškas NATO; uždegìmo momen tas; 
skìltuvo daužìklio smaigalys
flash ~ užsidegìmo temperatūrà  
fortified ~ įtvìrtintasis pùnktas 
forward repair ~ priešakiǹis atkuriamàsis remònto pùnktas 
fouling / clearance ~ ribo ženklis 
freezing ~ užšalìmo temperatūrà 
frontier ~ pasíenio pùnktas 
fuel decanting / filling ~ degalų išpylim̀o pùnktas 
fuel distributing ~ degalų skir̀stymo pùnktas 
fuel dropping ~ degalų numetìmo pùnktas
fuel pumping ~ degalų perpumpavimo stotis̀ 
fuel refilling ~ keičiamasis degalų pùnktas 
geodetic ~ geodèzinis pùnktas KEnc
gravimetric ~ gravimètrinis pùnktas KEnc
ground reference / datum ~ antžemìnis žyminỹs Art, KEnc 
gun ~ pabūklo stovėjimo tãškas Art
gun aiming ~ pabūklo taikymo taškas 
halting ~ sustojìmo pùnktas 
hard ~ apsaugotas nuo branduoliǹio gin klo po veikio objèktas 
heat distortion ~ atsparùmo šìlumai ribà
highest ~ of trajectory trajektòrijos viršūnė
illuminated reference ~ šviečiamàsis orientỹras Art, KEnc
impact ~ susidūrìmo tãškas KEnc; kritìmo tãškas KEnc, 
NATO
initial ~ pradìnis tãškas NATO; pradiǹis judėjimo pùnktas 
initial aiming ~ pagrindìnis taikymo taškas 
initial pumping ~ pradiǹė siurbliǹė
intercept ~ gáudymo tãškas NATO
joint ~ priglùdusi rodyklė
junction / limiting ~ sándūra KEnc
landing ~ tūpìmo tãškas NATO 
lashing ~ tvìrtinimo vietà NATO
launching ~ rak. (pa)leidim̀o taškas 
level ~ kritìmo tãškas Art, KEnc
levelling ~ niveliavimo pùnktas 
live reference ~ tikràsis žyminỹs Art, KEnc
loading ~ krovìmo pùnktas NATO
lubrication ~ tepìmo taškas  
maintenance ~ tèchninės priéžiūros ir remònto pùnktas KEnc
major datum ~ svarbiausiosios datos taškas
mean ~ of burst / mean impact ~ vidurìnis patáikymo tãškas
Art, KEnc, NATO
mean ~ vidurìnis tãškas
meeting / crossing ~ susikirtìmo stotìs 
melting / fusing ~ lydymosi temperatūrà;  lydymosi taškas
mounting ~ tvìrtinimo taškas 
orientation ~ orientỹras KEnc  
petrol / fuel ~ degalų tiekìmo pùnktas 

pin ~ tiksliai  nustatytas taškas 
pipeline dispensing ~ degalų įpylìmo pùnktas vamzdyno 
trasojè; degalìnė vamzdyno trasojè  
pipeline initial ~ pradìnis vamzdyno pùnktas 
pipeline terminal ~ galutìnis vamzdyno pùnktas 
polygonometric / polygonal ~ poligonomètrinis pùnktas 
populated ~ gyvẽnamasis pùnktas, gyvenvietė
pour ~ ataušìmo temperatūrà  
power take-off ~ galios paėmìmo taškas 
predicting ~ pasitikìmo tãškas Art, KEnc 
pressure refuelling ~ degalų pripylìmo slegiant atvamzdis 
pumping ~ siurblìnė stotìs KEnc
radio control ~ rãdijo kontròlės pùnktas KEnc
reclothing ~ aprango s keitìmo pùnktas 
reference ~ top. orientỹras KEnc, NATO; pradìnis pùnktas
KEnc; art. žyminỹs Art, KEnc; atskaito s taškas 
referring ~ pagalbinis taikymo taškas; pasižymėjimo taškas 
registration ~ žyminỹs Art, KEnc; įsišáudymo tãškas NATO
relay ~ perkrovimo pùnktas 
release ~ (raketų ir pan.) (pa)leidìmo vietà KEnc, NATO
retail filling ~ degalų pripylìmo (į mašinas) pùnktas 
roadside filling ~ automobìlių kelio degalìnė
self-ignition ~ savaiminio užsiliepsno jimo temperatūrà  
set-forward ~ (taikinio) pasitikìmo taškas 
sighting ~ táikymo tãškas Art, KEnc
single / simple ~ víenguboji rodyklė
single-point fuelling ~ centralizu otojo degalų pripylìmo 
atvamzdis
small-arms ammunition refilling ~ šaulių gin klų šaudmenų
tiekìmo pùnktas 
solidification ~ kietėjimo temperatūrà  
sound ~ garsãgaudis pòstas Art, KEnc
striker ~ daužìklio galvùtė; skìltuvo daužìklio smaigalys; 
skìltuvo daužìklis
strong ~ atramo s pùnktas 
supply ~ tiekìmo pùnktas 
supporting ~ atramo s taškas 
tanker discharge ~ degalų perpylimo iš tanklaivių vietà 
tanker unloading ~ tankerių iškrovìmo pùnktas 
tapping ~ atsišako jimo taškas 
target approach ~ priartėjimo prie táikinio tãškas NATO
technical check ~ tèchninės kontròlės pùnktas 
terminal ~ paskyrìmo pùnktas 
termination ~ rak. taikymo taškas  
tie ~ top. (topografinio) susiejìmo taškas 
tie down ~ pritvìrtinimo vietà NATO
traffic / transportation control ~ ei smo reguliavimo pòstas 
transit ~ perdavimo pùnktas 
transload / transshipment ~  krovinių pérkrovimo pùnktas
KEnc, NATO
triangulation ~ trianguliacijos pùnktas 
trigonometrical ~ trigonomètrinis pùnktas 
visual reference ~ tiesiógiai stebimas orientyras 
vulnerable ~ pažeidžiamóji vietà 
water supply ~ vandeñs tiekìmo pùnktas KEnc
yield ~ tekamùmo ribà 
zero ~ pagrindìnės kryptiẽs orientỹras Art, KEnc; nùlinis 
taškas
zero ~ of sight nùlinė taikìklio nu ostata 
v art. krei pti 

point-blank a tiesùs, horizontalùs (apie šūvį); adv tiesióginiu 
táikymu, iš artì

pointed a 1 smailùs, smailiagãlis 2 nutaikytas (apie ginklą) 
pointer n 1 táikytojas 2 (prietaiso) rodỹklė; strėlė KEnc 3 

ródomoji lazdẽlė 4 komp. rodyklė; žymìklis
address ~ adreso rodyklė
backward ~ atgalìnė rodyklė
course ~ (taikiklio) kùrso rodyklė
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electrical receiver ~ elektromechaninio priìmančio príetaiso 
rodyklė
firing ~ táikytojas 
follow-the-pointer ~ art. suderinamoji sinchròninės pavaro s 
prìimančio príetaiso rodyklė
forward ~ tiesio ginė rodyklė
gun ~ pabūklo táikytojas
laser ~ lazerìnė rodỹklė  
matching ~ art. sekamo ji rodyklė
mouse ~ pelės žymik̀lis (ekrane)
read ~ atskaito s rodyklė
sight ~ taikìklio rodyklė
splash ~ (sviedinio) kritìmo taško rodyklė
timing ~ uždegìmo momen to reguliavimo rodyklė
vertical ~ vertikalio ji rodyklė
wind and drift corrector ~ pataisų dėl šo ninio vėjo ir deri-
vacijos korèktoriaus rodyklė
wind correction ~ pataisų dėl šo ninio vėjo skalės rodyklė
workspace ~ darbìnės srities rodyklė

pointing n 1 (pabūklo) táikymas; (pabūklo)  kreipìmas Art, 
KEnc; vizavimas 2 (nu)ro dymas  
~ of array antènos priderinimas 
case I ~ tiesio ginis taikymas; tiesio ginis kreipim̀as  
case II ~ pusiau tiesio ginis taikymas; pusiau tiesio ginis krei-
pìmas  
case III ~ netiesio ginis taikymas; netiesio ginis kreipim̀as  
direct ~ (pabūklo) tiesióginis táikymas Art, KEnc, NATO
indirect ~ (pabūklo) netiesióginis táikymas Art, KEnc
semidirect ~ (pabūklo) pusiáu tiesióginis táikymas Art, KEnc

pointsman n (pl –men) 1 glžk. iešmininkas 2 bùdintis kelių
polìcininkas, (eismo) reguliu otojas

pointy a smailùs
poise n 1 pusiausvyra 2 fiz. puazas (klampumo vienetas) 
 v 1 balansu oti 2 išlaikyti pusiausvyrą
poiser n chem. slopintùvas  
poison n nuodai 

a nuodìngas 
polar a 1 ašìgalio, poliarinis 2 fiz. po liaus, po linis 
polarity n poliškùmas
polarization n poliarizacija; poliarizacijos vèktorius
pole I n 1 geogr., astr. ašig̀alis, po lius 2 el. po lius 

Earth‘s ~ Žẽmės ašig̀alis KEnc 
celestial ~ astr. dangau s ašig̀alis 
geographical ~ geografinis ašig̀alis 

pole II n 1 stul pas; stíebas, kartis; kuo las 2 atramà; linijìnė
atramà 3 slìdžių lazdà 4 trauklė; sankaba 5 grąžulas; vilkìmo 
jungtìs; vilktis̀  
charge-placing ~ kartis su prir̀ištu prie galo ùžtaisu 
draft ~ (priekabos) grąžulas 
low ~ stulpelis 
pull-off / strutted ~ inkarìnė atramà 
range ~ matuo klė  
surveyor’s ~ geodezinė matuo klė; geodezinė gairė
tow ~ vilkìmo jungtìs; vilkim̀o grąžulas towing ~ standžio ji 
vilkìmo jungtìs 
tubular ~ vamzdinė vilktis̀

polemology n polemològija KEnc
policing n: ~ minefields miǹų laukų saugojimo ir príežiūros 

tvarkà 
policy n 1 polìtika KEnc 2 veiklo s kryptis̀, kùrsas, stratègija 

demolition and minefield ~ sprogdìnimo darbų ir minavimo 
tvarkà 
denial ~ draudžiamųjų veiksmų vedim̀o tvarkà 
emission control ~ spinduliãvimo kontròlės doktrinà KEnc, 
NATO
military ~ karìnė polit̀ika KEnc
mine ~ koviǹio mìnų naudo jimo priǹcipas 

minefield ~ nustatytoji mìnų ir sprogstamųjų ùžtvarų nau-
do jimo praktika 

poling n atramo s montavimas
polish n šlifavimas; poliravimas
pollution n 1 užteršìmas, taršà 2 kuop. teršalai 
polychrome a daugiaspal vis
polygonal a daugiakampis
polygonometrics n poligonomètrija KEnc
polygraph n melo detèktorius, poligrafas 
polymerization n polimerizacija 

electron beam ~ polimeriza cija elektròniniu spin duliu 
polyspast n skrysčiai
polytainer n polietilèninis bakas 
pommel n (špagos ar kardo rankenos) bu ožė
pom-pom n automatinė zenìtinė artilèrija (ypač laive)
poncho n nepéršlampamasis apsiaũstas su gobtuvù; pala-

pìnsiaustė KEnc
pond n 1 tvenkinỹs (vietovės elementas) KEnc; vanden s 

telkinys; vanden s saugyklà; basei nas; nu osėdų rinktùvas 2 
bjèfas 
artificial ~ dirbtìnis vanden s telkinys 
upper ~ viršutìnis bjèfas 

poniard n ist. dùrklas KEnc; kinžalas 
pontoon n pontònas KEnc; pontòninis tìltas KEnc  

air / pneumatic ~ pripučiamàsis pontònas 
bow ~ príekinis pontònas 
canvas ~ brezen tinis pontònas 
collapsible ~ sudedamàsis pontònas 
outer ~ paskutìnis pontònas (kelte) 
propulsion ~ motòrinis pontònas 
rectangular steel ~ stačiakampis plienìnis pontònas 
reinforcing ~ pastìprinimo pontònas 
salvage ~ laivų kėlìmo pontònas 
self-propelled ~ savaei gis pontònas 
tripartite ~ pusantrìnis pontònas 
vehicle ~ automobìlių ir šarvu otosios tèchnikos plùkdymo 
pontònas 
whole ~ pavienis pontònas 

pontooning n pontòninė perkėla
pool n 1 parkas 2 hidr. bjèfas 

amphibious boat ~ jungtìnis desantinių príemonių parkas; 
desantinių príemonių parkas 
boat ~ desantinių perkėlos príemonių rezervas 
lorry / truck ~ krovinìnių automobìlių parkas 
motor / motor-vehicle ~ automobìlių parkas 

pop n (šūvio) pykštelėjimas, po kštelėjimas
pop-hole n pagalbinė įkasa
poppet-valve n lėkštinis vožtùvas
popping n (duslintuvo, karbiuratoriaus) paukštelėjimas

~ in carburettor automob. karbiuratoriaus čiaudėjimas
popping-back n atvirkštìnis smūgis
populating n komp. (duomenų) pradìnė įkeltìs 
population n ùžpildas
port I n úostas KEnc, NATO 

~ of entry priskyrìmo úostas
closed ~ uždaràsis úostas KEnc
controlled ~ kontroliúojamasis úostas KEnc, NATO
free ~ atviràsis úostas KEnc; log. laisvàsis u ostas 
major ~ didỹsis úostas NATO
minor ~ mažàsis úostas KEnc,     NATO
open ~ atviràsis úostas KEnc
secondary ~ pagálbinis úostas KEnc, NATO

port II n 1 techn., automob. angà; praėjìmas 2 komp. jungtìs; 
príevadas 3 jūr. liùkas, bòrto angà 
acces / admission ~ įeinamo ji angà 
barrel ~ dùjinė vamzdžio angà 
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cylinder ~ cilìndro angà 
dump ~ nuleidžiamo ji, išpilamóji angà 
eduction / scavenging ~ prapučiamo ji angà  
ejection ~ iššautų tūtų išmetim̀o angà
exit ~ išeinamo ji angà 
filler ~ įleidìmo angà 
firing ~ šaudymo angà 
gas ~ (dujų) vamzdžio angà 
induction ~ įleidžiamo ji angà 
injection ~ įpurškìmo angà 
light ~ šviečiamo ji angà 
non-shared ~ individualùsis priévadas 
observation ~ stebėjimo angà 
outlet / discharge ~ išleidžiamo ji angà, išeinamo ji angà 
output ~ išvesties príevadas 
pistol ~ kovo s mašìnos šarvo skylė šaudyti iš asmenìnio 
gin klo  
printer ~ spausdintùvo príevadas 
recovery ~ įeinamo ji angà 
scavenge ~ prapučiamo ji angà 
serial ~ nuoseklùsis príevadas 
supply ~ (aparato ant oro pagalvės) įeinamo ji tūtà 
telescope ~ teleskòpinio taikik̀lio angà šarvè; òptinio taikìklio 
angà skydè 
threaded ~ srieginė skylė
transfer ~ perleidžiamoji angà 
valve ~ praeinamo ji vožtùvo angà 

port III n gin klo padėtìs apžiūrai
portability n kilnojamùmas, portatyvùmas 
portable a nešiójamasis NATO; kilno jamasis, portatyvùs; air 

~ skraidìnamasis KEnc, NATO; man ~ nešiójamasis NATO 
portal n portalinis rėmas

~ of entry (NM, BM ir RM) patekìmo į organiz̀mą vietà 
portfire n degtùvas, padegamo ji virvùtė
porthole n kovo s mašiǹos šarvo šaudymo angà, ambrazūrà
porting n (variklio) įleidžiamųjų ir išleidžiamųjų langelių

sistemà
portion n pòrcija, davinys 

screwed ~ srieginis spyno s stūmo klio sèktorius 
splined ~ of shaft veleno su iš̀drožomis dalìs 

position <n, v> n 1 pozic̀ija KEnc; take* up ~ užimti pozìciją
2 vietà; pòstas; pareigos; hold* a ~ užimti pareigas 3 padėtìs
KEnc; change over from travelling to fire ~ art. kei sti iš 
žygio padėties į kovo s padėtį
“off“ ~ išjungìmo padėtìs; nedarbiǹė padėtis̀ 
“on“ ~ įjungìmo padėtìs 
advanced ~ priešakìnė pozic̀ija KEnc
air ~ padėtìs orè NATO 
alternate firing ~ atsargìnė ugniẽs pozìcija Art, KEnc
angular ~ kampìnis išdėstymas 
anti-tank ~ prieštankinė pozìcija 
artillery ~ artilèrijos pozic̀ija Art
auxiliary firing ~ pagálbinė ugniẽs pozic̀ija Art, KEnc
battery ~ pradìnė pabūklo vamzdžio padėtis̀ Art, KEnc  
blocking ~ kertamo ji pozic̀ija 
braking ~ stabdymo padėtìs 
bridgehead ~ príetilčio pozic̀ija; placdarmo pozic̀ija 
call display ~ komutatorius su vietiniu laukù 
cocked ~ atlaužtojo gaidùko padėtìs; kovìnės būsenos padėtìs 
concealed ~ užmaskúotoji pozic̀ija
covered / sheltered firing ~ uždaro ji ugnies pozìcija 
covered ~ dengto ji pozic̀ija 
dead centre ~ (stūmoklio eigos) mirties taško padėtis̀  
decoy / dummy ~ klaidiǹamoji pozìcija 
defence ~ gynybinė pozic̀ija 
departure ~ pradìnė pozìcija; pradìnė padėtìs KEnc
deployed ~ neįrengto ji pozic̀ija  

direct ~ atviróji pozìcija
direct fire ~ tiesiojo šaudymo ugnies pozìcija 
direct firing / laying ~ atviróji ugniẽs pozìcija Art, KEnc
dug-in / emplaced ~ inžinèriškai įrengtà pozìcija 
dummy ~ klaidìnamoji pozìcija KEnc 
dummy firing ~ klaidìnamoji ugniẽs pozìcija Art, KEnc
emergency ~ atsargìnė pozìcija 
emergency firing ~ laikinóji ugniẽs pozìcija Art, KEnc 
end ~ galutìnė padėtìs 
engage ~ įjungìmo padėtìs 
entrenched / fortified / organized ~ įtvìrtintoji pozìcija 
equilibrium ~ pusiausvyros padėtìs 
fire ~ ugniãvietė Art, KEnc 
firing ~ ugniẽs pozìcija KEnc; rak. (pa)leidìmo pozìcija; 
kovõs padėtìs KEnc
fixed ~ užfiksu otoji padėtìs 
flame-throwing ~ liepsnósvaidžio pozìcija Aps, KEnc 
free ~ neutralio ji padėtìs 
full-advance ~ (uždegimo) vìsiškosios paskubo s padėtìs 
full-retard ~ (uždegimo) vìsiškojo vėlavimo padėtìs 
gas ~ of the mask dujo kaukės kovo s padėtìs 
gas alert ~ of the mask dujo kaukės parengties padėtìs 
ground ~ padėtìs ant žẽmės NATO  
handle ~ rankenėlės padėtìs 
hasty / hastily organized ~ skubo tai įrengtà pozìcija 
hillside defence ~ gynybinė pozìcija ant aukštumų šlaitų
home ~ techn. pradìnė padėtìs 
horizontal ~ horizontalio ji padėtìs 
hull-defilade ~ (žemiau  bo kšto) tanką den gianti príedanga 
indirect firing / laying ~ uždaróji ugniẽs pozìcija Art, KEnc
kneeling ~ šaudymo padėtìs priklaũpus 
main ~ pagrindìnė pozìcija 
main firing ~ pagrindìnė ugnies pozìcija 
neutral ~ neutralio ji padėtìs 
normal ~ normalio ji padėtìs 
no-wind ~ padėtìs be vėjo NATO
open ~ atviro ji pozìcija 
open firing ~ atviróji ugniẽs pozìcija Art, KEnc
positional ~ of the submarine pozìcinė povandenìnio lai vo 
padėtìs KEnc
preliminary firing ~ laikinóji ugniẽs pozìcija Art, KEnc
primary ~ pagrindìnė pozìcija KEnc
primary firing ~ pagrindìnė ugniẽs pozìcija Art, KEnc 
rearmost ~ paskutìnė, galutìnė padėtìs 
registration ~ įšaudomoji, įšaudomojo pabūklo ugnies po-
zìcija 
release ~ išjungìmo padėtìs 
rest ~ rimties padėtìs 
retracted ~ užtaisytoji padėtìs; atitraukiamo ji padėtìs; užpa-
kalìnė atšliaužiamųjų dalių padėtìs 
reverse slope ~ ugnies pozìcija ant atvirkštìnio šlai to  
rigging ~ reguliavimo padėtìs 
runout ~ vamzdžio grąžo s padėtìs 
salvo ~ sálvės pozìcija KEnc
semicovered ~ pusiau uždarà pozìcija 
semicovered firing ~ pusiáu uždarà ugniẽs pozìcija Art, 
KEnc
set ~ nustatytoji padėtìs 
starting ~ paleidìmo padėtìs 
supplementary ~ atsargìnė pozìcija KEnc
supplementary firing ~ atsargìnė ugnies pozìcija 
surveyed firing ~ susietóji ugniẽs pozìcija Art, KEnc
tank ~ tanko pozìcija 
target ~ taikinio vietà 
technical ~ tèchninė pozìcija Art, KEnc
temporary / tentative firing ~ laikino ji ugnies pozìcija 
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top-centre piston ~ stūmo klio padėtis̀ viršutiniãjame mirties 
taškè
travelling ~ žỹgio padėtìs KEnc
turret-defilade / -down ~ tanką (su bo kštu) den gianti príe-
danga 
two-man firing ~ po rinis šaulių  apkasas 
working / operating ~ darbiǹė padėtis̀ 
v 1 dėti, statyti (į vietą) 2 užimti pozic̀iją 3 nustatyti padėtį

positional a pozìcinis 
positioning n 1 padėties nustatymas; nustatymas tám tikrojè 

padėtyjè 2 komp. pozicionavimas
accurate ~ tikslùsis padėties nustatymas 
manual ~ of gun ran kinis pabūklo val dymas 

positive a 1 mat., fiz. tei giamas; pozityvùs  2 fot. pozityvinis 
positron n fiz. pozitrònas
possess v turėti; ~ a weapon turėti giñklą
possibility n galimybė; galimùmas 

tank ~ies tanko galimybės
post I n pòstas KEnc; pùnktas KEnc; pozic̀ija KEnc; ugniẽs 

tãškas KEnc  
adjustment of fire ~ ugniẽs koregãvimo pòstas Art, KEnc
air observation ~ óro stebėjimo pòstas KEnc, NATO
aircraft direction ~ aviãcijos nukreipìmo pòstas KEnc
alternate command ~ atsargìnė vadavietė
alternate observation ~ atsargiǹė sekyklà Art, KEnc
armoured observation ~ stebėjimo pùnktas su šarvu otuoju 
kùpolu
artillery group command ~ artilèrijos grùpės vadavietė
artillery group observation ~ artilèrijos grùpės stebėjimo 
pùnktas 
auxiliary observation ~ pagálbinė sekyklà Art, KEnc
command ~ vadavietė
command and observation ~ stebėjimo vadãvietė Art 
control ~ val dymo pùnktas 
electronic engineering reconnaissance ~ radiotèchninės 
žvalgýbos pòstas KEnc
fire control ~ ugnies val dymo pùnktas 
flank observation ~ šóninė sekyklà Art, KEnc
forward observation ~ priešakiǹė sekyklà Art, KEnc
ground observation ~ antžemiǹis stebėjimo pùnktas 
higway traffic regulation ~ automobìlių kelių ei smo regu-
liavimo pòstas 
information ~ informacinis pòstas 
information reception and display ~ informãcijos priėmìmo 
ir vaizdãvimo pùnktas KEnc
interception ~ klaũsymosi pòstas KEnc 
mobile command ~ judrio ji vadavietė
mobile observation ~ judrióji sekyklà Art, KEnc
NBC observation ~ RChB stebėjimo pòstas Aps, KEnc
observation ~ stebėjimo pòstas Art, KEnc; sekyklà Art, KEnc
observation ~ tank stebėjimo pùnktas tanke 
primary observation ~ pagrindiǹė sekyklà Art, KEnc
radar ~ radiolokãcijos pòstas
radio interception ~ rãdijo sekìmo pòstas
reporting ~ pranešim̀o pòstas 
ship central command ~ centriǹė lai vo vadãvietė KEnc
tactical command ~ taktinė vadavietė
tank observation ~ judrùsis stebėjimo pùnktas tanke 
technical control ~ tèchnikos kontròlės pùnktas KEnc  
technical observation ~ tèchninio stebėjimo pùnktas KEnc
traffic control ~ ei smo val dymo pòstas KEnc
vehicle recovery ~ mašiǹų surinkìmo ir evakuacijos pùnktas 
water level watch ~ vandeñs lỹgio stebėjimo pòstas KEnc

post II n stul pas; gáirė; pòlis, stãtramstis; strype lis 
aiming ~ taikymo kotelis 
anchor ~ inkarìnis kuo las 
binder ~ gnybtas
binding ~ jungiamàsis (sprogdinimo mašinėlės) gnybtas 

corner ~ kampìnė atramà 
fence ~ vielo s tvoro s kuo las
front-sight ~ kryptùko kotelis 
guide ~ kelio rodyklės stul pas 
kilometer ~ kilomètrinis stul pas 
magazine ~ dėtuvės uždėjìmo sto vas 
marker ~ gáirė KEnc; smai gtis 
piston ~ dùjų stūmo klio ko to atramà 
sight ~ šaul. g. kryptùko kotelis 
sign ~ kelio ženklo stul pas 
striker / operating ~ skìltuvo ko tas
water ~ skìrstomoji vanden s kolonėlė
waveguide ~ reaktyvinis bango laidžio kai štis 

post III n 1 paštas; pašto skyrius 2 koresponden cija 3 pašto 
dėžùtė 4 po pieriaus formatas 
military / field ~ lau ko paštas 

postal n: services field ~ lau ko paštas 
postprocessor n komp. baigiamóji dorõklė
pot n dėžė

gas ~ nuodìngųjų dūmų dėžė
smoke ~ dūmadėžė
tear gas ~ dūmadėžė su ašarìnėmis dùjomis

potable a (ypač amer.) tiñkamas gérti; gẽriamas 
potential n 1 galimýbė; pajėgùmas 2 potenciãlas KEnc 

defensive ~s of tank gynybinės tanko galimybės 
nuclear ~ branduolìnis potencialas 
offensive ~s of tank pu olamosios tanko galimybės 
retention ~ (filtro) sulai komoji gebà 

potentiometer n el. potenciomètras
pouch n krepšẽlis; šovinìnė  

ammunition ~ šovinìnė
primer ~ kapsulìnė
sight ~ òptinio príetaiso dėklas  

pouring n užliejìmas; pripylìmas
powder n 1 pãrakas Art, KEnc; dar ↑ pyropowder 2 milte-

liai; dùlkės; pudrà 
ballistite ~ balistit̀inis pãrakas KEnc
black ~ dūminis pãrakas Art, KEnc
blank-fire ~ bedūmis pãrakas Art, KEnc
blaster / blasting ~ mìninis parakas; brizantinis parakas 
brown ~ dūminis pãrakas, rusvàsis dūminis pãrakas Art, 
KEnc
brown prismatic gun ~ rusvàsis prìzminis parakas 
bull’s-eye / flake ~ plokštelinis parakas 
cannon / gun ~ artilèrinis, pabūklinis parakas 
carbon ~ anglies milteliai 
chopped / grain / corned ~ grūdėtasis parakas 
chopped multitubular ~ daugiakanalis grūdėtasis parakas 
cocoa ~ rusvàsis parakas 
cordite ~ kordìtinis pãrakas Art, KEnc
cube ~ kùbinis parakas 
degressive-burning ~ lėtėjančiai dẽgantis pãrakas Art, KEnc
detonating ~ detonu ojamoji SM 
double-base ~ dvibazis parakas; nitroglicerìno ir nitroceliu-
liòzės parakas 
dummy ~ mo komasis parakas 
fine-grained ~ smulkiagrūdis parakas 
first-fire ~ užsiliepsno jantysis parakas
flash ~ signalinis parakas 
flashless ~ beliẽpsnis pãrakas Art, KEnc
fulminating ~ detonu ojamasis parakas 
gas detection ~ indikaciniai milteliai aptìkti NM 
gelatine ~ dinamìtas
gelatinized ~ želatinu otasis parakas 
glazed ~ poliru otasis parakas 
green ~ 1 neišdžiovìntas (gamybos procese) parakas 2
parakas su neišskìrtu tirpikliù  
guncotton ~ piroksiliǹo pudrà 
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high-potential ~ dìdelio kaloringùmo parakas 
hygroscopic ~ higroskòpinis parakas 
igniting ~ parako stiprintùvas 
large grain ~ stambiagrūdis parakas 
lazy / slow-burning ~ lėtai  dẽgantis parakas; flegmatizu ota-
sis parakas 
maximum ~ nitroceliuliòzės, nitrogliceriǹo ir riciǹos alyvos 
parakas 
mealed ~ miltelinis parakas  
military rifle ~ šautuviǹis parakas 
moulded ~ šlifu otasis parakas 
multibase ~ daugiabazis parakas 
multiperforated / multitubular ~ daugiakanalis pa rakas 
nitrocellulose / cellulose nitrate smokeless ~ piroksilìninis 
parakas 
nitrocellulose tubular ~ vamzdelinis piroksilìninis parakas 
nitroglycerine / double-base ~ nitrogliceriǹinis parakas 
nonhygroscopic ~ nehigroskòpinis parakas 
pebble / coarse-grained ~ stambiagrūdis parakas 
pellet / ball ~ sfèrinis parakas 
percussion ~ sprogstamàsis parakas; smūgiù sužadinamas 
parakas 
perforated grain ~ daugiakanalis grūdėtasis parakas 
picric ~ pikrìninis parakas 
pistol ~ pistolètinių šovinių parakas  
plate ~ plokštelinis parakas 
priming / detonating ~ iniciju ojamoji SM 
prismatic ~ prìzminis parakas 
progressive-burning ~ greitėjančiai dẽgantis pãrakas Art, 
KEnc
propellant ~ rakètinis parakas 
quarry ~ karjèrinių darbų SM 
quick-burning ~ grei tai degantis parakas 
reworked ~ perdirbtasis parakas 
rifle fine-grain ~ smulkiagrūdis šautuvìnis parakas 
rifle large-grain ~ stambiagrūdis šautuvìnis parakas 
rosette ~ rozètinis parakas 
semismokeless ~ pusiau bedūmis parakas 
single-base ~ vienbazis parakas; piroksilìninis parakas 
smokeless ~ bedūmis parakas 
sphero-hexagonal ~ parakas su sfèriniais šešiabriau niais grū-
deliais 
stick ~ šovinìnė SM 
straight smokeless ~ švarùsis bedūmis parakas 
strip ~ ju ostinis parakas 
triperforated ~ trikanalis parakas 
tubular / cylindrical-and-hollow ~ vamzdelinis parakas 

powder-keg n parako statiǹė
powder-magazine n parako sandėlis
powderman n (pl –men ) sprogdiǹtojas 
powder-monkey n amer. sprogdìntojas; minu otojas
power n 1 jėgà; galingùmas; enèrgija 2 pajėgùmas; galėjimas; 

galià KEnc 3 fiz. gebà 4 opt. (lęšio, mikroskopo ir pan.) 
dìdinamoji galià 
~ available energètinė galià 
~ plant jėgai nė
absorbing ~ sugeriamo ji gebà 
actual ~ efektyvio ji galià 
armour-protected fire ~ šarvu otosios ugnies príemonės 
ascensional ~ av. keliamo ji galià 
atomic / nuclear ~ branduolìnė, atòminė enèrgija; branduo-
lìnė galià 
automotive fire ~ automatinės ugnies galià 
avarage / mean ~ vidutiǹė galià 
climbing ~ trauko s jėgà įkalnėje 
combat ~ koviǹė galià KEnc, NATO; kovo s gebà
crushing ~ of tank smogiamo ji tanko jėgà 
effective ~ efektyvióji galià KEnc

electric ~ elèktros enèrgija; elektrìnė galià KEnc 
fire ~ per pound of gun ugnies galià pabūklo masės víenetui 
fire ~ ugnies galià 
firearm ~ šaunamóji giñklo galià KEnc
heat / heating / calorific ~ šilumìnė gebà; šilumo s našùmas 
high resolving ~ gerà skiriamo ji gebà 
hitting / striking / shock ~ (sviedinio, kulkos) smūgio jėgà 
ionizing ~ jonizãcijos gebà Aps, KEnc
isolating ~ izoliu ojamoji gebà 
jet engine draft ~ reaktỹvinio varìklio traukõs galià KEnc
knockdown ~ (skeveldrų, kulkų) kaunamùmas
lachrymation ~ ašaro jamasis po veikis 
laser ~ lazerio galià 
lifting ~ keliamo ji galià, krovùmas 
magnifying ~ (galios) padìdinimas
motive ~ varomoji jėgà 
no-load ~ tuščio sios veiko s galià 
nuclear ~ branduolìnė enèrgija KEnc; branduolìnė galià
NATO
operating ~ eksploatacinė galià 
penetrating / penetrative ~ pramušamo ji gebà, galià, jėgà 
penetration ~ skverbìmosi galià
propelling ~ stumiamo ji jėgà 
radiating ~ spinduliavimo gebà 
radiation / radiant ~ spinduliavimo, intensyvùmas; spindu-
liuo tės intensyvùmas 
reflective ~ atspindėjimo gebà 
reserve ~ atsargìnė galià 
resolving ~ skiriamóji gebà KEnc; skyrà 
signal ~ signalo galià 
stopping ~ (kulkos) stabdomoji jėgà
striking ~ smogiamo ji jėgà; smūgio galià 
total / gross / useful ~ pilnutìnė galià 
traction ~ traukõs galià, jėgà KEnc
weapon ~ gin klo galià

power-cut n elèktros enèrgijos tiekìmo nutraukìmas, elèktros 
srovės nutrūkìmas

power-driven a vãromas elektrà ar kitókia enèrgija  
powered a savaei gis
powerful a 1 galìngas, stiprùs 2 veiksmìngas, efektyvùs 
power-plant n jėgai nė

director ~ zenìtinės artilèrijos ugnies val dymo príetaiso mai-
tìnimo agregatas

power-producing a energètinis
powersaw n motòrinis pjūklas
power-shovel n (vienkau šis) ekskavatorius
power-station n jėgai nė, elektrìnė
power-stroke n (variklio) darbo eigà
power-up n komp. maitìnimo įjungìmas
practicable a 1 naudìngas, tin kamas naudo ti 2 pravažiu oja-

mas (apie kelią) 
practice n 1 prãktika; (pri)taikymas, panaudo jimas 2 mo koma-

sis šaudymas, šaudyba 3 attr mo komasis; ban domasis; 
praktinis 
~ fire mo komasis šaudymo pratìmas 
~ in shooting mókymasis šáudyti  
~ with blank cartridges šaudymas tuščiai siais šoviniai s
gallery ~ šaudymas iš mažo kalìbro šautuvo 
gunnery ~ mo komasis artilèrijos šaudymas 
individual ~ individualùsis mo komasis šaudymas 
laying ~ taikymo mo kymas 
miniature range ~ šaudymas imitaciniame poligonè 
night ~ naktìnis mo komasis šaudymas 
range ~ mo komasis šaudymas poligonè 
rifle ~ mo komasis šaudymas iš šáutuvų
safe ~ saugùmo tèchnika
service / firing ~ mo komasis kovìnis šaudymas 
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shooting / gunnery ~ mo komasis šaudymas; šaudymo treni-
ruo tė
short-range battle ~ kovìnis šaudymas trumpai s nu otoliais 
small-bore ~ treniru ojamasis šaudymas mažo kalib̀ro šovi-
niai s 
subcaliber ~ mo komasis šaudymas iš įdedamojo vamzdžio 
target ~ šáudymas į táikinį; (praktinis) mo komasis šaudymas 
weapon ~ (praktinis) mo komasis šaudymas iš gin klų

prang n 1 (sėkmìngas) an tskrydis; bombardavimas 2 susidū-
rìmas 
v 1 subombardu oti; sunaikìnti 2  sudaužyti (automobilį, 
lėktuvą ir pan.); susidùrti (su kitu automobiliu / lėktuvu)

preadmission n (garų, degalų) įleidìmo paan kstinimas
preamplifier n radijo pradiǹis stiprintùvas
preassault n: ~ nuclear fire branduolìnis o ro desanto išlai-

pìnimo rengìmas 
precaution n 1 atsargùmas 2 pl atsargùmo príemonės  

frost ~s príemonės nuo apledėjimo 
safety ~ 1 atsargùmo príemonė 2 pl saugùmo tèchnikos tai-
syklės; saugùmo tèchnika 

precautionary a įspėjamàsis, preven cinis; atsargùmo (apie 
priemones)

precession n precèsija Art, KEnc, NATO
apparent ~ mãtomoji precèsija  NATO 
induced ~ sukeltóji precèsija NATO 
real ~ tikróji precèsija NATO  

precipitate n nu osėdos
precipitation n 1 (spartos) pagrei tinimas, did̀inimas 2 chem. 

nusėdìmas; nusodìnimas 3 meteor. krituliai 
precipitator n nusodintu vas
precise a tikslùs 
precision n tikslùmas 

aim ~ taikymo tikslu mas 
great ~ dìdelis tikslu mas 
instrument ~ príetaiso tikslu mas 
military ~ karìnis tikslùmas 

precomputation n išankstiǹis apskaičiavimas
predetonation / preknock n priešdetonacija
predict v numatýti; prognozúoti 
predicted a: ~ fire šáudymas pagal apskaičiúotus dúomenis

NATO 
prediction n 1 numãtymas KEnc; prognozãvimas, progno zė

KEnc 2 išankstìnis šáudymo duomenų apskaičiãvimas; (ju-
dančiojo taikinio) pasitikim̀o tãško padėtiẽs (koordinačių) 
nustãtymas;  pasitikim̀o ùždavinio sprendìmas
~ of chemical situation chèminės situãcijos prognozãvimas
Aps, KEnc
~ of mass destruction weapon effects mãsinio naikìnimo 
giñklų naudójimo padarinių prognozãvimas Aps, KEnc 
~ of radiation situation radiãcinės situãcijos prognozãvimas
Art, KEnc
directional radar ~ kryptiẽs nustãtymas radiolokãtoriumi 
NATO 
failure ~ gedìmų prognozavimas
fallout ~ radioaktyviųjų nu osėdų iškritim̀o progno zė
fuse ~ sprogdìklio nu ostatos po slinkio nustatymas 
target ~ táikinio póslinkis Art

predictor n  zenìtinės artilerijos ugnies val dymo priétaisas
predominance n výravimas; pranašùmas 
prefabricated a surenkamasis
prefield n príešlaukis KEnc
prefilter n išankstìnis fil̀tras
prefix n príešdėlis
preform n ruošinys
preheater n šildytu vas 

gasoline ~ benzìninis šildytu vas

preignition n priešlaikìnis uždegìmas 
preload n techn. išankstìnė apkrova
premature a pirmalai kis, priešlaikìnis, per ankstyvas; bore ~

sprogìmas vamzdyje Art, KEnc
prenuclear a ikibranduolìnis (iki branduolinio ginklo panau-

dojimo)
preparation n 1 (pa)rengìmas KEnc 2 preparãtas 

air ~ aviãcinis (pa)rengìmas Art, KEnc
amphibious fire ~ jūrų desánto išlaipìnimo (pa)rengìmas 
ugnimì KEnc 
antibacterial ~ antibaktèrinis preparãtas Aps, KEnc
antiradiation ~ antiradiãcinis preparãtas Aps, KEnc
approximate fire ~ apýtikris galutìnių šáudymo núostatų
apskaičiãvimas Art, KEnc
artillery ~ artilèrinis (pa)rengìmas Art, KEnc, NATO
artillery fire ~ artilèrijos šáudymo (pa)rengìmas Art 
ballistic fire ~ balìstinis šáudymo (pa)rengìmas Art, KEnc
deliberate fire ~ detalùsis šáudymo (pa)rengìmas Art, KEnc  
detailed ~ fire detalùsis šáudymo (pa)rengìmas Art, KEnc; 
detalùsis galutìnių šáudymo núostatų apskaičiãvimas Art, 
KEnc
direct fire ~ tiesióginis šáudymo (pa)rengìmas Art, KEnc
final ammunition ~ galutìnis šaudmenų ruošìmas Art, KEnc
final fire ~ galutìnis šáudymo (pa)rengìmas Art, KEnc
fire ~ (pa)rengìmas ugnimì Art, KEnc
flight ~ parengìmas skrỹdžiui KEnc
meteorological fire ~ meteorològinis šáudymo (pa)rengìmas
Art, KEnc
nuclear ~ (puolimo) branduolìnis (pa)rengìmas  
pre-launch ~ (pa)rengìmas iki (pa)leidìmo KEnc
preliminary fire ~ išankstìnis šáudymo (pa)rengìmas Art, 
KEnc
rapid fire ~ dalìnis galutiǹių šáudymo núostatų apskaičiãvi-
mas Art, KEnc  
shooting ~ šaudýbos (pa)rengìmas KEnc
technical fire ~ tèchninis šáudymo (pa)rengìmas Art, KEnc
topogeodetic fire ~ topogeodèzinis šáudymo (pa)rengìmas
Art, KEnc

prepared a parengtas, paruoštas
preparedness n koviǹė parengtìs KEnc
 state of ~ koviǹė parengtìs KEnc
preparing n perėjimas, padėties pakeitìmas (į kokią nors 

padėtį) 
~ for action perėjimas iš žygio padėties į kovo s padėtį
~ to travel perėjimas iš kovo s padėties į žygio padėtį

preponderance n persvara; vyravimas; offset* muzzle ~ 
kompensu oti vamzdžio laibgalio persvarą
muzzle ~ pabūklo vamzdžio laibgalio persvara 

preprocessor n komp. parengiamóji dorõklė  
preprogram v suprogramu oti (vėlesniam programiniam 

valdymui)
presentation n ro dymas; pateikìmas; demonstravimas; vaiz-

davimas; indikacija
~ of information duomenų pateikìmas 
mirror-image ~ veidrodìnis vaizdavimas 

preservation n (iš)saugojimas, išlai kymas; konservacija
preservative n apsaugìnė príemonė; konservantas
preserve v išsaugoti, išlaikyti
preserver n: gas ~ an tvamzdis
pre-setting n išankstìnis nustatymas
press n 1 presas; slėgtu vas; spaustu vas 2 spausdinimas  

hand ~ ran kinis presas
lubricating ~ solido lo slėgtu vas 
shell piercing and drawing ~ sviedinių štampavimo presas 
v spausti

press-button n mygtu kas; spaustu kas

press-button
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pressing n 1 spaudìmas; slėgìmas 2 spaustu vas 3 presavimas; 

presavimo gaminys; štampu otoji detalė  
primer ~ kapsulės įpresavimas į tūtos liz̀dą

press-stud n spaustu kas
pressurant n ìšstumiamosios du jos 
pressure n 1 fiz. slėgim̀as, slėgis KEnc (t. p. automob.) 2 

meteor. óro slėgis 3 spec. spūdis 4 įtampa 
~ at breech parako du jų slėgis į spyną
~ of the fuel supply degalų padavim̀o slėgis 
~ rebound atspindėtosios smūgio bango s fro nto slėgis
absolute ~ absoliutu sis slėgis 
allowable ~ leidžiamasis slėgis 
atmospheric ~ atmosfèros slėgis Aps, KEnc
back / return / uplift ~ techn. priéšslėgis; atvirkštìnis slėgis 
barometer ~ barometrinis slėgis 
base ~ slėgis į pagrindą
bearing ~ slėgis į atramą
blast ~ sprogìmo bango s slėgis 
boost ~ įpūtìmo slėgis; padid̀intasis slėgis 
bore ~ slėgis vamzdžio kanalè 
bottom ~ slėgis į du gną; slėgis iš apačio s 
brake shoe ~ stabdžių kaladėlių slėgis 
chamber ~ kameros slėgis
cohesive ~ sankabos slėgis; kohezinis slėgis 
collapsing ~ griaunamasis darbiǹis slėgis 
combustion ~ du jų slėgis degim̀o kameroje 
compression ~ suslėgim̀o slėgis, suspaudìmo slėgis 
constant ~ nuolatìnis slėgis 
crankcase ~ karterio kompresija
critical ~ krìtinis slėgis 
critical backing ~ didžiausiasis išleidim̀o slėgis 
directionless ~ hidrostatinis slėgis 
dynamic / velocity ~ dinãminis slėgis NATO; óro grei čio 
spūdis 
effective ~ darbìnis slėgis
engine oil ~ varìklio alyvos slėgis  
entrance ~ įėjìmo slėgis 
equilibrator ~ art. tepalo slėgis pusiausvyros mechanizme
excessive ~ perteklìnis slėgis 
explosion ~ parako du jų slėgis 
face ~ slėgis į pavir šių
face-on ~ príekinis smūgio bango s slėgis 
fuel injection ~ degalų įpurškim̀o slėgis 
gas ~ du jų slėgis 
gauge ~ manometrinis slėgis 
ground ~ slėgis į grun tą
gun-barrel ~ slėgis vamzdžio kanale
hazardous chamber ~ pavojiǹgasis kameros slėgis
high ~ aukštasis slėgis 
high breech ~ aukštasis u žtaiso kameros slėgis 
hydraulic ~ hidraulinis slėgis 
hydrodynamic ~ hidrodinãminis slėgis 
igniter ~ u ždegamojo įtaiso slėgis 
impact ~ smūginis slėgis NATO
indicated ~ indikacinis slėgis 
initial ~ pradìnis slėgis 
injection ~ įpurškìmo slėgis 
injector discharge ~ degalų įpurškim̀o slėgis 
intake ~ įsiurbìmo slėgis 
internal ~ vidìnis slėgis 
low ~ žemasis slėgis 
low breech ~ žemasis u žtaiso kameros slėgis 
maximum ~ didžiausiasis slėgis 
maximum compression ~ didžiausiasis suslėgìmo, suspau-
dìmo slėgis 
mean ~ vidutìnis slėgis 
muzzle gas ~ žio tinis slėgis  
negative ~ žemasis slėgis 

negative ~ žemesnis nei atmosfe rinis slėgis 
nozzle exit ~ slėgis išeinamõjoje tūtos angoje
nozzle-throat gas ~ tūtos krìtinio sker spjūvio du jų slėgis 
operating / operational ~ darbìnis slėgis
peak wave ~ didžiausiasis parako du jų slėgis 
positive ~ (aukštesnis nei atmosferinis) teigiamàsis slėgma-
čio slėgis
powder ~ parako du jų slėgis 
scavenging ~ prapūtìmo slėgis 
shock ~ (su)tankinimo šu olio slėgis 
shock-wave ~ smūgio bango s slėgis 
shot-start ~ art. grei tinimo slėgis KEnc
space mean ~ vidutìnis slėgis vamzdžio kanale
specific ~ savitasis slėgis; santykìnis slėgis KEnc
stagnation ~ stabdymo slėgis 
standard atmospheric ~ normalu sis atmosferinis slėgis
static ~ statinis slėgis 
stream ~ čiurkšlės slėgis 
suction ~ įsiurbìmo slėgis 
suction of intake ~ išretinimas įsiurbiant 
supercharge ~ įpūtìmo slėgis 
surplus ~ perteklìnis slėgis 
top ~ didžiausiasis slėgis 
total ~ visumìnis slėgis Aps, KEnc, NATO
tyre ~ slėgis padangoje
unit ~ slėgis į pavir šiaus víenetą
vacuum-gauge ~ vakuumo slėgis 
velocity ~ óro grei čio spūdis Aps, KEnc
water column ~ vanden s stul po slėgis 
wheel ~ rato slėgis į grun tą
wheel tread ~ slėgis ratlankyje 
wind ~ vėjo slėgis 
working ~ darbìnis slėgis

pressure-altitude n baromètrinis lỹgis NATO
pressure-gauge n manometras
pressurization n (degalų bakų) pripūtìmas  

tank ~ bakų pripūtìmas 
pressurized a sandaru s, hermetiškas  
pretermit v pertraukti, nutraukti
preventative n saugu mo príemonė; profilaktinė príemonė

accident ~ saugu mo príemonė; pl apsaugìniai užrašai  (pvz., 
ant sprogdinimo priemonių)

preventer n: rust ~ koro zijos lėtìklis; antikoro zinė príemonė  
prevention n (su)trùkdymas; kẽlio užkirtìmas; preveñcija; 
įspėjìmas; automob. apsauga
~ of mutual interference tarpùsavio trukdžių preveñcija
KEnc, NATO
accident ~ avarijų preven cija; saugu mo technika
corrosion / rust ~ apsaugà nuo koròzijos KEnc
fire ~ priešgaisrìnės príemonės 
skid ~ (automobilio) šo ninio slydìmo išvengìmas
wear ~ išdilìmo preven cija

preventive n saugu mo príemonė; profilaktinė príemonė
rust ~ antikoro zinė príemonė
a įspėjamasis; regular ~ planìnis įspėjamasis

pre-warning n  išankstìnis įspėjìmas, pranešìmas 
prick n dūris 
pricker n duriamasis įrankis (yla, skylmuša ir pan.)
primacord n detonu ojamoji pentrìto virvu tė

twin-lead ~ dvìguboji detonu ojamoji virvu tė (su bendru ap-
valkalu) 

primary a pagrindìnis 

pressing
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prime <n, a, v> n mat. pirmìnis skai čius  

a 1 pagrindìnis, svarbiausias 2  pirmasis, pirmutìnis; pirmìnis; 
el. (transformatoriaus) pirmìnė apvija; mat. pirmiǹis skai čius 

 v  1 užtaisýti (ginklą ir pan.); ~ a gun užtaisýti pabūklą 2 (iš 
anksto) instruktúoti; informúoti 3 pripil̀ti (degalų, tepalo, 
vandens); paléisti į dárbą; įdėti kapsulę; įdėti, įstatyti degtu vą  

primed n 1 užtaisýtas; pàrengtas 2 pripìldytas (apie degalus, 
tepalą, vandenį) 3 instruktúotas; informúotas 

primer n detonãtorius Art, KEnc; degtùvas Art, KEnc; kãpsulė
Art, KEnc; padegamóji príemonė KEnc; sužãdinamoji príe-
monė KEnc; pierce / puncture a ~ pramu šti kapsulę  
~ of cartridge tūtos kapsulė
battery cup ~ (sprogstamojo detonatoriaus) padegamo ji 
kapsulė
blasting / detonating ~ detonúojamoji kãpsulė Art, KEnc; 
sprogdìnimo kãpsulė KEnc
blown ~ nevìsiškai įsukta kapsulė
cartridge ~ tūtos kapsulė
combination case ~ mišrio ji kapsulės įvorė
combination case ignition ~ smūginė galvaninė kapsulės 
įvorė
delay ~ delsu sis degtu vas 
dynamite ~ dinamìtinis detonatorius; dinamit̀inis uždegìmo 
patro nas 
electric ~ elektrìnis degtùvas KEnc; elektrìnis detonatorius
KEnc; elektrìnis sprogdìklis KEnc; sprogstamasis šovinys su 
elektriniu  detonãtoriumi 
engine ~ degalų įpylim̀o į varìklio cilìndrus įtaisas 
friction ~ art. ištraukiamasis vamzdelis; trinamasis užde-
gìklis 
gun-cotton ~ piroksilìninis degtu vas 
igniting ~ detonatorius; tarpinis u žtaisas 
igniting ~ kovìnis detonatorius (atliekant sprogdinimo dar-
bus) 
insert ~ įpresu otoji detonu ojamoji kapsulė
inset ~ įpresu otoji kapsulė
live ~ koviǹis degtu vas 
lock ~ padegamasis pabūklo vamzdelis 
mercury fulminate ~ užtaisyta sprogiu oju gyvsidabriu kap-
sulė; detonu ojamoji kapsulė
nitrone ~ nitro ninis degtu vas; tarpinis detonatorius
non-corrosive ~ antikoro zinė kapsulė
non-mercuric ~ kapsulė be spro giojo gyvsidabrio 
offensive grenade percussion ~ padegamo ji puolamo sios 
granatos kapsulė
pentomex ~ pentomeksinis degtu vas 
percussion ~ kapsuliǹė įvorė Art, KEnc; padegamóji kãpsulė
Art, KEnc
percussion case ~ smūginis padegamasis vamzdelis 
pierced ~ pramušto ji kapsulė
powder cartridge / charge ~ parakiǹis degtu vas 
practice ~ mo komasis degtu vas 
service ~ kovìnis degtu vas 
setback ~ sprogdìklio skìltuvas su kapsule 
simulated ~ imitacinis mo komasis degtu vas

primer-detonator n detonúojamoji kãpsulė Art, KEnc
priming n 1 grun tas; gruntavimas 2 pripylim̀as, įpylìmas, už-

pìldymas; užtai symas; sprogdik̀lio įtai symas; galutìnis mìnos 
užtai symas 3 degtu vas, degik̀lis 4 (padegamosios virvutės) 
uždegìmas 
detonating ~ detonu ojamasis u žtaisas 
mine ~ sprogdìklio dėjim̀as į mìną

principle n 1 prìncipas 2 pirmo ji priežastis̀; pagrindas, prad-
muo  3 chem. elemen tas, sudedamo ji dalìs 
guidance ~ rak. kreipim̀o būdas 
reaction ~ reaktyvinio judėjimo prìncipas 

print n atspaudas; žymė; pėdsakas
target illustration ~ táikinio núotrauka Art, KEnc, NATO 

tyre ~ padango s atspaudas (kelyje)
printer n komp. spausdintùvas KEnc; spausdinimo įrenginys

card ~ dešifravimo mašina
gang ~ daugiaegzemplio ris spausdintu vas 
graphic ~ grafinis spausdintu vas 
hardcopy ~ dokumen tų spausdintu vas 
ink-jet ~ rašalìnis spausdintu vas 
laser ~ lazerìnis spausdintu vas 
mosaic ~ matricìnis spausdintu vas 
stylus ~ adatìnis spausdintu vas 
tape ~ ju ostinis spausdintu vas 
thermal ~ terminis spausdintu vas 
type ~ šrìftinis spausdintu vas 
type bar ~ strypinis spausdintu vas 
unrecognized ~ neatpažìntasis spausdintu vas 
wheel ~ dìskinis spausdintu vas 
wire / wire-matrix ~ adatìnis spausdintu vas

printer-plotter n komp. spausdinantysis braižytu vas
printing n komp. spausdinimas 

bidirectional ~ dvikryptis spausdinimas 
draft ~ juodraštìnis spausdinimas 

printout n komp. spaudinio išvestìs; spaudinys; spausdintoji 
medžiaga; spausdinimas
nonselective ~ ištisìnis spausdinimas

priority n pirmùmas; eilišku mas;  prioritetas, pirmenybė
~ies of fire ugnies uždavinių vykdymo eilišku mas 
movement ~ judėjimo pirmùmas KEnc, NATO
weapon ~ gin klų naudo jimo eilišku mas

prism n techn., geom. prìzmė
bullet-proof glass ~ stiklìnė kul kų nepramušama prìzmė
collimator ~ kolimatoriaus prìzmė
cupola ~ vado bokštelio stebėjimo prìzmė
inverting / reversing / erecting ~ apsukamo ji prìzmė
measuring ~ (tolimačio) matu ojamoji prìzmė; (tolimačio) 
matu ojamasis kompensatorius 
ocular ~ (tolimačio) centrìnė prìzmė
penta adjusting ~ penkiasienė (tolimačio) reguliavimo 
prìzmė
penta objective ~ galìnė penkiasienė prìzmė
pentagonal ~ penkiasienė prìzmė
reflecting ~ atspin dinčioji prìzmė; prìzmė atšvaitas 
roof ~ (pabūklo kampamačio) sto go pavìdalo prìzmė
viewing ~ stebėjimo prìzmė

prismatic a prìzminis
privilege n komp. privilegija
prize n prìzas KEnc; užgrobtàsis tur tas
probability n spec. tikimýbė

~ of damage núostolių tikimýbė NATO
~ of hitting patáikymo tikimýbė Art, KEnc
~ of no-failure pàtikimojo darbo tikimybė
~ of occurance of event įvykio tikimybė
characteristic actuation ~ mìnų sužãdinimo tikimýbė KEnc, 
NATO
characteristic detection ~ mìnų aptikìmo tikimýbė KEnc, 
NATO 
circular error ~ apskritìminės paklaidõs tikimýbė NATO
cumulative hit ~ sumìnė pataikymo tikimybė
destruction ~ naikìnimo tikimýbė Art, KEnc
detection ~ aptikìmo tikimýbė
deviation ~ núokrypio tikimýbė Art
fuse function ~ sprogdìklio suveikìmo tikimybė
high ~ dìdelė tikimýbė
hit ~ pataikymo tikimybė; techniškai leidžiamas taiklu mas 
kill ~ naikìnimo tikimýbė Art, KEnc, NATO
single-shot ~ pataikymo víenu šūviu  tikimybė

probable a 1 galimas 2 tikėtinas; circular error ~ galimà
apskritìmo paklaidà 

probable
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probe n 1 zòndas 2 zondãvimas 3 techn., komp. liestu kas 

mine ~ mìnų zòndas KEnc 
hand ~ ran kinis zo ndas 
mine ~ mìnų zo ndas 

prober n žval gas minu otojas su zo ndu
probing n: mine ~ miǹų žvalgyba ran kiniu  zo ndu, liestuku 

(metaliniu strypu) 
fire / firing ~ šaudybos pratim̀as 
time-bracket ~ nuotolìnis įsišaudymas pagal sprogìmų
ženklus 

problem n 1 uždavinys, užduotìs; solve prediction ~ spręsti 
pasitikìmo u ždavinį 2 komp. problema; uždavinys 
fire / firing ~ mo komasis ugnies uždavinys
gunnery / prediction ~ art. pasitikim̀o užduotis̀ 
target engagement / prediction ~ svíedinio ir taikinio susi-
dūrìmo uždavinys

procedure n 1 procedūrà 2 veikim̀o būdas; dárbo tvarkà 3 
technolo gijos procesas; (bandymo, analizės) atlikìmo meto -
dika 4 komp. meto dika; procedūra; procesas, vyksmas  
~ for test tìkrinimo tvarka
artillery shooting ~ artilerijos šaudymo tvarka
assembly ~ (technikos) surinkim̀o, montavimo tvarka
clearance ~ patìkrinimo procedūra
cold-working ~ art. hidraulinis pabūklo vamzdžio išplėtìmas  
deflection-bracketing ~ kampìnis sieksniavimas 
demolition ~ sprogdìnimo darbų tvarka; griovìmo darbų
tvarka
disassembly ~ išmontavimo tvarka
explosive ordnance disposal ~ sprogmenų, šaudmenų
dãrymo nekenksmìngų tvarkà KEnc, NATO 
minefield recording ~ mi nų lau ko formuliaro sudarymo 
tvarka
observed fire ~ mãtomųjų taikinių šáudymo būdai Art, 
KEnc; stẽbimojo šáudymo būdai NATO
operating / operation ~ darbo procesas; darbo tvarka
prejump ~ parašiu tininkų veiksmų lėktuvè (prieš šo kant iš 
lėktu vo) tvarka
processing ~ (technikos) konservavimo tvarka
radially expanding ~ art. pabūklo vamzdžio išplėtìmas  
recovery ~ pašãlinimo procedūrà NATO
render safe ~s pérjungimas iš kovõs padėtiẽs į saugõs pãdėtį
NATO
salvage ~ (turto, trofėjų ir pan.) atgavim̀o tvarkà
standard techniques and ~ tìpinis technolo ginis procesas 
standing operating ~ nuolatiǹė technikos priéžiūros instru k-
cija, standártinės veiklõs procedūros (SVP) 
testing ~ ban dymų meto das 
voice ~ balsìnė procedūrà

proceed v: ~ as prescribed speed judėti nustatytu greičiu 
process n 1 (t. p. komp.) procesas LST, vyksmas; eiga, raida 2 

technolo gijos procesas  
~ under statistical control statis̀tiškai val domas procesas 
ageing ~ senėjimo procesas 
isentropic flow ~ bal. izentro pinis srau tas 
penetration ~ pramušìmo procesas 
technological ~ technolo ginis procesas 
wear ~ išdilìmas 
wringer ~ parako atspaudìmo procesas 

processing n apdorójimas NATO (t. p. automat., komp.) 
~ for storage saugojimas; konservavimas 
~ of pipe bore vidìnio vamzdžio pavir šiaus konservavimas 
~ of servicing equipment for storage techninių priémonių
saugojimas; techninių príemonių konservavimas 
automated ~ automatinis apdoro jimas 
automatic data ~ (ADP) automãtinis duomenų apdorójimas
NATO 
data ~ duomenų apdorójimas KEnc, LST
image / picture ~ vaizdų apdoro jimas LST 

information ~ informãcijos apdorójimas KEnc, LST
off-line ~ autono minis apdoro jimas 
on-line ~ val domasis apdoro jimas 
remote ~ nuotolìnis apdoro jimas 
remote data ~ nuotolìnis duomenų apdoro jimas 
signal ~ signalo apdoro jimas

processor n komp. procèsorius LST; dorõklė; (komandų) 
vykdìklis 
back-end ~ galìnis procesorius 
central ~ centrìnis procesorius 
communications ~ ryšių procesorius 
data ~ duomenų apdoro jimo įrenginys 
dual ~ sudvejintasis procesorius 
ease / auxiliary / slave / support ~ pagalbinis procesorius 
gateway ~ tinklų sąsajos procèsorius KEnc
general-purpose ~ universalu sis procesorius 
graphics ~ grafinis procesorius 
host / master ~ pagrindìnis procesorius 
image ~ vaizdų procesorius 
input / output ~ įvesties ir išvesties procesorius 
integrated ~ integrinis procesorius 
laser ~ lazerìnis procesorius 
macro ~ makroprocesorius 
maintenance ~ techninės príežiūros procesorius 
master ~ pagrindìnis procesorius 
network ~ tin klo procesorius 
optical ~ o ptinis procesorius 
peripheral ~ išorìnis procesorius; įvesties ir išvesties pro-
cesorius 
service ~ tarnýbinė stotìs KEnc 
signal ~ signalų procesorius 
support ~ pagalbinis procesorius 
target ~ tikslìnis procesorius 
terminal ~ galìnio įrenginio procesorius 
vector ~ vektorių procesorius

procure v į(si)gýti; ~ spare parts įsigýti atsargìnių dalių
procurement n į(si)gijìmas 

armaments ~ ginkluõtės įsigijim̀as
arms ~ giñklų įsigijim̀as

prod n 1 liestu kas 2 dūris (durtuvu) 
instrumentation ~ matavimo liestu kas

producer n (dujų) generatorius 
gas ~ du jų generatorius 
smoke ~ dūmų generatorius; dūmijamasis mišinys 

producing n produktyvu s 
product n 1 prodùktas (t. p. komp.); pl produ kcija; log. pl 

produ ktai; gaminỹs KEnc, fabrikatas 2 rezultatas, padarinys 3 
mat. sandauga 4 chem. reakcijos produ ktas 
acceptable ~ pãkaitalas NATO 
associated ~ jungtìnis prodùktas NATO 
bulk petroleum ~ nãftos prodùktų dìdmenos KEnc, NATO
combustion ~s degìmo produ ktai 
concrete ~ beto ninis gaminys 
defective ~s broku otieji gaminiai 
exhaust ~s išmetamì su išmetìmo du jomis degìmo produ ktai
explosion ~s sprogìmo produ ktai 
fission ~s dalìjimosi mẽdžiagos Aps, KEnc, NATO 
gaseous ~s du jiniai produ ktai 
hot ~s parako degìmo produ ktai 
intermediate ~ ruošinys
metal ~ metalìnis gaminys
oil ~s nãftos prodùktai KEnc, NATO
packaged petroleum ~ nãftos prodùktų mãžmenos KEnc, 
NATO
standardized ~ standártinis gaminỹs NATO

production n 1 gamýba; gamìnimas 2 prodùkcija 
~ of gas dujofikacija, (pa)vertìmas du jomis
flow / large-series ~ srovìnė gamyba; didelių serijų gamyba 
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gas ~ virtìmas du jomis 
heat ~ šilumo s gamyba 
mass / gross / high-volume ~ masinė gamyba 
piece ~ pavienė gamyba 
series ~ serijìnė gamyba 
small-scale ~ mažų serijų gamyba 
work in ~ neužbaigto ji gamyba

productive a produktyvu s, našu s  
productivity n našu mas, produktyvu mas 
 fire ~ ugniẽs našùmas KEnc
professional n 1 profesionãlas 2 specialis̀tas 

~ in demolition sprogdiǹimo darbų specialis̀tas  
a 1 profesinis 2 profesionalu s

profficiency n įgudìmas; patyrìmas; mokėjimas 
crew ~ įgulos įgudìmas 
tank driving ~ tankų vairavimo menas 

profile n 1 ko ntūras 2 techn., komp. pròfilis NATO, vertika-
lu sis pjūvis 3 attr profiliǹis 
~ of the hole gręžinio pro filis 
check ~ kontròlinis pròfilis KEnc
haul ~ pervežimų trasos pro filis 
longitudinal ~ išilgìnis pro filis 
physical ~ of line išilgìnis geležìnkelio lìnijos pro filis 
survey ~ tiriamasis pro filis; išilgìnis pro filis 
terrain ~ vietóvės pròfilis KEnc
tyre ~ bandažo pro filis 
undulating ~ bangu otasis pro filis 
wheel ~ rato pro filis 
worn ~ susidėvėjęs pro filis

profiling n profiliavimas 
tyre ~ bandažo profiliavimas 

profitability, profitableness n rentabilu mas
profitable a rentabilu s
proforma n blánkas NATO
prognosis n prognòzė (t. p. komp.) 
 ionospheric ~ jonosfèrinė prognòzė KEnc 
program (ypač amer.) = programme n, v 
programme <n, v> n (įv. reikšm., t. p. komp.) programà LST; 

planas 
application ~ taikomoji programà 
benchmark ~ etalo ninė programà 
check ~ kontro lės programà 
coded ~ ko dinė programà 
computer ~ kompiu terio programà LST 
control ~ val dymo programà 
diagnostic ~ diagno stinė programà 
error-correction ~ klaidų tai symo programà 
error-detection ~ klaidų tik̀rinimo programà 
interactive ~ dialo ginė programà 
logical ~ lo ginė programà 
main / master ~ pagrindìnė programà 
modular ~ modulìnė programà 
object ~ galutìnė programà 
operating ~ darbìnė programà  
output ~ išvesties programà 
print ~ spausdinimo programà 
priority ~ prioritetinė programà
rerun ~ karto jimo programà 
reusable ~ daugkartìnė programà 
sample ~ tìpinė programà 
sort ~ rūšiavimo programà 
source ~ pradìnė programà 
standard ~ standartinė programà 
stored ~ įrašytoji programà 
subject ~ dalykinė programà; pradìnė programà 
support ~ pagalbinė programà 
system ~ sisteminė programà 
test ~ testo programà 

user ~ varto tojo programà 
verification ~ tìkrinimo programà 
v programu oti LST

programmator n komp. programuotu vas 
programmed a programu otas
programmer n komp. 1 programu otojas 2 programuotu vas 
programming n komp. ir kt. programãvimas KEnc, LST;

programos sudarymas; planavimas
automatic / machine ~ automa tinis programavimas 
computer ~ kompiuterìnis programavimas 
linear ~ linijìnis programavimas
mathematical ~ matematinis programavimas 
non-linear ~ nelinijìnis programavimas 
optimum ~ optimalu sis programavimas 
semiautomatic ~ pusiau automatinis programavimas 
symbolic ~ simbo linis programavimas 
system ~ sisteminis programavimas

project n projèktas; plãnas KEnc; sumanymas
pipeline ~ vamzdyno tiesìmo planas 
v 1 projektúoti; planúoti; numatýti 2 paléisti; (iš)mèsti; iššáuti 
(sviedinį) 3 demonstrúoti (ekrane) 

projectile n sviedinỹs Art, KEnc, NATO; (minósvaidžio) minà
Art, KEnc; šovinỹs KEnc; kulkà KEnc; šautuvìnė granata; 
fire a ~ iššáuti svíedinį; dar ↑ round; shell
~ with fragmentation elements sviedinỹs su naikìnamaisiais 
elemeñtais Art, KEnc
additional propulsion ~ aktyvùsis reaktỹvinis sviedinỹs Art, 
KEnc
antiradar ~ antiradiolokãcinis sviedinỹs Art, KEnc
anti-tank ~ prieštankinis sviedinys 
armour piercing high-explosive ~ šarvãmušis ar domasis 
sviedinỹs Art, KEnc
artillery ~ artilèrijos sviedinỹs Art, KEnc
asphyxiating ~ dùsinamasis cheminis sviedinys 
auxiliary ~ pagálbinis sviedinỹs Art, KEnc
ballistic rocket ~ balìstinis reaktyvinis sviedinys 
boat-tailed ~ sviedinys su kūgine požiedine dalimì
calibre ~ kalìbrinis sviedinỹs Art, KEnc 
capped ~ sviedinys su balìstiniu an tgaliu 
chemical ~ chèminis sviedinỹs Aps
common ~ skevéldrinis ar domasis sviedinỹs Art, KEnc
common pointed capped ~ sviedinys su pàprasta skliau tine 
dalimì ir šarvamušiu an tgaliu 
controlled ~ val domasis sviedinỹs Art, KEnc
cup-nosed ~ sviedinys su įduba galvu tėje 
dummy ~ mókomasis sviedinỹs Art, KEnc  
even-caliber ~ svíedinio kalìbro sto rio šarvą pràmušantis 
sviedinys 
finned ~ stabilizúotasis sviedinỹs Art, KEnc
finned rocket ~ sparnúotasis reaktỹvinis sviedinỹs Art, KEnc
flame ~ padegamasis sviedinys 
flanged ~ sviedinys su ìškyšomis 
high-explosive ~ ar domasis sviedinỹs Art, KEnc
high-explosive distance ~ brizántinis sviedinỹs Art, KEnc

 hollow-charge / shaped-charge ~ kumuliãcinis sviedinỹs
Art, KEnc
homing artillery ~ nusitáikantysis sviedinỹs Art, KEnc
hypersonic ~ ultragarsìnis sviedinys 
hypervelocity armour-piercing ~ šarvãmušis subkalìbrinis 
sviedinỹs Art, KEnc
idealized ~ bal. idealizu otasis sviedinys 
illuminating / star ~ šviečiamàsis sviedinỹs Art, KEnc
jet-propelled ~ reaktyvinis sviedinys 
long-range rocket ~ toliašaũdis reaktỹvinis sviedinỹs Art, 
KEnc
magnetized ~ magnetizu otasis sviedinys 
marker ~ įšaudomàsis sviedinỹs Art, KEnc
mortar ~ mortyros sviedinys 
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nonrocket-assisted ~ aktyvùsis sviedinỹs Art, KEnc
nuclear ~ branduolìnis sviedinys 
personnel ~ skevéldrinis sviedinỹs Art, KEnc
proof ~ ban domasis sviedinys 
rifled ~ sviedinys su gatavomis̀ graižtvomis 
rocket ~ reaktỹvinis sviedinỹs Art, KEnc
scattering ~ šrapnelinis sviedinys 
semiarmour piercing ~ pusiáu šarvãmušis sviedinỹs Art, 
KEnc
semiself propelled ~ aktyvùsis reaktỹvinis sviedinỹs Art, 
KEnc
service ~ koviǹis sviedinỹs Art, KEnc; užtaisýtasis sviedinỹs 
smoke ~ dūminis sviedinys 
spinning ~ sukamàsis sviedinỹs Art, KEnc
spinning rocket ~ sukamàsis reaktỹvinis sviedinỹs Art, KEnc
square-base ~ sviedinys su ciliǹdrine požiedine dalimì
studded ~ sviedinys su gatavomis̀ kreipiamo siomis 
ìškyšomis
subcalibre ~ subkalib̀rinis sviedinỹs Art, KEnc; įdedamojo 
vamzdžio sviedinỹs 
supercalibre ~ superkalib̀rinis sviedinỹs Art, KEnc
supersonic ~ viršgarsìnis sviedinys 
tracer ~ trasúojamasis sviedinỹs Art, KEnc
training / target-practice / blind-loaded / non-fragmenting 
/ practice ~ mo komasis sviedinys 
trajectory booster ~ aktyvùsis reaktỹvinis sviedinỹs Art, 
KEnc
unfolding fin hollow charge ~ kumuliacinis sviedinys su 
išsisklei džiančiu stabilizatoriumi 
unrotative ~ nesukamasis sviedinys 
water ~ vandeniu užpìldytas ban domasis sviedinys

projecting n projektavimas
projection n 1 projektãvimas KEnc 2 projèktas; plãnas KEnc

3 ìškyša 4 šaudymas (sviediniais, šoviniais, kulkomis) 5 pro-
jèkcija KEnc, NATO
~ of a vector vektoriaus projekcija 
ballistic ~ balìstinis projektãvimas Art, KEnc
cartographic / map ~ kartogrãfinė projèkcija KEnc
central ~ centrìnė projekcija 
conformal ~ top. konfo rminė projekcija 
equal area ~ lygiaplõtė projèkcija NATO 
flame ~ liepsno s svaidymas
front ~ frontalio ji projekcija 
Gaus conformal ~ lygiakiampė Gauso projekcija 
horizontal ~ horizontalióji projèkcija KEnc
isometric ~ izometrinė projekcija 
Lambert conformal conic ~ normalio ji kūginė konfo rminė
projekcija 
local plane ~ vietinė plokščio ji projekcija 
Mercator ~ Merkatoriaus projekcija 
plane ~ plokštumo s projekcija 
polar ~ po linė projekcija 
rectangular / orthogonal ~ stačiakampė projekcija 
trasverse ~ skerso ji projekcija 
universal transverse Mercator ~ universalio ji skerso ji Mer-
katoriaus projekcija 
vertical ~ vertikalio ji projekcija 

projector n 1 granãtsvaidis KEnc; liepsnósvaidis Aps, KEnc; 
dujósvaidis KEnc 2 projektorius, projektavimo aparatas 3 
prožektorius 4 signalinis pistoletas
chemical ~ dujósvaidis KEnc 
mortar ~ daugiavamzdis minósvaidis Art 
rocket ~ reaktyvinis įrenginys  
rocket flare ~ šviečiamųjų raketų (pa)leidìmo įrenginys
wire rope ~ virvãsvaidis KEnc

proliferation n daugėjimas; didėjimas; dìdinimas 
 arms ~ ginkluõtės dìdinimas
prolonger n pabūklo vilkim̀o (rankomis) lynas 

promoter n chem. aktyvatorius 
ignition ~ padegìmo aktyvatorius 

prompt n komp. pradėti nau ją operaciją raginantis kreipinys 
(kompiuterio ekrane); raginimas

prone a kniūbsčias; išsitiẽsęs; shoot* from the ~ position 
šáudyti gulomìs 

prong n techn. (šakutės ir pan.) dantìs; (šakių) virbalas; pir š-
tas; krumplys 
pressure ~ (iššokančiosios priešpėstinės minos) spaudžia-
masis ko tas 

proof n išmėgìnimas, išban dymas; patìkrinimas 
weathering ~ atsparu mo atmosferai ban dymas  
a išmėgìntas; nepramušamas (against); ~ against fire nepa-
žei džiamas ugnimì

prop n 1 ramstis, atrama; paspara, paspirtìs 2 padėklas; (pa)-
sto vas 3 pl inž. sutvìrtinimai 
limber ~ art. (pabūklo) pìrmagalio grąžulo paramstis

propagation n 1 fiz. (garso, šviesos ir pan.) sklidìmas 2 
skleidìmas; platinimas
~ of a brake wave stabdymo bango s sklidìmas
pressure-wave ~ slėgio bangų sklidìmas 
radio waves ~ rãdijo bangų sklidìmas KEnc
tropospheric radio waves ~ troposfèrinis rãdijo bangų skli-
dìmas KEnc 

propan n propanas
propel v varýti; stu mti į príekį; (iš)ju dinti 
propellant n 1 rakètinis kùras Art, KEnc; reaktỹviniai degalai 

KEnc 2 sváidomoji SM; kovìnis ùžtaisas KEnc; šaunamàsis 
ùžtaisas Art, KEnc; pãrakas Art, KEnc 3 varomoji jėga
asphalt-base solid ~ asfaltinis parakas 
autoigniting / hypergolic / self-igniting ~ savaime įsilieps-
no jantis raketinis ku ras
chemical ~ cheminis rake tinis ku ras 
colloidal ~ kolo idinis parakas 
composite ~ mišinìnis raketinis ku ras 
cool ~ šaltasis parakas 
cool flashless ~ šaltasis beliepsnis parakas
cord ~ vytelinis parakas
corrosive ~ aktyvu sis koro zinis raketinis ku ras 
cryogenic ~ kriogeninis ku ras 
dense ~ sunku sis raketinis ku ras 
explosive ~ parako u žtaisas; svaidomoji SM 
free-radical ~ atomarinis raketinis ku ras 
gaseous ~ du jinis raketinis ku ras 
hazardous ~ sprogu sis ku ras
heterogeneous ~ nevienalỹtis kietàsis rakètinis kùras Art, 
KEnc
high-energy ~ labai  kalorìngas raketinis ku ras 
high-temperature ~ verdantys prie aukšto s temperatūros 
raketiniai degalai 
hybrid ~ mišrùsis rakètinis kùras Aps, Art, KEnc
hypergolic ~ savaime įsiliepsno jantis raketinis ku ras 
homogeneous ~ vienalỹtis kietàsis rakètinis kùras Art, KEnc; 
vienalytis parakas 
hot ~ karštasis parakas 
liquid ~ skystàsis rakètinis kùras Aps, Art, KEnc
metastable ~ metastabilu sis ku ras 
missile ~ reaktyvinių sviedinių degalai 
moderated ~ flegmatizu otasis parakas 
negative moderation ~ paviršiuje (palyginus su vidiniais 
sluoksniais) greičiau  dẽgantis parakas 
neutral ~ neutralio sios fo rmos parakas 
non-spontaneously ignitable / non-self-igniting / non-
hypergolic ~ savaime neįsiliepsno jantis raketinis ku ras 
nuclear ~ branduolìnis rakètinis kùras Art, KEnc
residual ~ nesudegęs raketinis ku ras 
rocket ~ rakètinis kùras Aps, Art, KEnc
rocket-engine ~ raketinių varìklių ku ras 
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rubber-base ~ kaučiu kinis raketinis ku ras 
single-base solid ~ vienbazis parakas; nitrogliceriǹo parakas 
single-perforated tube ~ vienakanalis vamzdelinis pa rakas 
synthetic ~ sintetinis raketinis ku ras
smokeless ~ bedūmis koviǹis u žtaisas 
solid ~ kietàsis rakètinis kùras Aps, Art, KEnc 
solvent ~ lakiojo skiedik̀lio parakas 
spherically grained ~ sferinis parakas  
strip ~ ju ostinis parakas 
typical ~ tìpinis parakas 

propelled a vãromas; stùmiamas; sváidomas
propeller n 1 órsraigtis 2 (laivo) vandénsraigtis; sráigtas; va-

rytùvas KEnc 
hydrometric ~ hidrometrinis suku tis 
tank ~ tanko vandensraigtis; tanko varytu vas 
water ~ vandensraigtis 

propelling a 1 varomasis, stumiamasis 2 išmetamasis (apie 
užtaisą) 

propene n propilenas
property n 1 (ppr. pl) savýbė, ypatybė 2 nuosavybė; tur tas 

ballistic ~ies balìstinės charakterìstikos 
burning ~ies of powder parako degìmo po būdis
carbon-forming ~ nu odegų atsiradim̀o geba
combat ~ies kovìnės savybės 
flash-reducing ~ (paraką) gesìnančios savybės 
heat-insulating ~ies šil̀umą izoliu ojančios savybės 
lubricating ~ies tepamosios savybės 
proknock ~ies sudarančios palankias detonacijos sąlygas 
savybės 
service ~ies eksploatacinės charakterìstikos 
storing ~ saugojimo stabilu mas 
toxic ~ies nuõdijamosios savýbės Aps, KEnc

prophylactic n profilãktinė príemonė
 iodine ~ jòdo profilãktika Aps, KEnc
prophylaxis n profilaktika
propilene n propilenas
propjet n turbosraigtinis varìklis; turbosraigtinis lėktu vas
proportion n propo rcija, santykis (t. p. komp.); koeficien tas; 

proporcingu mas
proportional a proporciǹgas; propo rcinis
proportioning n dozavimas
propping n atrėmìmas; (pa)rėmim̀as, (pa)ramstymas
propulsion n 1 vãrymas 2 vãromoji jėgà; impùlsas KEnc; 

traukà KEnc
hydrojet ~ vandensvaidìnis varytùvas KEnc
jet ~ reaktỹvinė traukà Art, KEnc
reaction / rocket ~ reaktyvinis judėjimas 
reverse ~ revèrsinė traukà KEnc

propulsive a stumiamasis; varomasis; su keliantis judėjimą
propulsor n varytu vas
prospect n vai zdas; panoramà; perspektyvà 
protect v (ap)sáugoti; prideñgti; apsisáugoti 
protected a sáugomas; apsaugotas; saugu s 
protecting n apsaugìnis, (ap)sáugojantis
protection n 1 įv. reikšm. (t. p. komp., automob. ir kt.) 

(ap)sáugojimas; (ap)saugà KEnc; príedanga KEnc 2 aptvė-
rìmas, aptvara
~ against biological agents biolo ginė apsauga
~ against destruction means apsaugà nuo naikiǹimo príe-
monių Aps, KEnc
~ against high-precision weapon apsaugà nuo ýpač taiklaũs 
giñklo KEnc
~ against homing missile (torpedo) apsaugà nuo nusitái-
kančiųjų raketų ir torpèdų Art, KEnc
~ against mass destruction weapon apsaugà nuo MNG Aps, 
KEnc
~ against sun rays apsauga nuo saulės spindulių

~ against thermal radiation apsauga nuo šilumìnės spindu-
liuo tės 
active tank ~ aktyvióji tánko apsaugà KEnc 
additional ~ papìldomoji apsaugà KEnc
additional tank ~ papìldomoji tánko apsaugà KEnc 
adequate armour ~ atitin kanti nustatytus reikalavimus šar-
vìnė apsauga
anti-bullet armour ~ prieškul kinis šarvavimas
anti-gas ~ cheminė apsauga
anti-tank ~ prieštankinė gynyba
armour ~ šarvìnė apsauga; šarvuo tė
blast ~ apsauga nuo sprogìmo bango s po veikio 
cathodic ~ kato dinė apsauga
CBRN ~ apsauga nuo cheminio, biolo ginio, radiolo ginio ir 
branduolìnio gin klo 
chemical ~ chèminė saugà KEnc 
collective nuclear, biological and chemical ~ kolektỹvinė
apsaugà nuo branduolìnio, biològinio ir chèminio giñklo Aps, 
KEnc, NATO
corrosion ~ apsauga nuo koro zijos 
cryogenic thermal ~ kriogeninė šilumìnė apsauga
current ~ srovės apsauga
data ~ duomenų apsaugà LST
dynamic tank ~ dinãminė tánko apsaugà KEnc
earth-fault ~ apsauga nuo įžemėjimo 
electronic ~ elektròninė apsaugà KEnc
epidemiological ~ priešepideminė apsauga
error ~ apsauga nuo klaidų
fallout ~ apsauga nuo radioaktyviųjų kritulių
fire ~ gaisrìnė saugà Aps, KEnc
heavy armoured ~ sunkio ji šarvìnė apsauga; storo ji šarvìnė
apsauga
individual nuclear, biological and chemical ~ individualióji 
apsaugà nuo branduolìnio, biològinio ir chèminio giñklo Aps, 
KEnc, NATO
labyrinth ring ~ art. sandarinimas labirìntiniu žíedu; obtiu-
racija labirìntiniu žíedu 
lading ~ kro vinio apsauga
light armoured ~ lengvo ji šarvìnė apsauga; plono ji šarvìnė
apsauga
lightning ~ apsaugà nuo žai bo KEnc
memory ~ atminties apsauga
nuclear ~ branduolìnė saugà Aps, KEnc
overload ~ apsauga nuo perkrovos 
point-of-danger ~ kliūčių vietos aptvėrìmas
radiation ~ radiãcinė saugà KEnc
radioelectronic means ~ radioelektròninių príemonių saugà
KEnc
radiological ~ radiològinė saugà Aps, KEnc
short-circuit ~ apsauga nuo trumpųjų jungìmų
structural ~ statinių apsauga (nuo branduolinio sprogimo) 
thermal ~ šilumìnė apsauga
thunderstorm ~ apsauga nuo žai bo
track ~ šarvìnė vìkšro apsauga; šarvúotasis vìkšro gaubtu vas; 
apsaugìnis vìkšro gaubtu vas
work-site ~ darbų vietos aptvėrìmas

protective a apsaugìnis; dengiamàsis; ~ installations and 
constructions apsaugìniai įrenginiai  ir statiniai  KEnc

protector n 1 apsaugo s príemonė; apsauga 2 techn. apsaugìnis 
įrenginys; saugìklis 3 automob. protektorius  
cap ~ apsaugìnis detonu ojamosios kapsulės dangtelis 
muzzle ~ laibgalio an tvalktis
muzzle ~ žio čių gaubtelis 
sight ~ apsaugìniai taikìklio rageliai 
tank collective ~ tanko filtravimo ir ventiliacijos įranga 
tube ~ apsaugìnė kameros ju osta 

protein n proteìnas 
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protocol n ryš., komp. protokòlas KEnc

communications ~ ryšių protoko las 
internet ~ Internèto Protokòlas (IP) KEnc; tarptinklìnis pro-
toko las 
radio communication ~ rãdijo rỹšio protokòlas KEnc
Transmission Control Protocol (TCP) val dymo pérdavimo 
protokòlas

proton n fiz. protònas KEnc
protractor n mãtlankis; kampãmatis 

celluloid ~ celiulio idinis artilerijos matlankis 
coordinate ~ koordinačių matuõklis 
level ~ kampamatis dìskas su matlankiu  
military ~ karìnis mãtlankis KEnc

protrusion n ìškyša; daužìklio iš̀kyša Art, KEnc
proving n (iš)ban dymas 

field ~ tìkrinimas eksploatu ojant 
leak / tightness ~ sandaru mo ban dymas 

provision n ap(si)rūpinimas; tiekim̀as  
pry n amer. svertas; laužtu vas 
pseudocode n pseudoko das
pseudocommand n pseudokomanda
pseudooperation n pseudooperacija
psychrometer n psichrometras 

aspiration ~ aspiracinis psichrometras 
puck n ritulỹs KEnc
pull n 1 traukìmas 2 traukà KEnc, trauko s jėga 3 jėgo s įtem-

pìmas; pastanga
adjustable trigger ~ šaul. g. reguliu ojamasis paleidžiamasis 
mechanìzmas; reguliu ojamoji nuspaudìmo jėga
extraction ~ kul kos ištraukìmo iš tūtos jėga; (tūtos) ištrau-
kìmo jėga
heavy trigger ~ šaul. g. standu sis nuspaudim̀as
minimum trigger ~ šaul. g. mažiausioji nuspaudìmo jėga
standard trigger ~ šaul. g. normalio ji nuspaudìmo jėga
trigger ~ šaul. g. nuspaudim̀o jėga

pulldown n: mouth ~ (tūtos) kaklelio sulan kstymas 
a 1 nugriaunamas 2 atlošiamasis, atverčiamasis (apie kėdę ir 
pan.) 

puller n automob. ir kt. nuėmìklis, nuimtu vas 
bearing ~ guo lių nuimtu vas 
hub ~ stebulės nuimtu vas 
mine ~ ištraukiantis miǹą iš grun to virve minu otojas 
stump ~ kelmų rovìklis 
track bushing ~ vik̀šro movo s nuėmik̀lis; vik̀šro grandies 
nuėmìklis 
wheel ~ rato nuėmìklis 

pulley n techn., automob. skridinỹs KEnc; skriemulys, 
suktùvas; blo kas 
brake ~ stabdomasis skriemulys 
crankshaft / driving ~ alkūninio veleno skriemulys 
driven ~ vedamasis skriemulys 
driving / drive ~ vedantysis skriemulys 
fan / driven fan ~ ventiliatoriaus skriemulys 
solid ~ vientisasis skriemulys 
split ~ išar domasis skriemulys, sudedamasis skriemulys 
stepped ~ pako pinis skriemulys 
straining ~ tempiamasis skriemulys

pulley-block n pl skrysčiai
pulling n traukìmas; vilktìs 

mine ~ mìnų ištraukim̀as i š grun to virve
pull-off n fiksatorius; gaidu ko svirtelės nuspaudim̀as; gaidu ko 

svirtelės nuspaudìmo jėga
pullthrough n kar. valìklis
pull-up n (laidų) įtempim̀as
pulsation n pulsacija, pulsavimas

pulse n impùlsas KEnc 
blanking ~ blanku ojamasis impu lsas 
blocking ~ uždarymo impu lsas 
closing ~ įjungìmo impu lsas 
code ~ ko dinis impu lsas 
command ~ komandinis impu lsas 
control ~ val dymo impu lsas 
current ~ srovės impu lsas 
delay ~ vėlinimo impu lsas 
disabling ~ užrakìnamasis impu lsas 
driving ~ val domasis impu lsas 
enable ~ (pa)leidìmo impu lsas 
gating ~ strobu ojantysis impu lsas 
general ~ bendrasis impu lsas 
ignition ~ uždegìmo impu lsas 
input ~ įėjìmo impu lsas 
light ~ švieso s impu lsas 
line synchronizing ~ eilùčių sinchronizavimo impu lsas 
linear ~ ilgìnis impu lsas 
load ~ apkrovo s impu lsas 
main ~ zondu ojamasis impu lsas 
marking ~ žymimàsis impu lsas 
picture synchronizing ~ kadrų sinchronizavimo impu lsas 
range ~ nu otolio impu lsas 
rectangular ~ stačiakampis impu lsas 
reflected ~ atspindėtasis impu lsas 
sawtooth ~ pjūklinis impu lsas 
spacing ~ besro vis siuntìmas; minusìnis siuntìmas 
spurious ~ klaidìnamasis impu lsas 
starting ~ paleidìmo impu lsas 
synchronizing / timing ~ sinchronizavimo impu lsas 
test ~ tìkrinimo impu lsas 
trapezoidal ~ trapecinis impu lsas 
triangular ~ trikampis impu lsas 
triggering ~ leidžiamasis impu lsas 
tripping ~ išjungìmo impu lsas 
video ~ vai zdo impu lsas 
voltage ~ įtampos impu lsas

pulsejet n pulsúojantysis varìklis NATO
pulser n impu lsų generatorius 
pulsing n impùlsų siuntìmas NATO
pulverization n purškìmas; sutrynìmas į milteliu s 

fuel ~ degalų purškìmas
pulverizer n purkštu vas, pulverizatorius
pump n 1 siurblys (t. p. automob.); po mpa 2 pumpavimas 

accelerator ~ grei tinimo siurblys 
air ~ o ro siurblys 
air-hydraulic ~ hidraulinis o ro siurblys 
auxiliary fuel ~ pagalbinis degalų siurblys 
booster ~ papìldomojo pumpavimo siurblys
borehole / deep-well ~ gilumìnis siurblys 
compressor ~ kompresorius
coolant ~ aušìnimo sistemos siurblys 
distributor fuel injection ~ skìrstomasis aukšto slėgio dega-
lų siurblys 
drainage ~ drenažo siurblys 
dredge ~ žemsiurbė
duplex fuel ~ sudvejintasis degalų siurblys 
electrically operated fuel ~ elektrìnis tiekìmo siurblys 
fire ~ gaisrìnis siurblys 
fire power ~ gaisrìnis moto rinis siurblys 
force ~ slėgìmo siurblys 
fuel ~ degalų siurblys 
fuel feed ~ degalų tiekìmo siurblys; papìldomojo degalų
pumpavimo siurblys
fuel injection ~ dìdelio slėgio degalų siurblys
fuel power-driven ~ moto rinis degalų siurblys  
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fuel primer ~ pìldomojo pumpavimo (leidžiant varìklį)   
siurblys
fuel-injection ~ degalų įpurškim̀o siurblys 
gear-type / toothed-wheel / cog-wheel ~ krumpliaratìnis 
siurblys 
hand / manual ~ ran kinis siurblys 
hand air ~ ran kinis o ro siurblys 
hydraulic ~ hidraulinis siurblys 
injection ~ dìdelio slėgio siurblys; įpurškim̀o siurblys 
main fuel ~ pagrindìnis degalų siurblys 
manual fuel ~ ran kinis degalų siurblys 
manual tyre ~ ran kinis padangų pripūtim̀o siurblys  
motor / power / power-driven ~ moto rinis siurblys 
oil ~ alyvos siurblys 
oil motor-driven ~ moto rinis alyvos siurblys 
oil priming ~ alyvos pumpavimo siurblys 
oil-filling ~ alyvos tiekim̀o kolonėlė
petrol / gasoline / gas ~ benziǹo siurblys 
petroleum-pipeline ~ naftos vamzdyno siurblys 
pneumatic / tyre ~ padangų pumpavimo siurblys 
power traverse ~ bo kšto pasukim̀o hidraulinės pavaro s   
siurblys 
sewage water ~ nu otekų siurblys 
shaft-driven ~ siurblys su pãvara nuo veleno 
suspension lubrication ~ alyvos perpumpavimo į pakabas 
siurblys 
transmission oil ~ pavarų dėžės tepalų siurblys 
vacuum / suction ~ vakuumiǹis siurblys 
vane-type fuel supply ~ rotacinis tiekìmo siurblys 

 water / water drainage / bilge ~ vanden s siurblys
pumpage n pompãžas KEnc
pumpdown n išsiurbim̀as
pumper n siurblys 

fire ~ gaisrìnis automobìlio siurblys
pump-handle n siur blio ran kena 
pump-house n siurblìnė
pumping n 1 siurbìmas; pumpavimas; ~ out (vandens) išsiur-

bìmas; išpumpavimas 2 kau pinimas
~ excitation (lazerio, mazerio) kau pinimas 
chemical ~ cheminis kau pinimas 
electrical ~ elektrìnis kau pinimas 
explosive ~ sprogdìntinis kau pinimas  
laser ~ lazerìnis kau pinimas 
magnetic ~ magnetinis kau pinimas 
neutron ~ neutro ninis kau pinimas 
nuclear ~ branduoliǹis kau pinimas 
optical ~ o ptinis kau pinimas 
photon ~ foto ninis kau pinimas 
pulse ~ impu lsinis kau pinimas 
relay ~ perpumpavimas naudo jant tarpinę sto tį
thermal ~ šilumìnis kau pinimas 

punch n 1 kompo steris 2 skylmušys,  prakalas, pramuštu vas; 
žymeklis; kirstu kas 3 komp. perforatorius 4 presas  
centre ~ prakalas (instrumentas)
keyboard ~ klaviš̀inis perforatorius 
tape ~ ju ostinis perforatorius 

punchcard n perforacinė kortelė
puncher n 1 kompo steris 2 pramuštu vas, skylmušys; perforã-

torius KEnc; pneumatinis plaktu kas 
card-producing ~ reprodu kcinis perforãtorius 

punching n pramušìmas; perforavimas 
~ of data cards duomenų perforavimas 

punch-through n pradūra
puncture n 1 automob. (padangos) pradūrim̀as; pradūra 2 

išdūrìmas; (išdurta) skylė; (kulkos, sviedinio ir pan.) pramuš-
ta skylė 3 el. (izoliacijos) pramušìmas 
tyre ~ padango s pradūrim̀as 

puncture-proof a automob. sun kiai praduriamas (apie 
padangą); savaime užsitraukiantis

pupil n opt. 1 (akies) lėliu kė, vyzdys 2 (optinio prietaiso) 
vyzdys 
entrance ~ įeinamasis vyzdys 
exit ~ išeinamasis vyzdys 

purchase n 1 krovinių kėlìmo ir perkėlimo príetaisas (pvz., 
skrysčiai, svertas, keltuvas ir pan.) 2 atramo s taškas 

pure a grýnas; švarùs  
purging n 1 (iš)valymas, (pra)valymas; nu(si)valymas 2 komp. 

išvalymas
purification n 1 (apsi)vãlymas 2 spec. grýninimas, rektifi-

kacija 
chemical ~ cheminis valymas 

purifier n valytu vas 
exhaust ~ išmetamųjų du jų valytu vas 
water ~ vandeñs valytu vas 

purify n 1 (apsi)valýti (of, from – nuo); ~ water valýti vándenį
2 gryninti

purlin n stat. grebėstas
purpose n tìkslas ( t. p. komp.); paskirtìs 
purpose-made a tiksliǹis, specialiai  padarytas (for – kam)
push n 1 stūmìmas; pastūmėjimas, stu mtelėjimas 2 spaudìmas 

3 mygtu kas 
v (nu)spáusti; ~ the button nuspáusti mygtùką

push-boat n buksyras-stūmìkas
push-button n (skambučio ir pan.) mygtu kas
pushcard n perfokorta
pusher n stūmìklis; ežektorius
pushing n stūmìmas  

taxi ~ varìklio paleidìmas vel kant (mašiną) 
push-off n fiksatorius
push-pull a el. dvitaktis
pushrod n stūmìklis; stūmìklio strypas
put* v: ~ into operation vei ksminti, vei kdinti, pradėti vei ksmą

ar veikìmą
put-put n (benzininio varikliuko) pupsėjimas  
putter v pukšėti (apie variklį) 
putting n stūmìmas 

~ into operation įdiegìmas į gamýbą
putty n glai stas
pycnometer n piknometras 
pylon n 1 techn. atramà; stul pas (elektros laidams); stíebas 2 

stat. pilo nas 
pyramidal a piramìdiškas, piramìdinis
pyranometer n piranometras
pyrgeometer n pirgeometras
pyrheliometer n pirheliometras
pyrochemistry n pirochemija
pyroelectricity n piroelektra
pyrohelium n chem. pirogèlis (padegamasis mišinys) Aps, 

KEnc 
pyrolysis n pirolìzė
pyrometer n techn. pirometras  

optical ~ o ptinis pirometras 
pyrometry n pirometrija
pyronaphtha n sunku sis žìbalas 
pyrophosphate n chem. pirofosfatas
pyropowder n piroksilìninis pãrakas Art, KEnc
pyrotechnic(al) n pirotèchninė mẽdžiaga NATO 
 a pirotechninis 
pyrotechnics n pirotèchnika KEnc;  
pyroxylin n chem. piroksilìnas (brizantinė SM) KEnc

pyroxylin
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Q 

Q-ship n lai vas jaũkas NATO
quad n šnek. vilkìkas; (zenitinis, kulkosvaidinis) keturšõvis 
įrenginỹs Art, KEnc; rikiuõtės aikštė

quadrant n 1 kvadrántas KEnc 2 techn. gitarà KEnc 3 rato 
ketvirtis
azimuth ~ azimutas kvadrantas 
brake lever ~ (dantytas) stabdžio svir̀ties sèktorius 
elevation / range ~ kvadrantas
gunner’s ~ pabūklinis kvadrantas; pabūklo taikìklis 

quadripole a el. ketùrpolis
quay n krantìnė, príeplauka
qualification n 1 kvalifikãcija; specialýbė 2 parengìmas; 

parengìmo lygis 3 patìkslinimas
qualificatory a apibūdinantis, kvalifiku ojantis 
qualified a 1 kvalifikúotas; kompetentìngas; tiñkamas; bai gęs, 

-usi (specialų-jį) parengìmą 2 ribo tas; sąlygìnis 
qualifier n tùrintis reikalìngą kvalifikãciją žmogùs; įvýkdęs 

kvalifikãcinį pratìmą kvalifikãcijai kélti
qualify v 1 įgýti kvalifikãciją; turėti kvalifikãciją 2 kvalifi-

ku oti; vertinti; apibūdinti (as) 
qualifying a kvalifikãcinis 
qualitative a kokybinis 
quality n 1 kokýbė; rūšis 2 ypatybė, savybė; pl  charakterìstika

3 fiz. tembras 
ballistic ~ balìstinė kokybė
combat / fighting ~ies kovìnės savýbės; koviǹė charakte-
rìstika  
epidemic ~ (ligos rūšies) epidèminis efektyvùmas 
fighting ~ies koviǹė charakterìstika 
ignition ~ degùmas 
lubricating / lubricative ~ tepìmo kokybė
lubricating ~ies tepamosios savybės
penetrating ~ (šarvo) pramušamùmas 
tactical ~ies of tank tanko taktiniai tèchniniai du omenys 
printing ~ spausdinimo kokybė
riding ~ies eigo s charakterìstikos 
running ~ies darbìnė charakterìstika 
time ~ lai ko parãmetrų kokýbės rodìklis
voice ~ radiotelefòninių pranešìmų kokýbė

quantify v nustatyti kiekį; išmatu oti ir įvertinti; išreikšti 
skai čiais 

quantimeter n dozimètras
quantitative a kiekybinis; kiekinis 

quantity n 1 kiẽkis 2 mat. dỹdis; skai čius 3 komp. dydis; 
kiekis; parãmetras
~ of heat šilumo s kiekis 
fuel ~ degalų kiekis 
information ~ informãcijos kiẽkis KEnc 
vector ~ vektorìnis skai čius 

quantity-built a serijìnės gamybos
quantum n 1 kiekis, sumà 2 dalìs 3 fiz. kvántas  
quarry n karjèras 
quartermaster n atsakìngas už logìstiką kariniñkas (ppr. 

kapitonas); intendantas; kvartirmeisteris
quarters n: living ~ gyvenamo ji patalpà
quartet n komp. keturbìtis baitas
quartz n komp. kvarcas
quasi-conductor n fiz. pùslaidininkis KEnc
quarter n ketvirtis; ketvirtadalis (of)
quencher n 1 gesìntojas 2 gesintùvas 

spark ~ kibirkšties gesintùvas 
quenching n gesìnimas 

spark ~ kibirkšties gesìnimas 
quenchless a neužgesìnamas, negęstamas
quender n gesìntojas
queue n eilė KEnc; (automobilių ir pan.) vorà KEnc; vìlkstinė; 

eilės tvarkà
quick a 1 grei tas; spartùs 2 grei tai reagúojantis  
quick-acting a spec. grei taveikis
quick-burning a grei tai degantis  (apie paraką) 
quick-detachable a grei tai nùimamas 
quickfire / quick-firing a greitašaũdis 
quick-firer n greitašau dis gin klas
quickly adv grei tai; skubiai 
quickness n greitùmas, spartùmas; dar ↑ quick
quiet a betriùkšmis 
quill n įvorė; tuščiavidùris vẽlenas
quintet n komp. penkiabìtis baitas
quit n komp. darbo pabaigà; išėjìmas
quota n 1 kvotà; dalìs, kiekis 2 nòrma; limìtas; normatyvas 
quotient n 1 koeficieñtas KEnc 2 mat. dalmuõ; santykis
qwerty a tùrintis standartinį rai dinių klaviš̀ų išdėstymą (apie 

kompiuterį)

Q-ship
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R 

rabbet n techn. įlaidas, ìšdroža; u žkaitas; u žlankas 
race n 1 smarkióji tėkmė; smarkùsis srau tas 2 (dirbtiǹė) u pės 

vaga 3 (guolio žiedo) riedėjimo vagu tė; (guolio) apkaba; 
atrama  
bolt ~ šaul. g. u okso kanalas  
cupola ~ vado bokštelio atrama
head ~ viršutìnis bjefas 
rapid ~ greito ji eiga
turret ~ lan kstinė bo kšto atrama

racer n pósūkio mechaniz̀mas KEnc; sukamo ji platfo rma 
racing n (mašinos) įsiriedėjimas; automob. (variklio) įsisu-

kìmas  
~ the engine avarinis varìklio įsisukìmas 

rack n 1 lentyna; padėklas; stelažas 2 stõvas; rėmai 3 krum-
pliastiebis 4 komp. spìnta; sto vas 5 ožys (vielų ir pan. už-
tvaroms) 6 (sviedinio) lìzdas 
~ above track padėklas virš vìkšro 
ammunition ~ šaudmenų stelažas (savaeigiuose artilerijos 
pabūkluose) 
cleaning ~ gin klų valymo stalas 
computer ~ skaičiavimo mašiǹos sto vas 
control ~ kontro linė matuo klė
elevating ~ keliamojo mechaniz̀mo sektorius 
feed ~ art. padavìmo mechaniz̀mo krumpliastiebis 
firing ~ art. spyno s krumpliastiebis 
grease ~ tepalų pìldymo įranga 
hull ~ krumpliu otasis apatiǹės atramo s vainìkas  
launching ~ (pa)leidìmo įrenginio kreipik̀lis Art, KEnc
luggage ~ bagažìnė, gro tinė bagažìnė (ant kėbulo stogelio)
machine-gun magazine ~ kulko svaidžio dėtuvių padėklas 
mine ~ (minų klotuvo) miǹų latakas; (minų klotuvo) nulei-
džiamasis latakas  
movable ~ judrio ji matuo klė; kilno jamasis stelažas 
shell ~ koviǹė sviedinių dėtuvė
translating ~ spyno s krumpliastiebis 
two-tier ~ dviau kštis stelažas 
worm ~ sliekìnė matuo klė

rack-and-pinion n krumpliastiebis 
rack-wheel n krumpliaratis 
rad n fiz. rãdas (rd) (apšvitos dozės vienetas) Aps, KEnc
radar n 1 radiolokãcijos stotìs Art, KEnc; lokãtorius Art, 

KEnc; radiolokatorius; šnek. radãras Art, KEnc 2 radiolo-
kãcija KEnc 
~ navigator navigacinis radiolokatorius  
acquisition / detection ~ aptikìmo radiolokatorius 
acquisition / target-designation ~ taikinių nuro dymo radio-
lokatorius 
acquisition and tracking ~ aptikim̀o ir sekìmo radioloka-
torius 
active ~ aktyvu sis radiolokatorius 
aiming ~ radiolokacinis taikìklis 
air search ~ o ro taikinių aptikìmo radiolokatorius 
airborne ~ av. bo rto radiolokatorius 
airborne early warning ~ ankstyvojo aptikim̀o o rlaivio ra-
diolokatorius 
airborne gun-laying ~ pabūklų nutaikymo o rlaivio radiolo-
katorius 
airborne sea-search / air-to-surface-vessel ~ lėktu vinis 
antvandenìnių taikinių aptikim̀o radiolokatorius 
aircraft ~ o rlaivio radiolokatorius 
aircraft detection ~ o ro taikinių aptikìmo radiolokatorius  
aircraft interception ~ o rlaivių perėmimo radiolokatorius 

airfield surface movement indication ~ antžemìnio ju-
dėjimo aerodrome indikacijos radiolokatorius 
airport surveillance ~ (ASR) apžvalgìnis aerodro mo radio-
lokatorius 
airport surface detection ~ judėjimo aerodrome kontro lės 
radiolokatorius 
all-round looking ~ aplin kinės apžvalgo s radiolokatorius  
antiaircraft fire control ~ zenìtinių pabūklų val dymo radio-
lokatorius 
approach control ~ lėktu vų nukreipìmo tūpti radiolokatorius 
area defence ~ plo to apsaugo s sistemos radiolokatorius  
artillery locating ~ šáudančiosios artilèrijos žvalgýbos 
radiolokãcijos stotìs Art, KEnc 
automatic / unattended ~ automatinis radiolokatorius  
automatic tracking ~ automatinio sekìmo radiolokatorius  
azimuth scan ~ radiolokatorius su skleidimù pagal azimutą
battlefield ~ lau ko radiolokatorius 
bistatic ~ dvipozìcis radiolokatorius; radiolokatorius su toli-
mai  atskirtomìs priėmìmo ir siuntìmo antenomis 
capture ~ raketos nutaikymo į (nutaikymo stoties) spin dulį
radiolokatorius 
centimetre-band / super-high-frequency (SHF) ~ centri-
metrinis radiolokatorius 
circulary polarized ~ žiedìnis spinduliavimo poliarizacijos 
radiolokatorius 
cloud-detection ~ debesų aptikìmo radiolokatorius 
coast defence ~ kran to gynybos radiolokatorius 
coastal / shore-based ~ kran to radiolokatorius 
coherent ~ koheren tinis radiolokatorius 
coherent optical ~ o ptinis koheren tinis radiolokatorius 
coherent pulse ~ impu lsinis koheren tinis radiolokatorius 
coherent-pulse-Doppler ~ impu lsinis koheren tinis Do plerio 
radiolokatorius
conical scanning / nutating ~ kūginio skleidìmo radiolo-
katorius 
continuous-wave (CW) ~ nuolatìnės veikõs radiolokatorius  
controlling ~ kreipìmo val dymo radiolokatorius 
correlation ~ radiolokatorius su signalų koreliacija 
discrimination / decoy-discrimination / -sorting ~ taikinių
atpažinìmo radiolokatorius 
distance-measuring ~ tolìmatis radiolokatorius 
Doppler ~ Dòplerio radiolokãсijos stotìs KEnc
early warning ~ ankstyvojo aptikìmo radiolokatorius 
fighter ~ naikintu vo radiolokatorius 
fighter control ~ naikintu vų kreipìmo radiolokatorius 
fire control ~ ugniẽs val dymo radiolokãtorius NATO
fixed array multielement ~ radiolokatorius su nejudriąja 
daugiaelemente antena
fixed-target-rejection ~ radiolokatorius su ju dančiųjų taiki-
nių atskyrimu , selekcija 
forward-looking ~ priešakìnės apžvalgo s radiolokatorius  
frequency-modulated (FM) ~ radiolokatorius su dažniniu 
moduliavimu 
frequency-scanning / swept-frequency ~ radiolokatorius su 
dažnio skleidimù 
gap filler ~ nestebimų zo nų perdangos radiolokatorius 
general-purpose ~ universalu sis radiolokatorius 
ground ~ antžemìnis radiolokatorius 
ground surveillance ~ antžemìnis panoraminės žvalgo s ra-
diolokatorius 
ground-controlled approach ~ antžemìnis tūpìmo val dymo 
radiolokatorius 
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ground-target-search ~ antžemiǹių taikinių aptikìmo radio-
lokatorius 
guidance ~ kreipìmo radiolokatorius 
gunfire guidance ~ pabūklų nutaikymo radiolokatorius 
gun-laying ~ pabūklo táikymo stotìs Art, KEnc; radiolokaci-
nis patrankos taikìklis 
hand / hand-held ~ nešio jamasis radiolokatorius 
harbour / port ~ u osto radiolokatorius 
hard-point array ~ radiolokatorius su daugiaelemente ante-
na požemìnėms (pa)leidìmo pozìcijoms  
hemispherical scan ~ erdvės apžvalgo s viršutiǹėje hemi-
sferoje radiolokatorius 
high-resolution ~ radiolokatorius su labai  gera atskiriamąja 
geba
holographic ~ hologrãfinė radiolokãcijos stotìs KEnc
identification friend or foe (IFF) ~ atpažinim̀o „savas–
svetimas“ sistemos radiolokatorius  
illumination ~ apšvietìmo radiolokatorius 
infrared (IR) ~ infraraudonasis radiolokatorius 
interceptor ~ gaudančiojo naikintu vo radiolokatorius 
landing ~ tūpìmo val dymo radiolokatorius 
laser ~ = laser radar
launching ~ raketos kreipim̀o pradìniame trajekto rijos ru ože 
radiolokatorius 
linear scanning ~ linijìnio skleidim̀o radiolokatorius 
lobing ~ radiolokatorius su spinduliuo tės diagramos lapelių
perjungimu 
long base-line ~ didelės bazės radiolokatorius 
long-range ~ to limojo veikìmo radiolokatorius 
long-wave ~ superilgųjų bangų radiolokatorius 
marine / shipborne ~ lai vo radiolokatorius 
meteorological ~ radiolokãcinė meteorològijos stotìs Art, 
KEnc
missile ~ raketos radiolokatorius 
missile launch control ~ raketos paleidìmo val dymo radio-
lokatorius 
missile-borne ~ bo rtinis raketos radiolokatorius 
missile-guidance ~ raketų kreipim̀o radiolokatorius 
missile-tracking ~ raketos sekìmo radiolokatorius 
mobile ~ judru sis radiolokatorius 
monopulse ~ vienaimpul sis radiolokatorius 
monopulse optical ~ vienaimpul sis o ptinis lokatorius 
monostatic ~ radiolokatorius su bendrąja priėmim̀o ir siun-
tìmo antena; vienpozic̀is radiolokatorius 
mortar locating ~ mino svaidžių aptikìmo radiolokatorius 
moving-target indication ~ judamųjų taikinių ro dymo radio-
lokatorius 
moving-target rejection ~ judamųjų taikinių radiolokatorius 
multifunction ~ daugiafun kcis radiolokatorius 
multifunction array ~ radiolokatorius su daugiafun kce ante-
nos gardele
multistatic ~ radiolokatorius su víena siuntìmo ir keliomìs 
priėmìmo antenomis 
navigation ~ navigacinis radiolokatorius 
navy ~ karo jūrų laivyno radiolokatorius 
nodding / vertical scanning ~ radiolokatorius su vertikãliojo 
skleidìmo antena  
non-coherent ~ nekoheren tinis radiolokatorius 
non-rotating ~ radiolokatorius su nejudriąja antena  
on-board ~ bo rtinis radiolokatorius 
optical ~ òptinis lokãtorius KEnc
optical doppler ~ o ptinis santykìnio grei čio matuo klis  
over-the-horizon (OTH) ~ užhorizòntinė radiolokãcijos sto-
tìs KEnc
panoramic ~ panoraminis radiolokatorius 
passive ~ pasyvu sis radiolokatorius 
phase-comparison ~ dir̀bantis pagal fazių palyginimo me-
to dą radiolokatorius 
phased-array ~ radiolokatorius su fazine antenos gardele

portable / hand-held ~ nešiójamasis radiolokatorius 
precision ~ tei kiantis tikslias taikinio koordinates radiolo-
katorius 
primary ~ pirmìnis radiolokatorius 
pseudo-noise-modulated ~ radiolokatorius su pseudogarsi-
niu  moduliavimu 
pulse ~ impu lsinis radiolokatorius 
pulse compression ~ radiolokatorius su impu lsų sutankinimu 
pulsed Doppler ~ impu lsinis Do plerio radiolokatorius  
pulse-modulated ~ impu lsinio moduliavimo radiolokatorius 
ranging / range-only ~ radiolokacinis tolìmatis 
rapid-scanning ~ grei tojo (vaizdo) išskleidìmo radioloka-
torius
rocket attack warning ~ raketų puolìmo perspėjimo radio-
lokatorius 
rotating surveillance ~ apžvalgìnis sukamo sios antenos 
radiolokatorius 
scopeless ~ radiolokatorius be indikatoriaus 
search ~ paieško s radiolokatorius 
search and target designation ~ aptikìmo ir taikinių nuro -
dymo radiolokatorius 
second-surveillance ~ (SSR) antrìnės apžvalgo s radioloka-
torius 
seeker ~ taikinio koordinatoriaus radiolokatorius 
sequentially lobed ~ linijìnio skleidìmo radiolokatorius  
ship’s ~ lai vo radiolokatorius 
shore-based ~ kran to radiolokatorius 
side-looking ~ av. šo ninės apžvalgo s radiolokatorius 
stagger-repeater ~ radiolokatorius su kintamu oju impu lsų
karto jimosi dažniu 
surveillance ~ apžvalgõs radiolokãcijos stotìs
synthetic aperture ~ radiolokatorius su dirbtiniu  antenos 
išskleidimu 
synthetic array ~ radiolokatorius su sintezu otąja antenos 
gardele
tactical ~ taktinis radiolokatorius 
target illuminating ~ taikinio apšvietìmo radiolokatorius  
target tracking ~ taikinio sekìmo radiolokatorius 
taxi ~ dispečerìnis radiolokatorius (stebėti lėktuvų judėjimą
aerodrome) 
thermal ~ šilumìnis radiolokãtorius KEnc; šilumìnis lokãto-
rius KEnc
three-dimensional ~ trimatis radiolokatorius, trikoordinatis 
radiolokatorius 
tracking ~ sekìmo radiolokatorius  
true-motion ~ tikro sios taikinio judėjimo indikacijos radio-
lokatorius 
unattended ~ vei kiantis be operatoriaus radiolokatorius 
unjammable / jam-proof ~ trukdžiams atsparu s radiolo-
katorius 

radar-homer n radiolokatoriaus nusitaikymo galvu tė
raddle n kartis 
radiac n dozimètrinis príetaisas Aps, KEnc  

a dozimètrinis NATO 
radial a spindulìnis 
radian n geom. radianas  
radiate v spinduliúoti 
radiation n 1 spinduliãvimas Aps, KEnc; spinduliuõtė KEnc 2

spindėjimas 3 attr spindulìnis; radiacinis 
~ background fo no spinduliavimas  
~ of heat šilumìnis spinduliavimas 
~ return atspindėtasis spinduliavimas 
alpha ~ alfa spinduliuõtė Aps  
background ~ jonizúojančiosios spinduliuõtės fònas KEnc, 
NATO; natūralio ji radioaktyvio ji spinduliuõtė
beta ~ beta spinduliuõtė KEnc 
black-body / cavity ~ vìsiškai ju odo kūno spinduliavimas 
calorific ~ šilumìnis spinduliavimas 
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characteristic ~ charakterìngasis spinduliavimas 
direct ionizing ~ tiesio giai jonizu ojantis spinduliavimas 
directional ~ nukreiptasis spinduliavimas 
electromagnetic ~ elektromagnètinė spinduliuõtė Aps, KEnc; 
elektromagnètinis spinduliãvimas (EMS) Aps, KEnc 
energy ~ energijos spinduliavimas 
external ~ išorìnis apšvìtinimas; išorìnis spinduliavimas 
fluorescent ~ fluorescen tinis spinduliavimas 
gamma ~ gama spinduliuõtė Aps, KEnc
heat / thermal ~ šilumiǹis spinduliavimas 
highly-penetrating ~ labai  skvarbu s spinduliavimas 
impulse ~ impùlsinis spinduliãvimas Art, KEnc
indirect ionizing ~ netiesio giai jonizu ojantis spinduliavimas 
induced ~ sukeltàsis radioaktyvùmas Aps, KEnc, NATO
infrared (IR) ~ infraraudonóji spinduliuõtė Art, NATO 
initial ~ pirmìnė radioaktyvióji spinduliuõtė Aps, KEnc 
internal ~ vidìnis apšvìtinimas 
ionizing ~ jonizúojantysis spinduliãvimas Aps, KEnc; joni-
zúojančioji spinduliuõtė Aps, KEnc
light ~ šviesõs spinduliuõtė Aps, KEnc
low-wave roentgen ~ ilgaban gis ren tgeno spinduliavimas 
luminous ~ švieso s spinduliavimas 
man-made ionizing ~ technogèninė jonizúojančioji spindu-
liuõtė Aps, KEnc 
mixed ~ mišru sis spinduliavimas 
monoenergetic ~ monoenergetinis spinduliavimas 
natural ionizing ~ gamtiǹė jonizúojančioji spinduliuõtė Aps, 
KEnc
nonmonoenergetic ~ ne vienõs enèrgijos spinduliavimas 
nuclear ~ branduoliǹė radioaktyvióji spinduliuõtė Aps, 
KEnc, NATO 
nuclear burst ~ branduolìnio sprogìmo radioaktyvióji spin-
duliuõtė Aps
optical ~ òptinis spinduliãvimas KEnc
photon ~ fotòninis spinduliãvimas KEnc
primary ~ pirmìnis spinduliavimas 
radioactive ~ radioaktyvióji spinduliuõtė Aps, KEnc
residual ~ liekamóji radioaktyvióji spinduliuõtė Aps, KEnc, 
NATO
roentgen ~ ren tgeno spinduliavimas 
scattered ~ išsklaidytasis spinduliavimas 
secondary ~ antrìnis spinduliavimas 
short-wave roentgen ~ trumpaban gis ren tgeno spindulia-
vimas 
spontaneous ~ savaiminis, spontãniškasis spinduliavimas 
thermal ~ šilumìnė spinduliuõtė Aps, KEnc, NATO
ultraviolet (UV) ~ ultravioletinis spinduliavimas 
visible ~ regimasis spinduliavimas 

radiative a spinduliu ojantis 
radiator n 1 automob. radiatorius 2 spinduliuotu vas 3 fiz. 

spinduo lis 
annular ~ žiedìnis radiatorius 
bonneted ~ įmontu otas po varik̀lio dangčiu  radiatorius 
cellular / core-type / honeycomb ~ akytasis radiatorius 
coiled ~ gyvatu kinis radiatorius 
fin-and-tube ~ briaunu otasis vamzdelinis radia torius 
finned ~ briaunu otasis radiatorius 
flanged tube ~ vamzdelinis radiatorius su plokštelėmis 
flat tubular ~ plokščių vamzdelių radiatorius 
heat ~ šilumìnis spinduliuotùvas 
infrared ~ infraraudo nojo spinduliavimo šaltìnis 
oil cooling ~ alyvos radiatorius 
side ~ šo ninis radiatorius 
tube / tubular ~ vamzdelinis radiatorius 
water ~ vandenìnis radiatorius 

radical n chem. radikalas 
radio communication n  rãdijo ryšỹs KEnc

duplex ~ dupleksinis radijo ryšys 
ionospheric ~ jonosfèrinis rãdijo ryšỹs KEnc

long-wave ~ ilgabañgis rãdijo ryšỹs KEnc
medium-wave ~ vidutìnių bangų rãdijo ryšỹs KEnc
meteor-track ~ meteo rinis radijo ryšys 
mobile ~ judru sis radijo ryšys 
multichannel ~ daugiakanãlis rãdijo ryšỹs KEnc
one-way ~ vienpu sis radijo ryšys 
radio amateurs ~ rãdijo mėgėjų ryšỹs KEnc
short-wave ~ trumpabañgis rãdijo ryšỹs KEnc
simplex ~ simpleksinis radijo ryšys 
superlong-wave ~ superilgabañgis rãdijo ryšỹs KEnc
tropospheric ~ troposfèrinis rãdijo ryšỹs KEnc
two-way ~ dvipu sis radijo ryšys 
ultrashort-wave ~ ultratrumpabañgis rãdijo ryšỹs KEnc 

radio n 1 rãdijas KEnc 2 radijo imtu vas; radijo stotìs 
~ car / truck automobìlinė radijo stotìs 
~ detection and ranging radiolokacija 
car ~ automobìlio radijas 
combat ~ karìnė radijo stotìs 
communications ~ ryšinė radijo stotìs 
dead ~ nevei kiantis, sugẽdęs rãdijas 
hand-held / portable ~ nešio jamoji radijo stotìs 
helmet ~ šalmìnė radijo stotìs 
line ~ laidìnis radijo ryšys 
miniature ~ miniatiūrinė radijo stotìs 
single-package ~ radijo stotìs vienoje pakuo tėje 
tank ~ tanko radijo stotìs 
transistorized ~ tranzistorìnis imtu vas 
two-way ~ priėmìmo ir siuntìmo radijo stotìs 

radioactive a radioaktyvùs 
radioactivity n radioaktyvùmas Aps, KEnc

artificial ~ dirbtìnis radioaktyvùmas Aps, KEnc
atmospheric ~ atmosfèros radioaktyvùmas Aps, KEnc
induced ~ sukeltàsis radioaktyvùmas Aps, KEnc, NATO
natural ~ natūralùsis radioaktyvùmas KEnc

radioatmosphere n radioatmosfera
radiobroadcasting n radiofònija KEnc 
radiocamouflage n radijo maskavimas 
radiocommunication n radijo ryšys; antžemìnis radijo ryšys 

directional ~ kryptìnis radijo ryšys 
radio-controlled a radijo val domas 
radiodetermination n radijo nustatymas 
radioelectronics n radioelektrònika KEnc
radioelement n chem. radioaktyvu sis elemen tas 
radio-equipped a radiofiku otas 
radiogoniometry n radiopelengavimas 
radiogram n radiogramà KEnc
radioisotope n fiz. radioaktyvùsis izotòpas KEnc
radiolink n radijo lìnija 
radiolocation n radiolokãcija KEnc  

active ~ aktyvióji radiolokacija 
Doppler ~ Do plerio radiolokacija 
monopulse ~ vienaimpul sė radiolokacija 
passive ~ pasyvio ji radiolokacija 
thermal ~ šilumìnė radiolokãcija KEnc

radiological a 1 radiolo ginis; rentgenolo ginis 2 radioakty-
vu sis 

radiology n radiològija KEnc
radioman n (pl –men) radiooperatorius; radìstas; radiotech-

nikas
radiometeorograph n radiometeorografas 
radiometer n fiz. radiomètras Aps, KEnc

correlation ~ koreliacinis radiometras 
crystal video ~ detektorìnis radiometras 
digital ~ skaitmenìnis radiometras 
laser ~ lazerìnis radiometras 
noiseless ~ mažatriu kšmis radiometras  
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superheterodyne ~ superheterodìnis radiometras 
switched ~ moduliacinis radiometras 
total power ~ su minės galios radiometras 

radionavigation n radionavigacija 
radionics n radioelektro nika 
radionuclide n fiz. radionuklìdas Aps, KEnc
radiopacity n radijo bangų nepraleidžiamu mas 
radiophone n radiotelefo nas 
radiophysics n radiofiz̀ika KEnc
radioprotector n med. radioprotèktorius (antiradiacinis 

preparatas) KEnc 
radiorelay a radiorelinis 
radio set n rãdijo imtùvas KEnc; rãdijo stotìs
radiosonde n meteor. radiozòndas KEnc
radio station n rãdijo stotìs KEnc
radiotechnical a radiotechninis 
radiotelecontrol n nuotoliǹis rãdijo val dymas KEnc
radiotelegram n radiotelegrama
radiotelegraph n radiotelegrãfas KEnc
radiotelegraphy n radiotelegrãfija NATO
radiotelemetry n radiotelemetrija 
radiotelephone n radiotelefònas KEnc
radiotelephony n radiotelefònija NATO
radiotelescope n radiotelesko pas 
radiotheodolite n radioteodolit̀as 
radius n 1 geom. spindulỹs KEnc 2 plo tas; rib̀os 3 (rato) stìpi-

nas 4 lìmbas 
~ of action veikìmo spindulỹs Art, KEnc, NATO; eigo s atsar-
ga, eiga
~ of curvature (vamzdžio) sulenkim̀o spindulys 
~ of destruction griovim̀o spindulys, griovìmų zo nos spindu-
lys 
~ of effects naikìnimo spindulys; kovim̀o spindulys 
~ of ogive in calibres (sviedinio) kūginės, skliau tinės dalies 
spindulys kalìbrais 
~ of ogive (sviedinio) kūginės, skliau tinės dalies spindulys 
~ of operation of crane krano strėlė  
~ of safety saugõs spindulỹs Aps, Art, KEnc, NATO 
~ of turn po sūkio spindulys 
bending ~ suapvalėjimo spindulys 
blast damage ~ sprogim̀o smūgio bango s naikiǹamojo 
po veikio spindulys 
bursting ~ naikìnimo spindulỹs Aps, KEnc
casualty ~ vìsiškojo naikiǹimo spindulys 
countermining ~ mažiausias atstu mas tarp mìnų (kai sprogus 
vienai minai, negali sprogti kitos) 
curve ~ kreivės spindulys 
damage ~ naikìnimo spindulỹs KEnc; pažeidim̀o spindulỹs 
NATO 
destruction / kill / bursting ~ sunaikìnimo spindulỹs NATO; 
sugriovìmų spindulỹs KEnc 
destruction zone ~ sugriovìmų zònos spindulỹs Aps 
effect / nuclear effect ~ branduoliǹio sprogìmo naikìnimo 
spindulỹs Aps, KEnc
effective bursting ~ veiksmiǹgasis pažeidim̀o (skeveldromis) 
spindulys 
effective casualty ~ tikrasis kaunamojo po veikio spindulys 
effective destruction / kill ~ tik̀rojo naikìnimo spindulys 
effects ~ branduolìnio sprogìmo naikiǹamojo po veikio spin-
dulys 
instantaneous ~ of trajectory einamasis trajekto rijos krei-
vu mo spindulys 
lethal ~ vìsiškojo naikìnimo zona
nuclear effect ~ branduoliǹio sprogim̀o naikiǹimo spindulys 
operational ~ of action operacinis veikim̀o spindulys 
restricted ~ of action ribo tasis veikim̀o spindulys 

sighting ~ taikymo lìnijos il gis 
splinter ~ skeveldrų išlekio jimo spindulys 
tactical ~ of action taktinis veikìmo spindulys 
total destruction / kill ~ vìsiškojo naikìnimo spindulỹs Art, 
KEnc
wheel ~ rato spindulys 

radome n antenos aptakas  
radon n chem. radònas Aps, KEnc
radwaste n amer. radioaktyviosios atliekos 
rafale n uraganinis, labai  smarku s šaudymas 
raft n 1 keltas 2 pripučiamo ji gelbėjimo valtis 3 plaustas, 

plaukiamoji platfo rma 
~ section / unit tìltinis keltas 
air ~ pripučiamasis plaustas 
assault-boat ~ keltas ant štur mo valčių
barrel ~ plaustas iš statìnių
expedient boat ~ keltas iš vietinių valčių
infantry support ~ pėstininkų paramo s keltas 
inflatable life ~ pripučiamasis gelbėjimo plaustas 
landing ~ vežio jamasis keltas 
landing bay ~ tìltinis kran to dalies keltas 
life ~ gelbėjimo keltas 
log ~ rąstų plaustas 
multiple-boat ~ keltas iš kelių valčių
pneumatic ~ plaustas ant pripučiamųjų plūdurų
pontoon ~ ponto ninis keltas 
reinforced ~ sustìprintasis keltas 
rigid life ~ standu sis gelbėjimo plaustas  
special ~ specialu sis keltas 
tactical ~ kovo s rikiuo tės palydo s keltas 
tracked ~ vėžių keltas 

rafter n keltininkas 
rafting n plaustìnė perkėla 
rag n sku duras, skar malas 

wiping ~ gin klų vãlymo sku duras 
rag-bolt n šerpetotasis var žtas 
ragtop n amer. šnek. nuimama sis automobìlio viršu s; atlošia-

masis automobìlio viršu s 
rag-wheel n grandìninis ratas 
raid n añtpuolis KEnc; añtskrydis KEnc

air ~ añtskrydis KEnc
artillery ~ artilèrinis añtpuolis Art, KEnc

raider n 1 av. víenas iš añtskrydžio órlaivių 2 jūr. rei deris
KEnc

rail n 1 (geležinkelio) bėgis 2 geležìnkelio liǹija 3 metalìnis 
strypas; ko tas 4 kreipìklis 
bean guard ~s kelio aptvėrìmas 
breast ~ turėklai 
curb ~ ratų atmušo tašas  
gear shift ~ pavarų perjungimo ko tas 
guard ~ aptvėrìmas, aptvara
guide ~ rak. bėginis kreipìklis 
hand ~ for tankborne party desantininkų turėklai (ant tan-
ko)
launching ~ rak. (pa)leidìmo įrenginio kreipìklis Art, KEnc
recoil slide ~ art. lo pšio šliaužìklis; ato šliaužos kreipìklis 
slide ~ (pabūklo) kreipiamo ji apkaba

railcar n glžk. drezina, automotrisa
railhead n 1 galìnis geležìnkelio pùnktas; geležìnkelio termi-

nalas 2 geležìnkelio iškrovìmo stotìs NATO; geležìnkelio 
degalų iškrovìmo pu nktas 

railway n 1 geležìnkelis; geležìnkelio liǹija 2 amer. bėgių
kelias 3 siauróji vėžė, siaurakelis 
access ~ požemìnis geležìnkelis 
aerial ~ kabamasis lynų kelias  
belt-line / circuit / circular ~ aplin kinis geležìnkelis 
dieselized ~ geležìnkelis su šilumine trauka (motorvežiais) 
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double-line / -track ~ dvikẽlis geležìnkelis 
electrified ~ geležìnkelis su elektros trauka (elektrovežiais)
elevated ~ viršžemìnis geležìnkelis 
field / light ~ laikinasis geležìnkelis  
local ~ vietinės reikšmės geležìnkelis  
main-line / trunk-line ~ magistralinis geležìnkelis 
rope ~ lynų bėgių kelias 
secondary ~ vietinės reikšmės geležìnkelis 
single-line / -track ~ vienkẽlis geležiǹkelis 
steam ~ geležìnkelis su garo trauka (garvežiais) 
surface ~ antžemìnis geležìnkelis 

railwayman (pl –men ) / railroad / railroader n geležìnke-
lininkas 

rain n lietùs 
freezing ~ plìkledis 
radioactive ~ radioaktyvùsis lietùs Aps, KEnc

rainfall n krituliai 
rainout n radioaktỹviosios núosėdos Aps, KEnc, NATO
rainproof a neperšlampamas, nepraleidžiantis lietau s 
raised a pakeltas, pakìlęs, iškìlęs (apie vietovę)  
raiser n kėlìklis; kéltuvas 
raising n: ~ the blockade deblokãvimas KEnc
rake n 1 spec. nu olydis; nukrypim̀as; po linkis (nuo statmens) 2

nu olydžio kampas 3 grėblys 4 žarsteklis  
range ~ art. nuotoliǹis síeksnis 
v apšáudyti išilginè ugnimì

ram n 1 (poliakalės) tvoklė; taranas; šliaužik̀lis, plu nžeris 2
cilìndras 
dump ~ kėbulo apvertim̀o mechaniz̀mo cilìndras 
hydraulic ~ hidraulinis jėgo s cilìndras 

ramification n šako jimasis; išsišako jimas 
pipeline ~ vamzdyno išsišako jimas 

ramjet n tiesiasrõvis reaktỹvinis varìklis NATO
rammer n 1 pabūklo stūmõklis Art, KEnc; šaul. g. grūstùvas

KEnc 2 po liakalės tvoklė 3 techn. plūktu vas 
~ and sponge grūstu vas su šepečiu 
chain ~ grandìninis stūmo klis 
electrical ~ elektrìnis pabūklo stūmõklis Art, KEnc
loading ~ grūstu vas užtaisìklis 
portable ~ ran kinis plūktu vas 
power ~ mechãninis pabūklo stūmõklis Art, KEnc
spring / pneumatic ~ pneumãtinis pabūklo stūmõklis Art, 
KEnc
unloading ~ art. ištai symo grūstu vas 

ramming n 1 (į)kalìmas 2 art. įstūmìmas 
~ home svíedinio įstūmim̀as 
hand ~ įstūmìmas ran komis 

ramp n 1 nuožulnu mas; nuožulnio ji plokštuma; taikìklio 
trinkelės plokštuma 2 (paviršiaus) nevieno das au kštis, lygis 
(taisant kelią) 3 glžk. rámpa; aparèlė KEnc; pakrovim̀o vietà 
4 trãpas 
~ approach aparelinis įvažiavimas (ant tilto)  
access ~ aparèlė KEnc
back-sight ~ taikìklio pagrindo plokštuma
cartridge ~ kul kos įeinamo ji anga
fixed ~ stat. pandusas, nuožulnuma (važiuoti, eiti) 
military ~ karìnė platfo rma 
raft ~ keltìnis įvažiavimas 
railway loading ~ geležìnkelio krovim̀o rámpa KEnc, NATO
sear-spring ~ paleidim̀o spyruo klės nu opjova 
sight-leaf ~ šaul. g. taikik̀lio plokštelės sektorius  
zero-length ~ rak. nu linio il gio kreipik̀lis 

ramping n šlai to velėnavimas 
ramrod n pabūklo stūmõklis Art, KEnc; grūstùvas KEnc
random a atsitiktìnis; at ~ nesir̀enkant, kaip papu ola 

random-access n: ~ memory komp. operatyvióji atmintìnė, 
laisvõsios prìeigos atmintìs 

range <n, v> n 1 spindulỹs KEnc; rìbos; atstùmas KEnc, 
NATO; veikìmo núotolis KEnc, NATO; šáudymo núotolis
KEnc; siekis; get* within the effective ~ priartėti veiks-
mìngos ugnies nu otoliu; art. increase the ~ padìdinti nu otolį; 
art. lay* for ~ krei pti pagal nu otolį; art. reduce / decrease 
the ~ sumažinti nu otolį; within close  ~ ar timu nu otoliu;
within the ~ pasiekiamu mo ribosè 2 art. įsišaudymas; įšau- 
dymas 3 toliãšauda KEnc 4 spec. diapazònas; atkarpà 5 komp. 
diapazo nas; ru ožas 6 gru pė; katego rija 7 fiz. amplitu dė 8 
šaudyklà KEnc, NATO; poligònas KEnc; tìras KEnc
~ by shooting art. įšáudytasis nu otolis (iki žyminio) 
~ for elevation nu otolio įšaudymas 
~ for line krypties įšaudymas 
~ of action veikìmo núotolis KEnc
~ of burst sprogìmo núotolis KEnc
~ of engagement nuožulnu sis gaudymo nu otolis 
~ of fire šáudymo núotolis Art, KEnc
~ of flight skrỹdžio núotolis KEnc
~ of operation veikìmo spindulys 
~ of response / sensibility jautru mo diapazo nas 
~ of target núotolis iki táikinio KEnc; šaudyklà KEnc, 
NATO; poligònas KEnc
~ of trace trasu ojamojo mìšinio degìmo nu otolis 
~ of visibility matomu mo nu otolis 
~ of vision regėjimo lau kas; apžvelgìmas; matomu mas 
~ to aiming point art. nu otolis iki taikymo taško 
absolute ~ absoliutùsis trajektòrijos núotolis Art, KEnc
acquisition ~ aptikìmo nu otolis 
action ~ veikìmo siekis 
adjusted ~ įšáudytasis núotolis Art, KEnc
air-to-ground ~ aviãcijos poligònas KEnc
altitude ~ pasiekiamu mas pagal au kštį
amplitude ~ amplitu džių diapazo nas 
artillery ~ artilèrijos poligònas KEnc 
audio-frequency ~ gar so dažnių diapazo nas 
azimuth ~ azimuto diapazo nas 
ballistic ~ balìstinis nu otolis  
battle ~ tiẽsiojo šūvio núotolis Art, KEnc; art. veiks-
mìngosios ugnies nu otolis 
boiling ~ išgaravimo lai kas 
burst ~ sprogìmo núotolis Art, KEnc 
calculated ~ art. apskaičiu otasis nu otolis 
check ~ art. nu otolis iki žyminio 
check map ~ art. topografinis nu otolis iki žyminio 
clamping ~ taikinio gaudymo nu otolis 
classification ~ art. įskaitìnio šaudymo nu otolis 
close ~ artimasis nu otolis 
combat ~ koviǹio naudo jimo nu otolis 
complete ground ~ of fire absoliutùsis horizontalùsis 
šáudymo núotolis Art, KEnc 
computed ~ art. apskaičiu otasis nu otolis 
computed ~ of fire galutìnis šáudymo núotolis Art, KEnc
corresponding ~ saugu sis nu otolis 
cross-country ~ veikìmo nu otolis raižytoje vieto vėje  
cruising ~ eigo s atsarga, eiga
day visibility ~ (šviesoforo) matomu mo riba dieną  
demolition ~ sprogdìnimo darbų poligo nas 
detection ~ aptikìmo núotolis KEnc
direct ~ tiesu sis nu otolis  
dynamic ~ radijo dinaminis diapazo nas 
effective ~ veiksmìngojo šáudymo núotolis Art, KEnc; ko-
vìmo núotolis Art, KEnc 
electronic tuning ~ elektro ninio reguliavimo diapazo nas 
elevation ~ vertikãliojo šáudymo kampas Art, KEnc
extreme ~ didžiausiasis nu otolis 
false ~ radijo klaidìnamasis nu otolis 
field firing ~ koviǹė šaudyklà

range
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firing ~ šáudymo núotolis Art, KEnc; šaudyklà KEnc, NATO; 
poligònas KEnc
flight ~ skrỹdžio núotolis KEnc 
fuel-tank ~ eigo s atsarga su pìlnu baku  degalų  
full ground ~ of fire absoliùtusis horizontalùsis šáudymo 
núotolis Art, KEnc
fuse ~ nuotolìnio sprogdìklio núostata Art; sprogdìklio 
nu ostata 
gallery ~ šaudyklà KEnc, NATO; tìras KEnc
garrison firing ~ įgulos šaudykla
geodetic ~ of fire geodèzinis šáudymo núotolis (Ng) Art, 
KEnc
greatest possible ~ didžiausiasis nu otolis 
ground ~ antžemìnis nu otolis; horizontalu sis nu otolis 
ground ~ of fire horizontalùsis šáudymo núotolis Art, KEnc
ground gunnery ~ šaudymo į antžeminiu s taikinius poli-
go nas 
guidance ~ kreipìmo sistemos veikìmo nu otolis; taikymo 
sistemos veikìmo nu otolis 
gun ~ pabūklo šaudymo nu otolis  
heat ~ of spark plugs šilumiǹė uždegim̀o žvakių charakte-
rìstika 
hitting ~ toliãšauda Art, KEnc
homing ~ nusitaikymo sistemos veikim̀o nu otolis 
homing head ~ nusitaikančiosios galvu tės siekis 
horizontal ~ at present position horizontalu sis nu otolis 
šūvio metù 
horizontal ~ horizontalu sis nu otolis 
idling speed control ~ tuščio sios eigo s reguliavimo riba
ignition advance ~ uždegim̀o an kstinimo diapazo nas 
impact ~ art. lėkìmo nu otolis iki taikinio  
indoor ~ dengtasis tir̀as 
killing ~ naikìnimo nu otolis; vis̀iškojo naikìnimo spindulys 
known-distance ~ šaudykla šaudyti žiǹomais nu otoliais (mo-
komojo šaudymo metu) 
lethal blast ~ (branduolinio sprogimo) smūgio bango s 
mir tinojo pažeidìmo spindulys 
line-of-sight ~ tiesio ginio matomu mo nu otolis 
live firing ~ šaudykla šaudyti kovìniais šoviniai s  
lock-on ~ taikinio gaudymo nu otolis 
maximum ~ (šaudymo) didžiáusiasis núotolis Art, KEnc, 
NATO; didžiausiasis siekis 
maximum accuracy ~ art. didžiausiasis taiklùsis nu otolis 
maximum effective ~ (šaudymo) didžiáusiasis veiksmìngasis 
núotolis Art, KEnc, NATO 
maximum firing ~ didžiausiasis šaudymo nu otolis 
maximum observed ~ didžiáusiasis stebėjimo núotolis
maximum operating ~ didžiausiasis veikim̀o nu otolis, siekis 
maximum speed limitation ~ didžiausiojo sukim̀osi grei čio 
ribo jimas  
mean observed ~ art. vidutìnis stebėjimo nu otolis 
medium ~ vidutìnis núotolis
mid effective ~ vidutiǹis veiksmìngosios ugnies nu otolis
military firing ~ kariǹė šaudyklà KEnc
miniature ~ miniatiūrinis poligònas
minimum ~ mažiáusiasis šáudymo núotolis Art, KEnc; ma-
žiausiasis taikìklis 
minimum safety ~ art. mažiausiasis saugu sis nu otolis
missile ~ rakètos skriejìmo núotolis Art, KEnc
motor ~ automobìlių poligònas KEnc 
naval ~ jūrų poligònas KEnc
observation ~ sekìmo núotolis (Ns) Art, KEnc
open / rifle / musketry / shooting / small-arms ~ šaudykla
opening ~ art. pradiǹis nu otolis 
operating / operational ~ veikim̀o núotolis KEnc; darbo 
zona
operative ~ veiksmų zona
optical ~ tiesio ginio matomu mo nu otolis 
peak ~ didžiausiasis nu otolis 

pellet / puff target ~ miniatiūrinis, žymintis sprogimu s, poli-
go nas  
piece-to-mask ~ atstu mas nuo pabūklo iki príedangos keteros 
plan ~ horizontalùsis núotolis NATO 
plastic ~ elastingùmo rìbos NATO
point-blank ~ tiẽsiojo šūvio núotolis Art, KEnc
radar ~ radiolokatoriaus veikìmo nu otolis 
radar acquisition / detection ~ radiolokacinio aptikìmo 
nu otolis 
radiation dose ~ apšvitõs dòzės ribà Aps, KEnc
radio communication ~ rãdijo rỹšio núotolis KEnc
record ~ art. įšáudytasis nu otolis (iki žyminio) 
reduced scale ~ šaudykla su sutrumpintais nu otoliais iki 
taikinių
rifle simulation ~ šautuvìnis imitãcinis poligònas Art, KEnc
rocket ~ rakètų poligònas KEnc
rocket test ~ ban domasis raketų poligo nas 
safe / safety ~ saugu sis, saugu mo nu otolis 
search ~ paieško s nu otolis 
shooting ~ šaudyklà KEnc, NATO; tir̀as KEnc; poligònas
KEnc
short ~ mažasis nu otolis 
sighting ~ táikymo núotolis Art, KEnc 
simulation ~ imitãcinis poligònas Art, KEnc
slant ~ įžambùsis núotolis NATO
slant ~ of fire įžambùsis šáudymo núotolis Art, KEnc
speed ~ grei čių diapazo nas 
sport firing ~ spo rtinė šaudykla
stability ~ stabilu mo riba; tvirtu mo riba
tactical ~ tãktinis šáudymo laũkas KEnc; tãktinė šaudyklà
KEnc, NATO 
tank ~ tankų poligo nas 
target ~ núotolis iki táikinio Art, KEnc; šaudyklà NATO 
temperature ~ temperatūrų skìrtumas 
throttling ~ vožtu vo eiga
time ~ atstu mo laike pakitìmas 
tonal ~ gar so dažnių diapazo nas  
topographic ~ of fire topogrãfinis šáudymo núotolis (Nt) Art
topographic ~ topogrãfinis núotolis (Nt) Art
transmission ~ ryš. siuntìmo nu otolis 
transportation ~ transportavimo nu otolis 
traversing ~ horizontalu sis apšaudymas; horizontaliojo 
šaudymo kampas 
trial ~ art. atitin kantis siau rojo síeksnio (90 arba 100 m) 
vìdurį nu otolis 
true ~ tikrasis nu otolis 
velocity ~ grei čių diapazo nas 
viewing / visibility ~ matomu mo, tiesio ginio matomu mo 
nu otolis  
volume ~ garsu mo diapazo nas 
vulnerable ~ tìkrojo naikìnimo nu otolis 
wavelength ~ bango s il gio diapazo nas 
v  šaudyti nustatytu nu otoliu; ~ down sumažinti taikìklį; ~ on
įsišaudyti; įšaudyti; ~ up padìdinti taikìklį; open the ~ pa-
dìdinti taikìklį; shorten / reduce / close the ~ sumažinti tai-
kìklį  

range-finder n 1 tolìmatis Art, KEnc 2 fot. eksponometras 
acoustics ~ akùstinis tolìmatis Art, KEnc
antiaircraft ~ zenìtinis tolìmatis 
artillery ~ artilerinis tolìmatis 
battlefield laser ~ lazerìnis lau ko tolìmatis 
coincidence ~ dvìgubo vai zdo tolìmatis 
high-definition ~ didelės skiriamo sios gebo s tolìmatis 
laser ~ lazerìnis tolìmatis Aps, Art, KEnc, NATO
optical ~ òptinis tolìmatis Art, KEnc
passive infrared (IR) ~ pasyvu sis infraraudonasis tolìmatis  
radar ~ radiolokacinis tolìmatis 
radio ~ rãdijo tolìmatis Art, KEnc

range-finder



277
range roller-type ~ tolìmatis su nuotoliniu  matavimo velenė-
liu   
ruby laser ~ rubìno lazerio tolìmatis 
self-contained ~ vidìnės bazės tolim̀atis 
sound ~ aku stinis tolìmatis 
stereoscopic ~ stereoskòpinis tolim̀atis Art, KEnc
telescopic ~ o ptinis tolìmatis 
two-station ~ vieto vės bazės tolìmatis (su dviem postais)

range-pole n geod. tolimatìnė matuo klė; vizu ojamoji gairė
ranger n: sound ~ garsagaudis operatorius, garsagaudis 
ranging n núotolio matãvimas NATO; núotolio įšáudymas Art, 

KEnc; art. įsišaudymas; įšaudymas; lokãcija KEnc 
~ by battery salvoes įsišaudymas baterijos papliūpomìs, 
salvėmis 
~ by one-round battery fire įsišaudymas viéna baterijos 
papliupa 
aerial sound ~ o rlaivio aptikim̀as pagal gar są
collective ~ vienalai kis įsišaudymas baterijomis 
flash ~ o ptinė žvalgyba; šviesometrija
high burst ~ įsišaudymas aukštai siais sprogim̀ais
salvo ~ įsišaudymas salvėmis 
section ~ įsišaudymas būriai s 
sound ~ garsãgauda Art, KEnc; ugnies príemonių aptikìmas 
pagal šūvių gar są
sound and flash ~ garsagaudė ir o ptinė žvalgyba 
terrain ~ atstùmų matãvimas vietóvėje KEnc
time-shrapnel ~ įsišaudymas šrapneliais 

rank n rangas 
rapid a grei tas; spartu s 
rapid-fire a 1 greitašau dis 2 grei tas 
rapidity n spartà KEnc 
 ~ of fire greitašauda
rarefaction n 1 (oro) retu mas 2 praretinimas, išretinimas; 

išretėjimas 
rarefied a išretintas 
rarefy v praretinti, išretinti 
rarefying n praretinimas, išretinimas; išretėjimas 
rasp n 1 dìldė, brūžìklis 2 ger gždžiantis gar sas 
raster n komp. rastras 
ratchet n automob. reketo mechaniz̀mas; reketas 

brake ~ reketinis stabdžių mechanìzmas, stabdžių svìrties 
mechanìzmas 
cranking / crank-shaft ~ alkūninio veleno reketas 
starting-crank ~ paleidžiamo sios ran kenos reketas 

ratchet-and-pawl n reketas su strekte
ratchet-drill n terkšlė
ratchet-wheel n reketas 
rate n 1 spartà KEnc; tempas KEnc; grei tis KEnc; dãžnis KEnc

2 koeficieñtas KEnc; rodìklis; propòrcija; láipsnis 3 klãsė; 
kategòrija 4 (laikrodžio) tikslùmas 5 komp. dažnis; grei tis; 
intensyvu mas; sparta 6 (vandens) debìtas 7 log. nòrma
~ of automatic fire teo rinė greitašauda 
~ of burning / combustion degim̀o grei tis 
~ of charging užtai symo grei tis 
~ of climb aukštėjimo spartà KEnc, kilìmo grei tis 
~ of elevation vertikaliojo kreipim̀o grei tis 
~ of feeding padavìmo grei tis 
~ of fire = rate of fire
~ of flow pratekantis kiekis 
~ of gas discharge du jų ištekėjimo grei tis 
~ of heat exchange šilumõs pérdavimo grei tis 
~ of march žỹgio spartà KEnc, NATO
~ of revolution sukim̀osi grei tis 
~ of role po svyrio dydis 
~ of target travel taikinio judėjimo grei tis 
~ of traverse horizontaliojo kreipim̀o grei tis; horizontalu sis 
apšaudymas 

accident / breakdown / damage / failure / fault ~ avarin-
gu mas 
ascensional ~ av. (pa)kilìmo grei tis 
attrition ~ núostoliai KEnc; (kovos technikos ir ekipuotės) 
dilim̀o nòrma
available supply ~ turimo ji tiekìmo no rma 
burning ~ degìmo grei tis 
charging ~ (akumuliatorių baterijos) įkrovìmo srovė  
clearance ~ išminãvimo grei tis KEnc, NATO 
consumption / expenditure sąnaudų nòrma NATO 
dose ~ dòzės galià Aps, NATO
dynamic spring ~ lìngės standu mas ẽsant dinaminei ap-
krovai 
expansion ~ plėtìmosi koeficien tas 
failure ~ gedìmų dažnu mas 
fire / firing ~ greitašauda  
instantaneous ~ of flow stai giosios sąnaudos 
leakage ~ nutekėjimo rodìklis, nutekėjimo koeficien tas 
maintenance ~ techninės príežiūros periodišku mas 
mass flow ~ seku ndinės masės sąnaudos 
maximum permissible dose ~ didžiáusioji leidžiamóji dòzės 
galià KEnc  
mine laying ~ minavimo tempas 
normal cyclic ~ normalu sis šaudymo tempas 
nozzle heat transfer ~ santykìnis šilumìnis srau tas (variklio) 
tūtoje 
radiation dose ~ apšvitõs dòzės galià Aps, KEnc, NATO
radioactive decay ~ radioaktỹviojo skilim̀o spartà Aps, 
KEnc, NATO
range ~ nu otolio keitìmo grei tis 
rear roll ~ užpakalìnės pakabo s standu mas 
required supply ~ reikiamo ji tiekìmo no rma 
repair ~ remo nto dažnis 
rotation ~ sukìmosi grei tis 
secondary-emission ~ antrìnės emìsijos koeficien tas 
slow ~ of burning (parako) lėto degìmo grei tis 
slow ~ sulėtintasis tempas 
slow cyclic ~ mažàsis šaudymo tempas
static spring ~ lìngės standu mas ẽsant statinei apkrovai 
static tyre ~ padango s standu mas ẽsant statinei apkrovai 
supply ~ tiekìmo no rma 
suspension ~ pakabo s standu mas 
total ~ of flow vìsiškosios sąnaudos 
transportation ~ transportãvimo spartà KEnc
turret slewing ~ (tanko ir pan.) bo kšto sukìmo grei tis 
wear ~ susidėvėjimo, dilìmo grei tis 

rate of fire n greitãšauda Art, KEnc, NATO; šáudymo režìmas
Art, KEnc; šaudymo tempas 

 cyclic ~ tèchninė greitãšauda Art, KEnc 
high ~ dìdelė greitašauda 
low / slow cyclic ~ maža greitašauda 
maximum ~ didžiáusioji greitãšauda Art; didžiausiasis ug-
nies režìmas 
mean ~ vidutìnė greitašauda 
practicable ~ kovìnė greitãšauda Art, KEnc   
rapid / high ~ dìdelis šaudymo tempas 
sustained ~ normalì šáudymo spartà NATO 
usable ~ praktinė greitãšauda

rated a nominalu s 
rating n 1 įvertinimas; log. rei tingas 2 klasė; katego rija; rangas 

3 pl skai čių du omenys, skai čiai 4 normavimas 5 (nominalù-
sis) pajėgu mas; našu mas 
ability ~ (automobilio) dinaminių savybių charakterìstika 
crane ~ keliamo ji krano galia
duty-cycle ~ kiekybinė darbìnio cìklo charakterìstika 
gasoline octane ~ oktaninis benzìno skai čius
knock ~ detonacijos lygio matavimas 
knock ~ of fuel (degalų) antidetonacinis stabilu mas 

rating
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reduced tonnage ~ (traukinio) svo rio, masės no rma 
rich-mixture knock ~ rūšingu mas (benzino riebaus mišinio 
atsparumas detonacijai) 

ratio n 1 sántykis;  propo rcija, koeficieñtas KEnc; láipsnis 2
techn. perdavimo skai čius 3 komp. koeficien tas; perdavimo 
skai čius; propo rcija; santykis 
~ of gearbox speed (pavaro s) perdavimo skai čius 
~ of mixture degalų ir o ro mìšinio santykis; mìšinio sudėtìs 
~ of oil to gasoline tepalo ir benzìno suvarto jimo santykis 
aperture ~ fiz. šviesingu mas 
aspect ~ rakursas 
axle ~ vedančiojo tìlto perdavimo skai čius 
beam deviation ~ spin dulio nukrypìmo koeficien tas 
CO to CO2 ~ in combustion degim̀o in deksas 
combat ~ taktinis pajėgų tan kis 
compression ~ suspaudìmo laipsnis; suslėgìmo koeficien tas 
degeneration ~ nei giamojo grįžtamojo ryšio koeficien tas
delivery / charge ~ užpil̀dymo koeficien tas 
detection ~ aptikìmo koeficien tas 
effective fuel delivery ~ degalų tiekìmo koeficien tas 
elastic ~ tekamu mo riba
failure ~ gedìmų dažnu mas 
feedback ~ grįžtamojo ryšio koeficien tas  
fission to yield ~ dalìjimosi sántykis Aps, KEnc, NATO 
forward gear ~ príekinės eigo s perdavimo skai čius 
fuel-air ~ degalų ir o ro santykis 
fuel-to-oxidizer ~ degalų ir oksidatoriaus santykis 
gear ~ perdavimo skai čius 
gross-to-net ~ viso s masės ir naudiǹgojo krūvio santykis
high-speed ~ didžiausiojo judėjimo grei čio perdavimo 
skai čius
kill ~ naikìnimo láipsnis Art, KEnc
mass-to-power ~ (variklio) santykiǹė masė
mixture ~ mìšinio sudėtìs 
operating ~ panaudo jimo koeficien tas 
power-to-weight ~ santykìnė galià KEnc
propagation / gear ~ perdavimo koeficien tas 
propellant loading ~ (raketos) užpil̀dymo koeficien tas 
rear-axle gear ~ užpakaliǹio tìlto perdavimo skai čius 
standing-wave ~ sto vinčiosios bango s koeficien tas 
steering gear ~ vai ro pavaro s perdavimo skai čius 
strength ~ pajėgų ir príemonių santykis 
subsidence ~ slopìmo koeficien tas 
target aspect ~ taikinio rakursas 
trail ~ bal. atsilikìmo santykis 
transmission ~ pavarų dėžės perdavimo skai čius 
travelling-wave ~ bėgančiosios bango s koeficien tas 
weight ~ masės nu meris; masės ženklas 

ration n log. 1 davinys, no rma; mai sto produ ktų paro s davinys 
2 pl mai stas, mai sto produ ktai; mai sto produ ktų tiekìmas 
additional / complementary ~ papìldomasis davinys 
autonomous ~ autono minis davinys 
carrying ~ vežio jamasis davinys 
combat ~ koviǹis davinys 
combat-reserve ~ koviǹis neliečiamàsis davinys 
daily / day ~ paro s davinys 
field ~ lau ko davinys 
iron ~s neliečiamosios atsargos 
petrol / fuel ~ degalų naudo jimo no rma 
train ~ karìnio ešelo no aprūpinimas kelyje

rationalization n racionalizacija 
rationalizer n racionalizatorius 
rationing n: fuel ~ degalų varto jimo ribo jimas 
rattle n 1 barškėjimas 2 terkšlė
ravine n top. siau ras tarpeklis; siauru kalnė; griova, siaurà 

dauba
raw a neapdoro tas, neapdir̀btas 

ray n spindulys; lìnija 
~ from station vizavimo iš stovėjimo taškų lìnija 
infrared ~s infraraudoníeji spinduliai 
light ~ švieso s spindulys 
Roentgen ~s ren tgeno spinduliai 
ultraviolet ~s ultravioletiniai spinduliai 

raze v ret. (nu)slysti pavir šiumi (apie kulką ir pan.); lengvai 
paliẽsti, užkliudyti 

reach n 1 pasiekiamu mas; įvei kiamas nu otolis; within the ~
pasiekiamu mo ribose 2 akìratis; sritìs, sfera 3 jūr. halsas 4
hidr. bjefas 5 (krano strėlės) siekis 

reactance n el. reaktyvio ji varža
reactant n reaktyvas 
reacting n reagavimas 
reaction <n, a> n 1 reãkcija (t. p. komp.) Aps, KEnc; initiate a 

chain ~ sukelti grandìninę reakciją 2 reagavimas 3 sąveika, 
tarpu savio veikìmas 4 ato veikis, ato veiksmis   
~ with the air o ro po veikis kūnui skren dant, skríejant, lekiant 
biochemical ~ biocheminė reakcija 
chain ~ grandìninė reãkcija
chain ~ of fission grandìninė dalìjimosi reãkcija Aps, KEnc
chemical ~ cheminė reakcija 
controlled / governed fission chain ~ val domoji grandìninė
branduolìnė dalìjimosi reakcija 
explosive ~ sprogdìnimo reakcija 
firing ~ ato šliauža 
fission ~ dalìjimosi reãkcija Aps, KEnc
high-temperature nuclear ~ branduolìnė aukšto s tempera-
tūros reakcija
immediate ~ greito ji reakcija  
instantaneous ~ staigio ji reakcija 
nuclear / fission chain ~ grandìninė branduolìnė dalìjimosi 
reakcija 
nuclear ~ branduolìnė reãkcija Aps, KEnc
radiation / radiative ~ spinduliavimo reakcija 
rapid ~ greitasis reagavimas 
thermonuclear ~ termobranduolìnė reãkcija Aps, KEnc 
a reaktyvinis 

reactive a reagúojantis; reaktyvinis  
reactivity n reaktyvu mas 
reactor n 1 fiz., techn. reãktorius; branduolìnis reãktorius Aps, 

KEnc 2 el. stabilizatorius 
nuclear ~ branduolìnis reãktorius Aps, KEnc
thermonuclear / fission ~ termobranduolìnis reaktorius 

read* v komp. (nu)skaityti (informaciją); ~ off nuskaityti 
(prietaisų parodymus)

reader n 1 skaitytùvas 2 korèktorius 3 komp. įvesties progra-
ma; skai tymo įrenginys; skaitytu vas; skaitlys 
beam ~ spin duliu val doma raketa
character ~ skai tomasis automatas 
dosimeter ~ dòzių skaitytùvas Aps, KEnc 
photoelectric ~ fotoelektrìnis skaitytu vas 
zero ~ nu lio rodyklė

reader-printer n skai tymo ir kopijavimo aparatas 
readiness n parengtìs KEnc 

combat ~ koviǹė parengtìs KEnc
combat ~ of military materiel koviǹė tèchnikos parengtìs
KEnc
flight ~ firing rakètos rengìmas (pa)léisti Art, KEnc, NATO 
road ~ parengtìs eksplotu oti keliuose

reading n (termometro, barometro ir pan.) paródymas; rod-
muõ; skai tymas; (skalės) atskaità 
azimuth ~ azimuto atskaita
digital ~s skaitmenìniai ródmenys
extreme ~ galutìnė atskaita
gauge ~s matuõklio ródmenys
map ~ žemėlapio skai tymas 
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photographic ~ objèktų atpažinim̀as iš núotraukų NATO
radiation ~ do zės galios paro dymas  
zero ~ nu linė atskaita

reading-glass n (pa)did̀inamasis stìklas 
reading-lamp n stalìnė lempa 
readjust v 1 pataisyti; pertvarkyti; perderinti 2 pareguliu oti 
readjustment n perderinimas

mixture ~ mìšinio reguliavimas 
read-only a: ~ memory komp. pastovióji atmintìs  
read-out n (prietaiso, kompiuterio) paro dymas; rodmuo 
readout n išvestìs 
ready a gatavas; pàrengtas 
ready-made a gatavas 
reagent n reagen tas; reaktyvas 
realignment n 1 pergrupavimas (ypač pajėgų) 2 taikymo 

atkūrìmas 
reality n: communications ~ ryšių tikrùmas KEnc
reallocation n perkėlimas; perskirstymas 
reallotment n perskirstymas; val dymo perdavimas 
real-time a (ypač komp.) tikralai kis (-ė) 
reamer n plėstu vas 
rear n užpakalìnė dalìs, pu sė; u žpakalis  
reardozer n buldo zeris su užpakaliniu  verstuvu 
rear-drive n užpakaliǹiai varantieji ratai 
rear-end v amer. šnek. įsirėžti į kit̀o automobìlio u žpakalį
rearm v per(si)ginkluoti 
rearmament n pér(si)ginklavimas KEnc
rear-mounted a įtaisytas užpakalyje
rearrangement n pertvarka 
rear-view n: ~ mirror automob. užpakaliǹio vai zdo veidrodis 
reassemble v vėl surin kti; sumontu oti iš naũjo 
reassembly n perrinkimas; (iš)rūšiavimas 
reballasting n balasto pakeitim̀as 
rebarreling n vamzdžio pakeitim̀as  
re-booking n peradresavimas 
reboot n komp. pakartótinas operãcinės sistèmos įkėlìmas
rebore v išgręžti (vamzdžio kanalą) 
rebound n atšokìmas; rikošetas 

v atšo kti; rikošetu oti 
rebuild* v 1 atstatyti 2 rekonstru oti; atku rti 
rebuilder n: clutch ~ sánkabos patikro s, surinkim̀o ir regu-

liavimo sten das 
rebuilding n perstatymas; rekonstravimas 
recalibration n pakarto tinis kalibravimas 
recall n komp., kar. signalas grįžti 
recap v amer. šnek. atnau jinti protektorių
recast n perdirbimas; pertaisymas; naujo s fo rmos suteikìmas 
recce n sutr. šnek. = reconnaissance
receipt n 1 (gavimo) patvir̀tinimas, pakvitavimas; kvìtas 2
čekis 

 bulk ~ gauto ji piltìnio kro vinio partija  
receive v 1 gauti 2 radiotech. priimti (garsą, vaizdą) 
receiver n 1 (radijo ir pan.) imtùvas; televìzorius 2 telefòno 

ragẽlis 3 (šautuvo) u oksas 4 surinkim̀o rezervuaras; resìveris 
5 komp. imtu vas; priėmim̀o įrenginỹs 
automatic pistol ~ automatinio pistoleto rėmelis 
car / car radio ~ automobìlio radijo imtu vas 
command ~ komandų imtu vas, val domųjų signalų imtu vas 
direction-finding ~ pelengavimo imtu vas 
fuse range ~ priimamasis sprogdìklio nustatymo priétaisas 
guidance ~ taikymo sistemos imtu vas 
head ~ radijo ausìnės 
homing ~ nusitaikymo sistemos imtu vas 
intercept ~ pérėmimo imtùvas

optical ~ o ptinio diapazo no imtu vas 
panoramic ~ panoraminis radijo imtu vas 
phase-lock (loop) ~ imtu vas su automatiniu faziniu derinimu 
radar ~ radiolokatoriaus imtu vas 
radio ~ rãdijo imtùvas KEnc 
radio fuse ~ radijo sprogdìklio imtu vas 
starting ~ automob. paleidžiamasis su slėgto o ro balio nas 
superheterodyne ~ superheterodìnis radijo imtu vas 
valve ~ lempinis imtu vas 
wideband ~ plačiajuo stis imtu vas 

receptacle n 1 talpykla, saugykla 2 lìzdas; el. lìzdas; šaku tės 
lìzdas 3 rinktu vas, kolektorius  
~ in stock bu ožės (valymo ir tepimo priemonių) lìzdas 

reception n priėmìmas  (t. p. ryš., komp.) 
radio ~ radijo priėmìmas 

receptive a imlu s 
receptivity n imlùmas NATO; (su)gebėjimas priimti
receptor n imtu vas; komp. ėmìklis  
recess n 1 nišà KEnc 2 įpjova; ìšėma; įduba; įrėžis; griovẽlis; 

lìzdas 3 ertmė; duobė
~ for safety latch art. saugìklio spragtu ko ìšėma 
ammunition ~ šaudmenų niša
breech ~ spyno s plei što lìzdas; stūmo klinis drūtgalio lìzdas 
camming ~ šaul. g. ko to ìšpjova 
gun ~ pabūklo apkasas; pabūklo niša  
sear ~ paleidžiamojo spragtu ko ìšėma 
water storage ~ vanden s lai kymo niša

rechamber v išgręžti šo vinio liz̀dą  
recharge / recharging n el. perelektrinimas; karto tinė įkrova 
 battery ~ akumuliatoriaus karto tinė įkrova 

v 1 pakartótinai įkráuti (bateriją) 2 pakartótinai užtaisýti 
(ginklą) 

recipience,  recipiency n 1 gavìmas 2 imlu mas; (su)gebėji-
mas priimti 

recipient n gavėjas 
reciprocate v judėti; slankioti pirmyn ir atgal 
reciprocating a slankiojamasis (apie judėjimą) 
reciprocation n 1 ato veikis 2 slankiojamasis judėjimas 
recirculation n recirkuliacija 
reckoning n (ap)skaičiavimas 
reclaim v panaudo ti, utilizu oti (apie atliekas) 
reclaiming n regeneracija 

oil ~ tepalų regeneracija 
reclamation n 1 log. reklamãcija KEnc (dėl kovos technikos 

gedimų ir pan.) 2 regeneracija 
reclining n atlo šiamas (apie sėdynę) 
recognition n atpažinìmas (t. p. automat.) KEnc, NATO; 

identifikavimas 
automatic ~ automatinis atpažinìmas 
automatic target ~ automãtinis taikinių atpažinìmas
electronic ~ elektròninis atpažinìmas KEnc
image ~ vaizdų atpažinìmas 
radio ~ radioelektròninis atpažinìmas NATO
signal ~ signalo atpažinìmas 
situation ~ padėties atpažinìmas 
target ~ taikinių atpažinìmas Art, KEnc
target pattern ~ taikinių póbūdžio atpažinìmas 

recognize v atpažìnti; identifiku oti  
recognizer n komp. atpažinìklis (atpažinimo įtaisas) 
recoil <n, v> n atãtranka Art, KEnc; (pabūklo) atóšliauža Art, 

KEnc 
~ of spring atbulìnė lìngės eiga
barrel ~ vamzdžio ato šliauža 
double ~ dvìguboji ato šliauža 
free ~ laisvo ji ato šliauža 
gun ~ pabūklo atóšliauža Art 

recoil
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insufficient ~ nevìsiškoji ato šliauža 
long ~ ilgo ji ato šliauža 
normal ~ normalio ji ato šliauža 
short ~ trumpo ji ato šliauža; ato šliauža su trumpa vamzdžio 
eiga
sliding ~ slystamo ji ato šliauža 
variable / controlled ~ kintamo ji ato šliauža
zero ~ veikìmas be jokių gedìmų, sutrikim̀ų; vìsiškasis pati-
kimu mas
v atšliau žti 

recoilless a beatãtrankis; beatóšliaužis 
recoillessness n veikim̀as be gedìmų, sutrikìmų; patikimu mas
recondition v (su)remontu oti 
reconditioning n 1 automob. atnau jinimas 2 regeneracija 

~ of ammunition šaudmenų apžiūrà ir remo ntas 
fuel ~ degalų regeneracija 

reconnaissance n žvalgýba KEnc, NATO; rekognoskuõtė
KEnc 
~ by fire žvalgýba ugnimì KEnc, NATO
~ in force žvalgýba mūšiù KEnc, NATO
aerial / air ~ žvalgýba iš óro NATO
air photographic ~ aerofotožvalgýba NATO
airspace ~ óro erdvės žvalgýba KEnc
amphibious ~ jūrų desánto žvalgýba KEnc, NATO
armed ~ ginklúotoji žvalgýba NATO 
artillery ~ artilerinė žvalgyba 
biological ~ biològinė žvalgýba Aps, KEnc
bomb ~ nespro gusių bo mbų žvalgyba
bridge ~ tìlto žvalgýba 
chemical ~ cheminė žvalgyba 
clandestine ~ agentūrinė žvalgýba KEnc
close (-range) ~ artimóji žvalgýba KEnc
combat ~ bendrųjų pajėgų žvalgýba KEnc 
combat engineer ~ inžinerinė pajėgų žvalgyba 
communication ~ radijo ryšio priémonių žvalgyba 
control ~ kontròlinė žvalgýba KEnc
electronic ~ elektròninė žvalgýba KEnc
electronic engineering ~ radiotèchninė žvalgýba KEnc
engineer ~ inžinèrinė žvalgýba KEnc
engineering terrain ~ inžinèrinė vietóvės žvalgýba KEnc
explosive ordnance ~ sprogstamųjų šaudmenų žvalgýba 
NATO 
flash ~ òptinė žvalgýba Art, KEnc
gas ~ cheminė pajėgų žvalgyba 
ground ~ antžemìnė žvalgýba KEnc
hydroacoustic ~ hidroakùstinė žvalgýba KEnc
hydrographic ~ hidrogrãfinė žvalgýba KEnc
hydrometeorological ~ hidrometeorològinė žvalgýba KEnc
ice ~ ledų žvalgýba KEnc
infrared (IR) ~ infraraudonóji žvalgýba Art
laser ~ lazerìnė žvalgýba Aps, Art, KEnc
magnetometric ~ magnetomètrinė žvalgýba KEnc
medical ~ medicìninė žvalgýba KEnc
meteorological ~ meteorològinė žvalgýba KEnc
microwave ~ mikrobañgė žvalgýba
minefield ~ mìnų laukų žvalgyba; miǹų lau ko išdėstymo 
vietos rekognoskuo tė  
naval ~ jūrų žvalgýba KEnc
NBC ~ RChB žvalgýba Aps, KEnc
nonspecific biology ~ paprastóji biològinė žvalgýba Aps, 
KEnc
nuclear charge obstruction ~ branduoliǹių mìnų ùžtvarų
žvalgýba KEnc
photogrammetric ~ fotogrammètrinė žvalgýba KEnc
photographic ~ fotogrãfinė žvalgýba KEnc
pipeline ~ vamzdyno trasos rekognoskuo tė
radar ~ radiolokãcinė žvalgýba Art, KEnc
radioheat ~ šilumìnė rãdijo žvalgýba KEnc
radiological ~ radiãcinė žvalgýba Aps, KEnc, NATO 

radiological and chemical ~ radiãcinė ir chèminė žvalgýba
Aps
radiometric ~ radiomètrinė žvalgýba KEnc
road ~ kelių žvalgyba 
route ~ maršrùto žvalgýba KEnc, NATO
space ~ kòsminė žvalgýba KEnc
special ~ specialióji žvalgýba KEnc
supplemental ~ papìldomoji žvalgýba
tank ~ tankų žvalgyba 
target ~ taikinių žvalgyba 
technical ~ tèchninė žvalgýba KEnc
televizion ~ televìzinė žvalgyba 
terrain ~ vietóvės žvalgýba KEnc
thermal ~ šilumìnė žvalgýba KEnc
topographical terrain ~ topogrãfinė vietóvės žvalgýba KEnc
unexploded (explosive) ordnance ~ nesprógusių sprogmenų
žvalgýba KEnc 
visual ~ regimóji (be prietaisų) žvalgyba 
water obstacle ~ vandeñs kliūties žvalgýba KEnc
water-point ~ vanden s šaltìnių žvalgyba 

reconsigning n peradresavimas 
reconstruct v rekonstru oti 
reconstruction n 1 techniškas pertvarkymas, rekonstravimas 

2 atstatymas 3 atkūrìmas (to, kas buvo nustojęs veikti)  
recontamination n pakarto tinis užteršìmas 
record <n, v> n 1 įrašas (t. p. komp.); aprãšymas; regis-

trãvimas 2 (oficialus) dokumeñtas; protoko las 3 charakterìsti-
ka 4 plokštelė, dìskas; įrašas (plokštelėje, juostelėje, diske) 
~ of ammunition šaudmenų sunaudo jimo žiniaraštis 
~ of changes (konstrukcijos) pakitìmų registravimo lapas 
~ of faults defektų sąrašas 
~ of service formulia ras 
equipment ~ kovõs tèchnikos formuliãras
inspection and repair / maintenance ~ tèchninės príežiūros 
ir remo nto žiniaraštis 
minefield ~ mìnų laũko formuliãras KEnc, NATO
operation ~ darbo apskaito s žurnalas 
radiation exposure (status) ~ (karių) radioaktyviõsios ap-
švitõs dòzių apskaitõs kortẽlė
repair ~ remo nto dokumentacija 
weapon firing ~ šáudymo (iš ginklų) apskaitõs formuliãras 
v registrúoti 

recorded a įrašýta NATO
recorder n 1 grotu vas, magnetofònas KEnc 2 savìrašis príetai-

sas; rekòrderis; gar so įrãšymo aparãtas 3 komp. įrašymo įren-
ginys; registravimo programa; registruotu vas; savìrašis;   
automat. rašytu vas 
cassette ~ magnetofònas KEnc
course ~ kùrso brėžìklis KEnc
data ~ duomenų įrašymo įrenginys 
double-track / dual-track ~ dvijuo stis grotu vas, magneto-
fo nas 
flow ~ sąnaudų matuo klis 
magnetic ~ magnetinio įrašymo įrenginys 
multichannel ~ daugiakanalis grotu vas, magnetofo nas 
navigation course ~ navigãcinis kùrso brėžìklis  
sunshine ~ heliografas 
tape-~ magnetofònas KEnc, ju ostinis įrašymo príetaisas 
temperature ~ temperatūros registratorius 
video ~ vai zdo magnetofònas KEnc

recording n 1 įrãšymas; įrašas 2 registrãcija; pasižymėjimas
Art, KEnc 3 komp. įrašymas; registravimas 
data ~ informãcijos registrãvimas
imagery data ~ (oro ir kosminių) vaizdų duomenų įrašymas  
minefield ~ mìnų laũko žymėjimas KEnc; mìnų lau ko formu-
liaro sudarymas  
sound ~ gar so įrašymas 
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zero lines ~ pasižymėjimas nukrei pus (pvz., pabūklą) į pa-
grindìnę kryptį

record-player n grotu vas 
recover v 1 atgauti; atsigauti 2 kompensu oti, susigrąžìnti 

(sugaištą laiką, nuostolius) 3 regeneru oti; utilizu oti (atliekas) 
recovered a regeneru otas 
recovery n 1 kompensãvimas 2 (branduolinio puolimo) 

padarinių likvidãvimas; dezaktyvãcija Aps, KEnc 3 (ginklo 
judamųjų dalių) grąžiǹimas (po šūvio) 4 regeneravimas;  
(atliekų) utilizavimas 5 komp. atkūrim̀as; ištai symas 
battle casualties ~ koviǹių núostolių likvidãvimas KEnc  
bomb damage ~ atkuriamíeji darbai  po bo mbų smūgio 
CBRN ~ atkuriamíeji darbai  po chèminio, biològinio, radio-
lòginio, branduolìnio (ChBRBr) puolìmo 
heat ~ šilumo s regeneracija, rekuperacija
information ~ informacijos atkūrim̀as 
tank ~ tankų evakavimas ir remo ntas 

rectangle n stačiãkampis
~ of dispersion sklaido s stačiãkampis 
one hundred per cent ~ 100 pròcentų pataikymų
stačiãkampis 
twenty-five per cent ~ 25 pròcentų pataikymų stačiãkampis 

rectangular n stačiãkampis 
a stačiakampis; stačiãkampio fo rmos 

rectificate n rektifikatas 
rectification n 1 rektifikãcija KEnc 2 el. (srovės) lýginimas  
rectifier n 1 el. lygintùvas NATO; transformãtorius 2 ryš., 

radioakt. detèktorius KEnc 3 chem. rektifikatorius 4 foto-
transformatorius 
charging ~ įkrovìmo lygintu vas 
dry ~ sausasis lygintu vas 
electronic / thermionic / vacuum-   tube ~ kenotro ninis 
lygintu vas; elektro ninis lygintu vas 
fullwave ~ dviejų pu speriodžių lygintu vas 
germanium ~ germanio lygintu vas 
half-wave ~ víeno pu speriodžio lygintu vas 
mercuric ~ gyvsidabrio lygintu vas 
plate / anode (-supply) ~ ano dinis lygintu vas 
selenium ~ seleno lygintu vas 
silicon ~ siliko no lygintu vas 
valve / barrier layer ~ vožtuvìnis lygintu vas; ventil̀inis ly-
gintu vas 
valve ~ lempinis lygintu vas 

rectify v 1 koregu oti 2 el. lýginti (srovę) 3 radioakt. detektúoti 
rectilineal, rectilinear n tiesu sis ru ožas, fasas 
recuperation n 1 jėgų atgavim̀as, atsigavim̀as; pasveikìmas 2

rekuperacija 
recuperator n art. rekuperatorius 

pneumatic ~ pneumatinis grąžìklis 
power traverse ~ (bokšto) pósūkio mechanìzmo rekupe-
ratorius 

recursion n komp. reku rsija 
recursive a 1 grįžtamasis 2 galimas pakarto tinai panaudo ti 
recycle v pakarto tinai panaudo ti 
redaction n komp. redakcija 
redial v surin kti iš nau jo (apie telefono numerį), perskambinti 
redirect v vėl nukrei pti; nukrei pti kita kryptimì (į kitą taikinį ir 

pan.) 
redistillation n rektifikacija 
redistribution n perskirstymas 
reduce v sumažinti; sulėtinti; reduku oti; 
reducer n redùktorius; redu kcinis vožtu vas 

blast ~ liepsnõs gesik̀lis Art, KEnc  
rate ~ šáudymo sparto s lėtintu vas  

reduction n 1 (su)mãžinimas; susilpnėjimas; sumažėjimas 2
chem. redu kcija, dezoksidacija 3 komp. mažinimas; redukavi-
mas; redu kcija; suprastinimas 4 apspaudìmas 
~ of armaments ginkluõtės sumãžinimas  
~ of stoppages trukdžių (šaudant) pašalinimas 

redundancy n (mechanizmo, komponento) dubliavimas; 
rezervavimas 

redundant a dubliúojamasis, atsargìnis (apie sistemą, elemen-
tą) 

reed n padegamo ji virvu tė
reefer n šnek. refrižeratorius 
reel n 1 rìtė; lenktu vas 2 būgnas; suktu vas 3 komp. rìtė; ritinys 

hose ~ ranko vės rìtė
take-up ~ priimamo ji rìtė
tape feed mechanism ~ ju ostos tempìmo mechanìzmo rìtė

reeling-up n suvynio jimas 
~ of pipeline vamzdyno nuėmìmas 

re-engage v vėl įju ngti 
re-engine v pakei sti varìklį
reentry n komp. pakarto tinė įeitìs 
re-equip v ap(si)rūpinti nauja įranga 
reequipment n rekonstravimas 
re-erect v 1 atku rti (sistemą ir pan.) 2 (su)montu oti iš nau jo  
reestablishment n atkūrìmas; atstatymas 
refer v pasižymėti (į taikymo tašką) 
reference n 1 núoroda 2 informãcija KEnc 3 charakterìstika

KEnc 4 standártas KEnc 5 atskaita 6 komp. aprašymas; 
nu oroda  
backward ~ atgalìnė nu oroda 
cross ~ kryžmìnė nu oroda 
forward ~ nu oroda pirmỹn 
grid ~ tiñklo núoroda
indirect ~ netiesio ginė nu oroda 
map ~ žemėlapio núoroda KEnc, NATO
technical ~ techninis aprašymas 

referencing n susiejìmas; priderinimas 
~ of minefields mìnų laukų susiejìmas 

refill v pertaisyti (šaudmenis) 
refilling n pakarto tinis pripìldymas 
refire v atnau jinti u gnį
refit n remòntas; atnaũjinimas; modifikãcija; pérkomplektavi-

mas; pérginklavimas
reflect v at(si)spindėti; atmu šti (šviesą, garsą) 
reflectance n atspindėjimo geba
reflection n atspindỹs NATO; atspindėjimas 
 scattered ~ sklaidùsis atspindỹs
reflectivity n ãtspindžio gebà Art, KEnc
reflector n 1 ãtšvaitas KEnc, reflektorius 2 veidrodìnis teles-

ko pas 
acoustic ~ akùstinis ãtšvaitas Art, KEnc 
balloon ~ baliòninis ãtšvaitas NATO 
barrel ~ vamzdžio kanalo apžiūro s veidrodis 
collimating sight ~ kolimacinio vizyro atšvaitas 
confusion ~ klaidìnamasis ãtšvaitas NATO 
corner ~ rdl. kampìnis ãtšvaitas NATO 
end ~ galìnis veidrodis 
head lamp ~ (automobilio) žibin to atšvaitas 
optical ~ òptinis ãtšvaitas Art, KEnc
radar ~ radiolokãcinis ãtšvaitas Art, KEnc

reflux n atgalìnis srau tas 
refract v fiz. laužti (spindulius) 
refraction n fiz. lūžis, lūžìmas, refrakcija 

coastal ~ krantìnė refrãkcija NATO
shock-wave ~ smūgio bango s lūžìmas 

refractory a atsparu s u gniai 

refractory



282
refresh n komp. atnau jinimas 

memory ~ atminties atnau jinimas 
refrigerant n aušìnimo, šaldymo medžiaga; šaldik̀lis 
refrigerating a šaldomasis
refrigeration n aušìnimas; šaldymas; užšaldymas 

mechanical ~ mechaninis aušiǹimas 
refrigerator n 1 šaldytu vas, refrižeratorius 2 kondensatorius 

mechanical ~ izoterminis vago nas su mechaniniu šaldymu 
refrigeratory a šaldomasis, aušinamasis 
refuel v pa(si)pìldyti degalų  
refueller n 1 degalų pilstytùvas KEnc 2 benzìnvežis 

gasoline / petrol ~ benzìnvežis; benzìnvežis pilstytu vas 
refuelling n degalų papìldymas

~ of vehicles degalų pripylim̀as į mašinàs  
air ~ degalų pripylìmas skreñdant KEnc
fuel servicing ~ degalų pripylim̀as 
tank ~ degalų pripylim̀as į tankus 

refuge n príeglauda; slėptu vė
gas-proof ~ cheminė slėptu vė
internal ~ slėptu vė pastato viduje

refusal n atsisakymas  
refuse n šiu kšlės; liekanos 

v rūšiu oti; broku oti; ~ to accept rūšiu oti (pagal kokybę) 
regap v atku rti perėjas (užtvarose) 
regassing n degalų pa(si)pìldymas
regenerate n regeneratas 

v atkùrti 
regeneration n 1 atkūrim̀as (t. p. komp.) KEnc, NATO; techn., 

chem. regenerãcija KEnc 2 komp. atnau jinimas; perrašymas 
battle / combat / tactical efficiency / effectiveness ~ kovõs 
gebõs atkūrìmas Aps, KEnc
fuel ~ degalų regeneracija 
heat ~ šilumo s regeneracija 
image ~ vai zdo atkūrìmas 
oil ~ tepalų regeneracija 

regenerative a atkuriamasis, regeneracinis 
regenerator n automob. šilumo kaitis; regeneratorius

disc ~ dìskinis šilumo kaitis 
drum ~ būgninis šilumo kaitis  
pulse ~ impu lsų atkurtu vas 

regime n režìmas (t. p. komp.) 
airspace ~ óro erdvės režim̀as KEnc
clearance ~ leidìmo režim̀as KEnc
hydrologic ~ hidrològinis režim̀as KEnc

region n rajònas KEnc; regiònas KEnc; zona; sritìs 
~ of high pressure bal. aukštojo slėgio sritìs
~ of low pressure bal. žemojo slėgio sritìs
air defence ~ OEG regiònas KEnc, NATO
flight information ~ skrỹdžių informãcijos rajònas NATO 
fortified ~ įtvìrtintasis rajo nas
interference ~ ryš. trukdžių dėl interferen cijos zona  

register <n, v> n 1 žurnãlas; regis̀tras (t. p. log., komp.) KEnc; 
sąrašas 2 kart. pridẽrinimas NATO 3 įrašas (žurnale ir pan.) 4
skaitìklis; registratorius; vėdiǹimo grotelės 4 amer. (krosnies 
ir pan.) sklendė
computer ~ kompiu terio regìstras 
fault ~ defektų sąrašas 
word ~ žo džio regìstras 
v registru oti; ~ (on) a target įsišaudyti į taikinį; ~ the fire
įsišaudyti; įšaudyti 

registering n art. įsišaudymas; įšaudymas 
~ by high bursts art. įsišaudymas aukštai siais sprogim̀ais 

registration n 1 registravimas; įrašymas; įrašas 2 art. į(si)šáu-
dymas Art, KEnc; įšaudymas  
military ~ karìnė įskaita KEnc
silent ~ šáudymo rengim̀as neįsišáudant Art, KEnc 

registry n įrašų žurnalas; regìstras 
message ~ aparatinis žurnalas 

regraduate n spec. peržymėti dalmenis (skalėje), pergraduoti 
(skalę)  

regraduation n spec. (skalės) pergradavimas 
regression n komp. regresija 
regressive a atgalìnis; regresyvu s  
regrouping n komp. pergrupavimas 
regular a reguliaru s; nenutrūkstamas 
regulate v (su)reguliúoti (mechanizmą) 
regulation n 1 taisỹklė; nuródymas KEnc 2 pl núostatai KEnc; 

reglameñtas; įstatai; statùtas KEnc; instru kcija 3 reguliavimas 
(t. p. komp.); reglamentavimas, tvar kymas
artillery firing ~s artilèrijos šáudymo taisỹklės Art
blackout ~s švieso s maskavimo taisyklės 
dim-out ~s švieso s maskavimo nuro dymai 
firing ~s šáudymo taisỹklės Art, KEnc 
Gas Defence Regulations (GDR) cheminės saugo s nu ostatai 
gunnery ~s šaudymo taisyklės 
highway ~s ei smo taisyklės magistralėse  
length ~s vìso automobìlio il gio, autotraukinio su kro viniu 
nustatymo taisyklės 
plating ~s automob. nu merių išdavìmo taisyklės 
safety ~s saugu mo taisyklės; saugu mo technikos taisyklės 
traffic ~s ei smo taisyklės; kelių ei smo taisyklės 
traffic control ~s ei smo reguliavimo taisyklės 
valve ~ vožtu vų paskìrstymas 

regulator n reguliatorius (t. p. komp.); stabilizatorius 
automatic brake gear ~ automatinis stabdymo pavaro s regu-
liatorius 
flow propagation ~ sąn audų reguliatorius 
fuel feed-(-control) ~ degalų padavìmo reguliatorius 
gas ~ šaul. g. du jų reguliatorius 
level ~ lygio reguliatorius 
oil-pressure ~ tepalų slėgio reguliatorius 
oil-temperature ~ tepalų temperatūros reguliatorius 
pressure ~ slėgio reguliatorius 
stiff ~ kietasis reguliatorius 

rehabilitation  n 1 atkūrìmas KEnc, NATO 
 combat effectiveness ~ kovõs gebõs atkūrìmas KEnc 
rein n ran kena 
reinforcement n 1 sustìprinimas, sutvìrtinimas 2 (ppr. pl) pa-

stìprinimas, papìldymas 
bridge ~ tìlto sustìprinimas 
minefield ~ mìnų lau ko tan kio padìdinimas 

reject v rūšiu oti (pagal kokybę); broku oti 
rejecting n išbrokavimas 
rejection n 1 rūšiavimas (pagal kokybę) 2 atrinkìmas; bro-

kavimas 
relation n sántykis; ryšỹs KEnc  
 mil ~ tūkstantųjų fòrmulė KEnc (taikinio kampinių ir linijinių

matmenų priklausomybė) 
 range-elevation ~ nu otolio ir pakilìmo kampo sántykis 
relationship n santykis; sąryšis, savìtarpio santykiai 
relative a 1 santykìnis; reliatyvu s 2 (tarpu savyje) susìjęs  
relaxation n relaksacija 
relay <n, v> n 1 el., techn., komp. relė; pérjungiklis KEnc 2

ryš. (re)transliãcija
alarm ~ signalinė relė
alternating-current ~ kintamo sios srovės relė
auxiliary ~ tarpinė relė
balance ~ balansinė relė
bimetallic ~ bimetalìnė relė
block ~ blokavimo relė
calling ~ ryš. iškviečiamo ji relė
capacity ~ talpìnė relė
centrifugal ~ išcentrìnė relė
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contactless ~ bekontaktė relė
control / pilot ~ val dymo relė
current ~ srovės relė
cut-off ~ atkirto s relė
delay ~ vėlinimo relė
differential ~ diferen cinė relė
direct-current ~ nuolatìnės srovės relė
distance ~ nuotolìnė relė
electrical ~ elektrìnė relė
electromagnetic ~ elektromagnetinė relė
electronic ~ elektro ninė relė
final control ~ vykdymo relė
fire ~ šaudymo relė
frequency ~ dažnio relė
hydraulic ~ hidraulinė relė
induction ~ indu kcinė relė
line ~ linijìnė relė  
magnetoelectric ~ magnetoelektrìnė relė
measuring ~ matavimo relė
mechanical ~ mechaninė relė
multiposition ~ dau gelio padėčių relė
non-polarized / neutral ~ nepoliarizu otoji relė; neutralio ji 
relė
pneumatic ~ pneumatinė relė
polarized / polar ~ poliarizu otoji relė
power ~ galios relė
primary ~ pirmìnė relė
protective ~ apsaugìnė relė
pulse ~ impu lsinė relė
receiving ~ priimamo ji relė
resonant ~ rezonansinė relė
reverse-current ~ atgaliǹės srovės relė
reversing ~ reversavimo relė
selector ~ ieškìklio relė
synchronizing ~ sinchronizavimo relė
solenoid ~ soleno idinė relė
speed ~ sukìmosi grei čio relė
starting ~ paleidìmo relė
stepping ~ žin gsninė relė
telegraph ~ telegrafo relė
telephone ~ telefo ninė relė
temperature ~ šilumiǹė relė
time-delay ~ lai ko relė
transistor ~ tranzistorìnė relė
trip / tripping ~ išjungim̀o relė  
vacuum ~ vakuumìnė relė
vibrating / oscillating ~ vibracinė relė
voltage ~ įtampos relė
v atku rti kreipìmą ar taikymą; ~ the aim „ištaisyti kreipìmą ar 
taikymą!“ (komanda)

relaying n transliavimas 
release <n, v> n 1 perdavimas, atidavìmas naudo ti 2 atjun-

gìmo mechanìzmas; atjungìmo automatas; atjungik̀lis; sprag-
tu kas; išjungìmas; atjungìmas; (spyruoklės ir pan.) atpalaidã-
vimas; išláisvinimas 3 rakètos (pa)leidim̀as Art, KEnc; (bom-
bos) numetìmas 4 fiz. iš(si)skyrim̀as 
brake ~ stabdžių atleidìmas 
clip ~ šovinių apkabo s ištaisik̀lis 
clutch ~ sankabos išjungìmo mechaniz̀mas 
energy ~ energijos išskyrim̀as 
lever ~ (minos sprogdiklio) svìrtinis paleidžiamasis mecha-
nìzmas 
load ~ apkrovo s atjungim̀as 
magazine ~ dėtuvės laikìklis  
nuclear ~ leidìmas smo gti branduolìnį smūgį
pressure ~ (minos, sprogdiklio) iškraunamasis veikim̀as 
slow brake ~ lėtas stabdžių atleidìmas

v paléisti, išléisti; išláisvinti (from); ~ the safety catch
atitráukti (keitiklį) nuo saugìklio 

releaser n el. atjungìklis  
releasing n 1 atjungìmas, išjungìmas; (spyruoklės ir pan.) 

atpalaidavimas 2 perdavimas, atidavìmas (naudoti)
~ of brakes stabdžių atleidìmas 
~ of separator separatoriaus išleidìmas 
route ~ maršru to perdavimas 
safety ~ (sprogdiklio) keitìmas į kovo s padėtį

reliability n 1 patikimùmas (t. p. komp.) Art, KEnc, NATO; 
(duomenų ir pan.) tikru mas 2 tvirtu mas; veikìmas be gedìmų  
~ of service eksploatacinis patikimu mas 
design ~ projektinis patikimu mas 
destruction / kill ~ naikìnimo patikimùmas Art, KEnc
engineering ~ techninis patikimu mas 
fabrication ~ gamybos patikimu mas 
fire ~ šáudymo patikimùmas Art, KEnc
inherent ~ garantinis patikimu mas 
mainstage ~ naudo jimo patikimu mas 
military materiel ~ kãro tèchnikos patikimùmas KEnc
operational / functional / use ~ eksploatacinis patikimu mas 

reliable a 1 patikimas 2 tvìrtas; vei kiantis be gedìmų  
relief n 1 geogr. reljèfas KEnc, NATO  2 ryšku mas; kontrastas
 shaded ~ šešėliúotasis reljèfas NATO 
relieve v subalansu oti (vožtuvą) 
relieving n (vožtuvo) balansavimas 
reload v 1 perkrauti, pakrauti iš nau jo 2 užtaisyti iš nau jo 
reloading n pakartótinis užtai symas Art, KEnc; pérkrovimas

Art, KEnc
 launcher ~ pakartótinis (pa)leidìmo įrenginio užtai symas Art, 

KEnc
relocating n 1 per(si)kėlimas; (vietos) pakeitìmas 2 trasos pa-

keitìmas 
relocation n 1 perkėlimas; perskirstymas 2 duomenų transfor-

mavimas 
minefield ~ mìnų lau ko perkėlimas į kìtą vieto vės ru ožą

reluctance n el. magnetinė varža
reluctivity n el. specìfinė magnetinė varža
remagnization n permagnetinimas 
remnant n: fuel ~ in reservoir degalų liku tis rezervuare
remote a nuotolìnis 
remote-controlled a nuotolìnio val dymo 
re-motor v pakei sti varìklį
remould n restauru otoji padanga
removable a 1 perkeliamas, kilno jamas; nu imamas 2 pa-

kei čiamas 
removal n 1 (pa)šalinimas; (pa)naikìnimas 2 automob. nuėmì-

mas 
~ of engineer explosive items inžinerinių šaudmenų, sprog-
menų  nuėmìmas 
~ of mines mìnų pašalinimas 
~ of obstacles kliūčių išar dymas, kliūčių pašalinimas 
carbon / deposit ~ nu odegų pašalinimas 
hand ~ of mines išminavimas ran komis 
mine ~ mìnų nuėmìmas 
minefield ~ mìnų lau ko nuėmìmas 
misfire ~ nesuvei kusio u žtaiso išėmìmas 
rope ~ of mines mìnų nuėmìmas naudo jant vir vę
stump ~ kelmų pašãlinimas 

remove v pašalinti 
remover n nuimtu vas, nuėmìklis; šalintu vas 

paint ~ dažų šalintu vas 
rim ~ ratlankio nuimtu vas 
tyre ~ mentelė padango ms demontu oti             

remover-and-replacer n išmontavimo ir montavimo įtaisas 
removing n (pa)šalinimas; (pa)naikìnimas 

removing
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~ an armour desk viršutìnių tanko šarvų  nuėmìmas   
~ from (long-term) storage iškonservavimas (apie ginkluotę
ir kovos techniką)

render v (su)tei kti (pagalbą ir pan.); ~ safe procedures pér-
jungti į saũgią pãdėtį

rendezvous n kariu omenės su(si)telkìmas paskirtoje vietoje 
paratrooper ~ parašiùtininkų surinkìmo rajo nas po desan-
tavimo  

renewal / renovation n 1 at(si)naũjimas; atstãtymas; atkūrì-
mas; suremontavimas, sutai symas 2 pakarto jimas 3 (galioji-
mo laiko) pratęsìmas, prolongacija 4 (atsargų) papìldymas 5        
sudìlusių įrengìmų (pa)keitim̀as naujai s; atkuriamasis re-
mo ntas 
air ~ o ro apykaita 
map ~ žemėlapio atnaũjinimas KEnc

renovate v atstatyti; suremontu oti, sutaisyti 
renovation n atnau jinimas 
reordering n pertvarka 
reorganization n pertvarkymas, reorganizavimas; pakeitìmas 
repair <n, v> n 1 remòntas; tai symas; place under ~ statyti 

remo ntui 2 automob. remo ntas; einamasis remo ntas 3 tinka-
mu mas, tvarkingu mas; in good ~ sutai sytas, suremontu otas; 
tin kamas naudo ti 
~ of the fuel supply service servicing equipment degalų
tiekìmo tarnybos techninės príemonės remo ntas 
aerodrome damage ~ aerodròmo atkūrim̀as NATO 
base ~ bazinis remo ntas; remo ntas bazinėse dirbtu vėse 
battle damage ~ (tèchnikos) remòntas mūšio sąlygomis Aps, 
KEnc,   NATO
big / capital / major ~ kapitalinis remo ntas 
classification ~ dìdelis remo ntas 
emergency ~ skubu sis remo ntas  
field ~ remo ntas lau ko sąlygomis 
first-aid ~ techninė pagalba 
general ~ bendrasis remo ntas 
heavy ~ sunku sis remo ntas 
major / complete ~ of military materiel kapitãlinis kãro 
tèchnikos remòntas KEnc
medium ~ of military materiel vidutiǹis kãro tèchnikos 
remòntas KEnc
medium ~ vidutìnis remo ntas 
military materiel ~ kãro tèchnikos remòntas KEnc
military materiel unit ~ agregãtinis kãro tèchnikos remòntas
KEnc 
minor / light ~ smulku sis remo ntas 
normal / scheduled ~ planìnis remo ntas 
organizational ~ remo ntas kariu omenės jėgomis̀ 
permanent ~ einamàsis kãro tèchnikos remòntas KEnc
unit ~ agregatinis remo ntas 
unscheduled ~ neplaniǹis remo ntas 
warranty ~ garantinis remo ntas 
v remontu oti 

repairability n tinkamùmas remontúoti KEnc; pataisomu mas 
repairer n remo ntininkas 
repairman n (pl –men) (tik v.) = repairer
repair-recovery a remo ntinis atkuriamasis 
repeat v pakartóti NATO
repeatability n komp. atgaminamu mas; pakartojamu mas 
repeated a (pa)karto tinis; daugiakar tis; dažnas 
repeater n 1 el., komp. kartotu vas, retransliãtorius KEnc 2

dėtuvìnis giñklas KEnc
repeater-jammer n trukdžių retransliãtorius KEnc, NATO
repellent n atóveiksmio priémonė  

insect ~ vabzdžiu s atbai danti medžiaga, repelen tas 
nerve agent ~ apsaugõs nuo paralyžiúojamųjų NM priémonė

repeller n atšvaitas 
repertory n komp. rinkinys 

repetition n pakarto jimas 
replace v (pa)kei sti; ~ the firing-pin pakei sti skìltuvą
replaceable a pakei čiamas; keičiamasis 
replacement n 1 pakeitìmas; pakaitalas 2 grąžìnimas; pa-

pìldymas 
ammunition ~ šaudmenų papìldymas 
personnel ~ personalo papìldymas 
tank ~s tankų papìldymas 

replacer n nuėmìklis, nuimtu vas 
torsion bar ~ torsio no nuimtu vas 
wheel arm spindle oil seal ~ balansyro kakliu ko riebókšlio 
nuimtu vas 

replacing n 1 pakeitìmas; pakaitalas 2 grąžìnimas; papìldymas 
3 montažas 4 komp. keitìmas 

replenish v vėl pripìldyti (with); papìldyti 
replenisher n art. ato šliaužos, ato šliaužos įtaisų kompensa-

torius 
replenishment n (materialinių priemonių) atsargų papìldy-

mas; (degalų) pripylìmas 
~ of ammunition šaudmenų papìldymas 
~ at sea / underway ~ papìldymas jūroje NATO 
battlefield ~ kovìnio komplèkto ir degalų papìldymas mūšio 
sąlygomis

repletion n pripìldymas 
replication n pakarto jimas 
reply n atsakymas (į užklausą ir pan.) 
report n 1 atãskaita 2 pranešìmas KEnc; rãportas KEnc; 

suvestìnė KEnc; confirm a ~ patvìrtinti pranešìmo gavìmą; 
submit a ~ siųsti pranešìmą 3 komp. ataskaita; pranešìmas; 
teiktis̀ 4 šūvio gar sas KEnc; sprogìmo gar sas  
~ of measurement matavimų aktas 
accident ~ pranešìmas apie ypatìngąjį atvejį
administrative ~ administracinis pranešìmas; u žnugario pra-
nešìmas 
as-required ~ neskubu sis pranešìmas 
atomic post-strike ~ pranešìmas apie branduolìnio smūgio 
rezultatu s 
detailed photographic ~ detalùsis fotogrãfinis pranešìmas
KEnc, NATO
discharge ~ šūvio gar sas KEnc
examination ~ ekspertìzės aktas 
gun ~ pabūklo šūvio gar sas KEnc
gun tube ~ du omenys apie vamzdžių būklę
inflight ~ pranešìmas skrỹdžio metù NATO
inspection ~ techninės apžiūro s, techninio tìkrinimo aktas 
materiel and powder ~ ataskaita apie ginkluo tę ir šaudmenis 
meteorological / weather ~ meteorològijos biuletènis KEnc; 
meteorològijos suvestìnė KEnc
minefield ~ of change pranešìmas apie mìnų lau ko padėties 
kitìmą  
minefield ~ of completion of laying pranešìmas apie mìnų
laukų įrengìmo pabaigą  
minefield ~ of initiation of laying pranešìmas apie mìnų
laukų įrengìmo pradžią
minefield ~ of intention to lay pranešìmas apie prìimtą
sprendìmą dėl mìnų laukų įrengìmo 
minefield ~ of removal pranešìmas  apie išminavimą
minefield ~ of transfer mìnų lau ko perdavimo aktas 
minefield ~ pranešìmas apie mìnų lauku s 
minefield location ~ mìnų lau ko susiejìmo schema
minefield location ~ pranešìmas apie mìnų lau ko įrengìmą  
minefield reconnaissance ~ pranešìmas apie parinktą mìnų
lau ko vietą; pranešìmas apie mìnų lau ko žvalgybos rezultatu s 
progress minefield ~ pranešìmas apie minavimo ei gą
reconnaissance ~ žvalgýbos pranešìmas KEnc; žvalgýbos 
suvestìnė KEnc 
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reconnaissance exploitation ~ žvalgýbos atãskaita NATO
shelling ~ apšáudymo pranešim̀as NATO  
shot ~ šūvio gar sas KEnc
situation ~ pranešìmas apie situaciją
test ~ techninio ban dymo aktas 
toxic ~ pranešìmas apie NM (pa)naudo jimą
unsatisfactory equipment ~ reklamacinis aktas 

reposition v: ~ the sights atku rti kreipìmą; atku rti taikymą
repository n komp. duomenų saugykla
representation n 1 komp. atvaizdavimas; pateiktìs; vaizdavi-

mas 2 atvaizdas; vai zdas 
relief ~ reljefo vaizdavimas 

reprime v pakei sti kapsulę
reprisal n atsakomasis vei ksmas; atsakomasis smūgis 

limited nuclear ~ atsakomasis ribo to galingu mo branduolìnis 
smūgis 
nuclear ~ atsakomasis branduoliǹis smūgis 

reprocessing n perdirbimas; regeneracija; ~ for storage
pakarto tinai užkonservu oti (apie kovos techniką ar ginkluotę) 
fuel ~ degalų regeneracija

reproduce v 1 atgamiǹti, atku rti 2 atstatyti 
reproducer n komp. dublikatorius 
reproducing n komp. atgamìnimas; dauginimas 
reproduction n atgamiǹimas (t. p. komp.) 
 nuclear fuel ~ branduoliǹio kùro atgamiǹimas KEnc
reproductor n reprodu kcinis perforatorius 
reprogramming n perprogramavimas 
repulsion n fiz. stūma
repulsive n: fiz. ~ force stūmo s jėga
request <n, v> n 1 prãšymas; (pa)reikalãvimas 2 paraiška 3

komp. u žklausa 
~ for fire ugnies iškvietìmas 
~ to modify art. prãšymas pakei sti NATO
fuel ~ degalų tiekìmo paraiška  
nuclear ~ branduolìnio smūgio paraiška  
v prašýti, reikaláuti; patei kti; ~ ammunition patei kti šaudme-
nų paraišką

requester n užklausìklis 
required a reikalìngas, būtinas
requirement n reikalãvimas (t. p. komp.); būtinóji sąlyga; 

póreikis 
~ for materials log. medžiagų po reikis 
airlift ~ skraidìnimo póreikis NATO
fuel facility ~s degalų techninių priémonių po reikis 
information ~ informãcijos póreikis NATO
labour ~s darbo jėgo s po reikis 
military ~ karìnis póreikis KEnc, NATO
mine ~s mìnų po reikis 
operating / service ~s eksploataciniai reikala vimai 
petrol / gasoline ~ degalų po reikis 
pipeline ~s vamzdynų po reikis 
standardization ~ standartizãvimo reikalãvimas NATO
technical ~s techniniai reikalavimai; techninės sąlygos; tech-
ninė užduotìs 

requisition n 1 oficialu sis reikalavimas, įsakymas 2 paraiška; 
paklausa 3 rekvizavimas, rekvizic̀ija 
fuel ~ degalų tiekìmo paraiška

rerailing n nuėjusio nuo bėgių vagòno pakėlìmas 
re-recording n perrašymas 
rerefine v regeneru oti (apie panaudotą alyvą) 
rerifling n pakarto tinė vamzdžio kanalo graižtva 
rescue n 1 (iš)gélbėjimas; (iš)vadãvimas 2 komp. avarinis atkū-

rìmas 
 mine ~ požemìniai gelbėjimo darbai 
rescuer n (iš)gelbėtojas 
reseating n (vožtuvų) pritrynim̀as 

reseau n stìklo plokštẽlė su kontròliniu tinklù NATO 
resect n atvirkštìnė sankirta 
resemblance n panašu mas; tapatu mas 
 ballistic ~ balìstinis tapatùmas Art, KEnc
reservation n komp. rezervavimas 
reserve n 1 įv. reikšm., t. p. log., komp. rezèrvas KEnc; atsargà 

KEnc 2 (ppr pl) ìštekliai, resu rsai, atsargos  
~s of fuel degalų atsargos 
ammunition ~s šaudmenų atsargos 
ammunition in unit rolling ~s vežiójamosios šaudmenų
ãtsargos Art, KEnc
anti-tank ~ prieštankinis rezervas 
consumption ~s of ammunition naudójamosios šaudmenų
ãtsargos KEnc
emergency ~s avarinės atsargos 
individual / man-carried ~s nešio jamosios atsargos 
pedal ~ pedalo eigo s (nuotolio nuo kėbulo grindų iki apatinės 
pedalo plokštumos) atsarga
rolling ~s vežio jamosios atsargos 
tank ~ tankų rezervas 
war ~s kãro ãtsargos KEnc, NATO

reservoir n 1 rezervuãras KEnc; basei nas; tvenkinỹs KEnc; 
vandeñs saugyklà; talpykla 2 (energijos ir pan.) ìšteklius, 
atsarga, šaltìnis 3 automob. (stabdžių skysčio) bakẽlis, rezer-
vuaras 
~ with flat bottom plokščiadùgnis rezervuaras  
~ with preheater rezervuaras su pašildytuvu 
~ with spherical bottom sferinio dùgno rezervuaras 
~ with tapered bottom kūginio dùgno rezervuaras 
buffer ~ buferìnis bakas 
high-pressure ~ aukštojo slėgio rezervuaras
horizontal ~ horizontalu sis rezervuaras 
main ~ pagrindìnis rezervuaras 
oil ~ alyvos rezervuaras 
small ~ bakelis 
water ~ vanden s saugykla

reset n komp. grįžtìs 
hand ~ rañkinė grįžtìs 
v komp. paléisti iš naũjo; atstatýti į pradìnę būseną  

resetability n grįžtamu mas 
residence n komp. nuolatìnė buvìmo vieta
resident a komp. esantis operatyviõjoje atmintìnėje  
residual n mat., chem. lie kana, liku tis 
residue n chem. 1 likùtis; núosėdos; apnašos 2 radikalas 

powder ~ parako nu odegos 
resilience n 1 stangru mas, tampru mas 2 tamprio ji deformacija; 

smūginis tąsu mas 
~ of ballast balasto stangru mas 
air ~ bal. óro stangru mas 

resilient a stangru s, tampru s, elastìngas; lankstu s 
resin n derva (naftos produktuose)
resist n rezìstas 

v būti atspariám (karščiui ir pan.) 
resistance n 1 techn., automob. atsparùmas KEnc; pasipríeši-

nimas 2 el., komp. atsparu mas; varža
~ to motion pasipríešinimas judėjimui 
abrasive ~ atsparu mas dilìmui 
aerodynamic ~ aerodinaminis pasipríešinimas 
air ~ o ro pasipríešinimas 
blast / burst / explosion ~ atsparùmas sprogìmui KEnc
bore ~ bal. vamzdžio kanalo pasipríešinimas 
buckling ~ atsparu mas išilgìniam lenkìmui 
chemical ~ cheminis atsparu mas 
cutting ~ (padangos) pasipríešinimas perpjovimui 
electric ~ elektrìnis atsparu mas 
engraving ~ (sviedinio) įgrei tinimo pasipríešinimas 
etch ~ atsparu mas ėsdinimui 

resistance
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fire ~ atsparùmas ùgniai KEnc
friction ~ trinties pasipríešinimas 
frictional ~ (sviedinio) pasipríešinimas įsriegim̀ui į graižtvas 
frost ~ atsparùmas šal čiui KEnc
fuel knock ~ antidetonacinis degalų stabilu mas 
grip ~ pasipríešinimas slydim̀ui (dėl rato sankabos su kelio 
danga) 
heat ~ atsparùmas kai trai KEnc; šilumìnis atsparu mas 
hydraulic ~ hidrodinaminis pasipríešinimas 
irradiation ~ atsparu mas švìtinimui 
knocking ~ atsparu mas detonacijai  
moisture ~ atsparu mas drėgmei 
ohmic ~ el. o minis pasipriéšinimas 
radiation ~ atsparu mas spinduliuo tei 
road ~ kẽlio pasipriéšinimas 
rolling ~ pasipríešinimas riedėjimui; pasipriéšinimas svy-
ravimui 
shock ~ atsparùmas smūgiui KEnc
standard bore ~ bal. vietinis vamzdžio kanalo pasipríeši-
nimas 
tear ~ atsparu mas plyšìmui 
tractive ~ pasipríešinimas trau kai 
water / moisture ~ atsparu mas vandeniui 
wear ~ atsparùmas dilìmui KEnc
weather ~ orų pastovu mas 
wind ~ vėjo pasipríešinimas 

resistant a atsparu s 
resistivity n el. savito ji varža
resistor n el., komp. varžas, rezìstorius 

age ~ príemonė nuo senėjimo 
ballast ~ balastinis rezis̀torius 
braking ~ stabdomasis rezìstorius 
control ~ reguliu ojamasis rezìstorius  
earthing ~ žeminamasis rezìstorius 
fixed ~ nereguliu ojamasis rezìstorius  
load ~ apkraunamasis rezìstorius 
series ~ papìldomasis rezìstorius 
skid ~ pasipríešinimas nusklendìmui (į šoną)  
starting ~ (pa)leidžiamasis, sta rtinis rezìstorius 
thermal ~ termorezìstorius 
variable ~ reguliu ojamasis rezìstorius 

resolution n fiz. skiriamóji gebà KEnc, NATO; išskyrìmas;
(jėgos, vektoriaus) skaidymas(is)  
~ of vectors vektorių skaidymas 
angular ~ skiriamo ji geba pagal kampines koordinates 
azimuth / bearing ~ skiriamo ji geba pagal azimutą
ballistic wind ~ balìstinio vėjo skaidymas 
elevation ~ skiriamo ji geba pagal vietos kampą
radar ~ skiriamo ji radiolokatoriaus geba
range ~ skiriamóji gebà pagal  núotolį NATO
range rate ~ skiriamo ji geba pagal grei tį
time ~ skiriamo ji geba pagal lai ką
velocity ~ grei čių skaidymas 

resolvent n chem. tirpik̀lis 
resolver n sprendìmo įtaisas  

coordinate ~ koordinačių keitik̀lis 
resonance n rezonánsas KEnc 

paramagnetic ~ paramagnetinis rezona nsas 
nuclear ~ branduolìnis rezonansas 

resonator n rezonatorius 
acoustic ~ aku stinis rezonatorius 
cavity ~ tūrinis rezonatorius 

resource n (ppr. pl) iš̀tekliai KEnc, resu rsai, atsargos; lėšos 
ammunition ~s šaudmenų ãtsargos KEnc
fire ~s ugnies príemonės 
fuel and energy ~s ku ro ir energetiniai iš̀tekliai 
natural ~s gamtõs ìštekliai 

non-military ~s vietiniai ìštekliai 
nuclear ~s branduolìnio gin klo atsargos 
tank ~s turimì tankai; aprūpinimas tankais 

respiration n 1 kvėpavimas 2 įkvėpìmas ir iškvėpìmas 
artificial ~ med. dirbtìnis kvėpavimas 

respirator n respirãtorius Aps, KEnc; dujókaukė Aps, KEnc 
 light ~ palen gvintoji dujo kaukė
responder, responser n ryš. atsakìklis 
response n 1 atsakymas; atsakas  2 atsiliepìmas; reagãvimas; 

reãkcija KEnc 3 charakterìstika 
~ of vehicle automobìlio valdomu mas 
amplitude ~ amplitu dinė charakterìstika 
band-pass ~ dažnìnė praleidìmo ju ostos charakterìstika 
colour ~ spektro charakterìstika 
dynamic ~ dinaminė charakterìstika 
emergency ~ avãrijos likvidãvimas
engine ~ varìklio imlu mas 
frequency ~ dažnìnė charakterìstika KEnc
linear ~ linijìnė charakterìstika 
nuclear target ~s branduolìnio sprogìmo naikìnamieji veiks-
niai  Aps, KEnc, NATO
phase ~ fazinė charakterìstika 
pulse ~ impu lsinė charakterìstika 
spectral ~ spektrinė charakterìstika; spektrinis jautru mas 
steering ~ valdomu mas 
target ~ naikinamųjų veiksnių po veikio taikiniui po būdis 
throttle ~ jautru mas droselìnės sklendės padėties pakeitìmui 

responsibility n: mine ~ies minavimo ir išminavimo pareigos 
responsor n atsakìklis KEnc, NATO
 automatic ~ automãtinis atsakìklis KEnc
respray v perdažyti (automobilį; pulverizatoriumi) 
rest n 1 atramà KEnc; stõvas 2 supo rtas  

adjustable head ~ (sėdynės) reguliu ojamasis atlošas galvai  
aiming ~ taikymo sto vas 
arm / elbow ~ (sėdynės) paran kė; alkūnramstis 
central arm ~ centrìnė paran kė (tarp sėdynių) 
clinometer ~ kvadranto sto vas 
disappearing / folding / hinged arm ~ atlošiamo ji paran kė
elbow ~ alkūnės atrama
foot ~ pako ja 
head ~ (sėdynės) atlošas galvai 
lock ~ peties atrama
machine ~ įšaudymo sto vas 
muzzle ~ art. priešakìnė atrama
palm ~ (taikliojo šautuvo) ran kos atrama
stock ~ šaul. g. bu ožės sto vas 

restart v vėl paleisti (variklį)
restorability n komp. atkuriamu mas 
restoration n 1 atkuriamùmas KEnc 2 komp. atkūrìmas; 

rekonstru kcija 3 (turto, teritorijos) grąžìnimas 
 ~ of fire šáudymo atnaũjinimas KEnc
restrict v (ap)ribo ti; (su)varžyti; ~ access to information

apribo ti leidìmą naudo tis informacija  
restricted a (ap)ribo tas; ribo to naudo jimo; ~ to members of 

the Armed Forces leidžiama naudo tis tik GP nariams 
restricting n: information ~ informãcijos įslãptinimas KEnc
restriction n (ap)ribójimas; (su)var žymas; without ~ neri-

bo tai; lift speed ~s panaikìnti grei čio apribo jimus 
blasting ~ ribo jamosios sprogdìnimo darbų sąlygos 
~s in time and space lai ko ir erdvės apribójimai
airspace ~s óro erdvės ribójimai KEnc, NATO
movement ~ judėjimo apribójimas KEnc, NATO
parking ~ (automobilių) stovėjimo ribo jimas 
speed ~ grei čio ribo jimas 

result n 1 rezultatas, padarinys; pasekmė 2 komp. baigtìs; pa-
sekmė; rezultatas 
~ of analysis / analytical ~ analizės rezultatas 
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test ~s kontro linių ban dymų du omenys 

resupply n log. (materialinių priemonių) atsargų papil̀dymas
KEnc, NATO; (degalų) papil̀dymas; (materialinių priemonių) 
tiekìmas  
early ~ išankstìnis atsargų papil̀dymas KEnc, NATO 
heavy drop ~ sunkiųjų krovinių atskraidìnimas o ro trans-
po rtu nenu tupiant (išmetant su parašiutais)
initial early ~ pradiǹis išankstiǹis atsargų papil̀dymas NATO
planned ~ planìnis atsargų papìldymas KEnc, NATO 
tactical ~ materialinių príemonių atgabenimas kovo s sąly-
gomis 

resurfacing n: ~ of the submarine povandeniǹio lai vo išnė-
rìmas KEnc

retain v 1 sulaikyti 2 išlaikyti, išsaugoti 
retainer n 1 (guolio) skyrik̀lis, separatorius,  2 ribotu vas; 

stabdìklis, fiksatorius; laikik̀lis
arm ~ balansyro eigo s ribotu vas 
automatic pistol ~ automatinio pistoleto stabdik̀lis 
cylinder ~ (revolverio) būgno užsikirtim̀as 
firing ~ koviǹės spyruo klės ribotu vas 
firing pin ~ art. skìltuvo dangtelis 
fuse ~ degìklio tvir̀tinimo (prie padegamosios virvutės) 
nìpelis  
housing pin ~ (pistoleto) spyno s delsik̀lio galvu tė
load ~ kro vinio tvìrtinimo įtaisas 
oil ~ kreipiamasis alyvos latakas 
road wheel arm ~ atramìnio ritinėlio balansyro laikik̀lis  
torsion bar ~ sukamo jo strỹpo laikìklis; sukamo jo strỹpo 
ribotu vas 
torsion bar front ~ príekinis sukamo jo strỹpo fiksatorius 
torsion bar rear ~ užpakalìnis sukamo jo strỹpo fiksatorius 
valve-spring ~ vožtu vo spyruo klės galvu tė

retaliation n atsakomieji veiksmai 
gas ~ atsakomasis cheminis puolìmas 
limited nuclear ~ atsakomasis ribo to galingu mo branduolìnis 
smūgis 
nuclear ~ atsakomasis branduoliǹis smūgis 

retard v 1 (su)lėtinti, (su)trukdyti, sustabdyti; (už)del sti 2
vėlu oti, vėlintis 

retardant n lėtìklis 
retardation n 1 (už)delsim̀as; lėtėjimas; vėlavimas 2 komp. 

delsa; vėlinimas 
~ of projectile svíedinio lėkim̀o lėtėjimas  

retarded a u ždelstas 
retarder n 1 kliūtis 2 chem. lėtìklis; stabdìklis; (parako degi-

mo) lėtìklis; flegmatizatorius 3 lėtintu vas 
arming mine ~ užtaisýtos miǹos delsìklis KEnc, NATO  
automatic ~ automatinis lėtintu vas 
automatic pistol ~ automatinio pistoleto lėtintu vas 
chemical ~ cheminis lėtik̀lis 
clock ~ laikrodìnis delsìklis 
pyrotechnic ~ pirotechninis lėtik̀lis 

reticle n matãvimo žymė NATO; (optinio prietaiso) skalė; 
o ptinio príetaiso tinklelis; o ptinio taikik̀lio taikymo siūleliai  
aiming ~ taikìklio tinklelis; taikìklio žymė
fixed ~ nejudru sis taikik̀lio tinklelis 
moving ~ judru sis taikìklio tinklelis 
optical ~ òptinis tinklẽlis KEnc
revolvable ~ (optinio prietaiso) sukamasis kampamatis tin-
klelis 

retort n konverteris 
retract v į(si)traukti; atitraukti; atsitraukti 
retractable, retractive a įtraukiamas 
retraction n šaul. g. (spynos) atitraukìmas atgal ; dirbtino ji 

ato šliauža 
retraining n pakarto tinis kreipim̀as 

retransmission n retransliãcija KEnc
retransmitter n retransmìteris 
retread n 1 automob. nau jas protektorius, padanga su nauju 

protektoriumi 2 amer. perkvalifikuotas asmuo 
retreading n protektoriaus atkūrìmas 
retreatment n perdirbimas 
retrench v apsikasti 
retrenchment n apsikasìmas 
retrieval n komp. (informacijos) paieška, išrinkìmas 

information ~ informacijos paieška LST 
retrieve v komp. išrin kti (duomenis) 
retriever n evakavimo mašina; evakuacinis vilkìkas 

tank ~ tankų vilkìkas 
retroaction n atvirkštìnis vei ksmas 
retroengine n raketinis stabdymo varìklis 
retrofit v modifiku oti, įren gti iš nau jo (jau pagamintą techni-

ką) 
retrograde a nukrei ptas atgal ; atbulei gis 
retrogression n atbulìnis judėjimas 
retry n pakarto jimas 
retubing n lempų pakeitìmas 
retune v 1 radiotech. perjungti (stotį, kanalą) 2 automob. 

perreguliuoti (variklį)  
return n t. p. komp. sugrįžìmas; grąžìnimas; grįžtìs 

ammunition ~s du omenys apie tu rimą šaudmenų skai čių  
carriage ~ atgalìnė vežimėlio eiga
common ~ bendràsis atgalìnis lai das; bendràsis grįžtamasis 
lai das
ground ~ Žẽmės atspindỹs NATO
radar ~ radiolokãcinis atspindỹs NATO

reusable a vėl tin kamas naudo ti 
reuse v pakarto tinai panaudo ti (medžiagas ir pan.) 
rev n šnek. (variklio) apsisukìmas, sūkis; apsisukìmų, sūkių

skai čius (per minutę) 
revalving n vožtu vų pakeitìmas 
revcounter n apsisukìmų skaitìklis 
reverberation n 1 aidas 2 griaudìmas, dundėjimas 3 fiz. 

at(si)mušìmas, at(si)spindėjimas; aidėjimas, reverberacija  
reversal n 1 (vìsiškasis) pa(si)keitìmas; ap(si)vertìmas 2 techn. 

apgrąža, inversija, reversas; reversavimas; reve rsinis mecha-
nìzmas; eigo s (pa)keitìmo mechanìzmas 
a atgalìnis, reversinis, grįžtamas; atbulìnis 

reverse n 1 automob. atbulìnė eiga 2 reversavimas; reversinis 
mechanìzmas; eigo s (pa)keitìmo mechanìzmas 
v 1 kei sti kryptį 2 važiu oti atbuline eiga

reverser n 1 apgręžìklis, reversorius 2 perjungiklis 
reversible a 1 grįžtamasis 2 reversinis  
reversing n keitìmas į príešingą padėtį; reversas; reversavimas 

~ movement judėjimo krypties pakeitìmas 
reversion n apgrąža, reversija; reversavimas 
revet v sutvìrtinti (apkaso sieneles); ~ the trenches sutvìrtinti 

ãpkasus 
revetment n 1 (apkaso sienelių, šlaito, brustvero) sutvìrtini-

mas 2 apmušalas, aptai symas, apdaras 
brush ~ sutvìrtinimas žagarai s 
cut timber ~ sutvìrtinimas lentomìs 
expedient ~ sutvìrtinimas parankìnėmis medžiagomis 
facing ~ lai kantysis sutvìrtinimas 
fascine ~ sutvìrtinimas žabiniai s 
full ~ vientisìnis sutvìrtinimas 
ice-block ~ sutvìrtinimas sniego blo kais 
log ~ sutvìrtinimas rąstais 
post ~ sutvìrtinimas kuolai s  
sandbag ~ sutvìrtinimas žemių maišai s 
scarp ~ eskarpo sutvìrtinimas 
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sod ~ sutvìrtinimas velėnomis 
surface ~ pavir šinis sutvir̀tinimas 

review n apžiūra; komp. peržiūra; peržvalga; patìkrinimas  
revindicator, revmeter n apsisukìmų skai čiaus rodìklis 
revolution n 1 sukim̀asis; apsisukìmas; sukim̀asis ratu  2

(mašinos ir pan.) pilnàsis apsisukìmas, sūkis;  3 automob. 
apsisukìmų skai čius 
~s per minute apsisukim̀ų skai čius per minu tę (aps/min)  
idle ~s per minute tuščio sios eigo s apsisukim̀ų skai čius per 
minu tę  
peak ~s per minute didžiausiasis apsisukìmų skai čius per 
minu tę  
rated ~s per minute nominalu sis apsisukim̀ų skai čius per 
minu tę  

revolve v su ktis (aplink ašį)  
revolver n revòlveris KEnc

~ projector signalinis revo lveris 
automatic ~ automãtinis revòlveris KEnc
double-trigger ~ revo lveris su dviẽm gaidu kais 
hinge-action / hinged frame-type ~ revo lveris su atsidaran-
čiuoju vamzdžiu 
military ~ koviǹis revo lveris 
self-cocking ~ savaime užsitai santis revo lveris 
single-action ~ savaime neužsitai santis revo lveris 

revolving a apsìsukantis; (pa)sukamàsis 
revving-up n av. varìklio parengìmas (trumpam paleidžiant) 

prieš paleidìmą
rewind v atsu kti atgal ; atsisu kti atgal  (apie magnetinę juostelę) 
rewinding n pervyniojimas; atgalìnis pervyniojimas 

fast forward ~ spartu sis tiesio ginis pervyniojimas 
rewire v pakei sti elektros instaliaciją; nutiesti nauju s elektros 

laidu s
rewrite n komp. perrašymas 
rheostat n el. reostatas 

field ~ žadinamasis reostatas 
sight dimmer ~ taikìklio apšvietìmo reostatas 
starting ~ leidžiamasis reostatas 
starting and speed control ~ leidžiamasis reguliu ojamasis 
reostatas 

rhomb n geom. ro mbas 
rhombic a geom. ro mbinis, ro mbo 
rhumb n rumbas 
rhytmic(al) a 1 ritmìngas, rit̀miškas 2 cìklinis, cik̀liškas, 

perio dinis 
rib n 1 briauna; kraštelis 2 stulpelis; rumbelis 3 (vamzdžio 

kanalo) graižtvos lau kas 4 jūr. špantas 
bottom ~ didžio ji spyno s briauna
ejector slant ~ nuožulnio ji atšvaito briauna
fit ~ (kulkosvaidžio spynos) grūstu vas 
safety ~ saugìklio briauna
solid ~ vientiso ji taikik̀lio plokštelė
trigger ~ gaidu ko briauna; paleidìklio iš̀kyša 
upper ~ (taikiklio apkabėlės) briauna

ribbed a briauno tas; rantytas 
ribbon n radiotech. ju osta  

black-white ~ juodai  balta ju osta 
rickettsia n riketsija 
ricochet n rikošètas Art, KEnc  

grazing ~ žemasis rikošetas 
plunging ~ rikošetas dìdeliu kampu 
v rikošetu oti 

ride n keliavimas, kelio nė
ride* v 1 važiúoti 2 plaũkti 3 stovėti išmẽtus iñkarą (apie 
laivą) 

ridge n 1 top. (kalno, aukštumos ir pan.) ketera, gūbrys; 
kalvagūbris; kalno viršūnė; kalnų vìrtinė; tako skyra 2 kraštas, 
briauna; rumbas, rumbelis 
dirt ~ žemės pylimas 
groundwater ~ grun tinio vanden s ku polas 
mountain ~ kalnagūbris 
sealing ~ sandarinimo ìškyša 
tactical ~ koviǹė ketera

riding n: crown ~ važiavimas vidine ei smo ju osta 
rifle <n, a, v> n šáutuvas KEnc; gráižtvinis giñklas; beató-

šliaužis pabūklas KEnc 
aiming ~ mo komasis vamzdis 
air ~ orìnis šautuvas 
anti-tank ~ prieštánkinis šáutuvas KEnc
assault ~ štur mo šáutuvas; automãtas KEnc
automatic ~ automãtas KEnc; automãtinis šáutuvas KEnc; 
ran kinis kulko svaidis 
bolt-action ~ šautuvas su šliaužiamąja spyna
double-barreled ~ dvivamzdis šáutuvas KEnc
high-power ~ šautuvas šaudyti sustìprintaisiais šoviniai s
improved military ~ pato bulintasis kovìnis šautuvas 
laser (-beam) ~ lazerìnis šautuvas 
level-action ~ šautuvas su alkūnine spyna
magazine / repeating ~ dėtuvìnis šautuvas 
magnum ~ dìdelio kalìbro šautuvas 
match / sporting ~ spo rtinis šautuvas; štùceris (graižtvinis 
šautuvas) 
military ~ karìnis šautuvas 
multicharge ~ daugiašõvis šáutuvas KEnc
needle-shaped ~ adatìnis šáutuvas KEnc
precision ~ taiklu sis šautuvas 
recoiless ~ dinaminis reaktyvinis pabūklas 
recoilles anti-tank ~ beato šliaužis prieštankinis pabūklas 
rifled-bore ~ gráižtvinis šáutuvas KEnc
semiautomatic / self-loading ~ pusiáu automãtinis šáutuvas
KEnc
service ~ koviǹis šautuvas 
short ~ trumpasis šautuvas 
small-bore ~ mažakalìbris šautuvas 
smoothbore ~ lygiavamzdis šáutuvas
sniper ~ snáiperio šáutuvas KEnc
spotting ~ įšaudomasis šautuvas 
straight-pull ~ šautuvas su tiesio ginės eigo s spyna
supervelocity ~ šautuvas šaudyti labai  dìdelio pradìnio 
grei čio šoviniai s 
telescope-sighted ~ šautuvas su o ptiniu taikikliu 
unregistered ~ neregistrúotas šáutuvas

 a gin klinis 
v 1 šáudyti (iš šautuvo) 2 (į)sríegti (ginklo vamzdį)

rifled a graižtvinis 
rifleman n (pl –men) šaulys 

anti-tank ~ tankų naikìntojas, prieštankinis šaulys, granãt-
svaidininkas 
automatic ~ ran kinio kulko svaidžio kulko svaidininkas 

rifle-range n 1 šaudykla 2 šautuvo šūvio nu otolis 
rifle-shot n 1 šautuvo šūvis 2 = rifle-range  
rifling n (ginklo vamzdžio) gráižtva KEnc; (vamzdžio) kanãlo 

sriegìmo sistemà
centrical ~ graižtvos suapvalintais kraštai s 
left-handed ~ kairio ji graižtva 
ribbed ~ lygių pagal plo tį laukų graižtvos 
right-handed ~ dešinio ji graižtva 
shunt ~ kiñtamojo gylio graižtva 

rig n 1 įrenginiai , įranga 2 komp. sten das 3  amer. šnek. 
sun kvežimis 
fatigue test ~ nu ovargio nustatymo sten das 
pile-driving ~ põlių kalìmo įranga 
test ~ ban domoji įranga; ban dymų sten das 
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rigger n 1 mechanikas 2 jūr. takelažininkas 3 amer. lėktu vų

surinkėjas 
parachute ~ parašiu tų surinkėjas 

rigging n 1 įranga; rei kmenys 2 įrengìmas; montažas 3 svìrtinė
pavara 4 jūr. takelažas, laivavirvės 
brake ~ stabdymo įranga; svir̀tinė stabdžių pavara

right n 1 teisė 2 dešinė
~ of way (transporto priemonės) pravažiavimo teisė

right-angled a stačiakampis; statu s 
right-of-way n (eismo) pirmu mo teisė; nukreipim̀o ju osta 
rigidity n kietu mas, standu mas; tvirtu mas  

flexural ~ standu mas lenkim̀ui; standu mas len kiant (strypą)  
rigor n amer. = rigour
rigorous a tikslùs 
rigour n tikslùmas  
rim n 1 apvadas, kraštas; briauna 2 graižtas 3 (akinių) rėmeliai 

4 automob. lan kas; ratlankis; bandažas 5 techn. žíedas; ap-
gauba; an tbriaunis 6 jūr. vanden s pavir šius 
~ of pipe collar vamzdžio atvarto vainikėlis 
cartridge ~ tūtos briauna
curved ~ su lenktas ratlankis
reinforcing / stiffening / strengthening ~ standu mo briauna
toothed ~ dantytasis apvadas
wheel ~ ratlankis 

ring n 1 automob. žíedas 2 ratas, apskritim̀as 3 flanšas, apkaba
4 (telefono ir pan.) skambu tis 
~ marker žymima sis žíedas  
~ oiler alyvos žíedas 
adapter ~ (tanko) vedančiojo ritinėlio ko rpusas 
adjustable ~ nustatomasis sprogdik̀lio žíedas 
adjusting ~ (sprogdiklio nustatytojo)reguliu ojamasis žíedas 
advance ~ uždegìmo paskubo s nustatymo žiédas 
base fuse spliced ~ perpjautasis dugnìnio sprogdik̀lio žíedas  
base plate ~ (minosvaidžio) atramìnės plo kštės žiédas 
bed lock ~ padango s bo rto u žrakto žiédas 
bigger ~ (kolimatoriaus tinklelio) didysis žíedas 
breech ~ art. drūtgalỹs Art, KEnc 
burning ~ (sprogdiklio) nustatomasis žiédas 
calibration ~ kalibravimo žiédas 
carbon seal ~ sandarinamasis grafìtinis žiédas 
centring ~ centru ojamasis žíedas 
check ~ šaul. g. fiksu ojamasis žíedas 
circumferentially compressible piston ~ spaudžiantis visu 
apskritimu  stūmo klio žíedas 
clamping ~ spaudžiamasis žiédas 
clutch adjusting ~ reguliu ojamasis sánkabos žíedas 
clutch spring ~ sánkabos spyruo klės žiédas 
collar ~ sandarinamasis žiédas 
compression ~ kompresinis žiédas 
compression piston ~ kompresinis stūmo klio žiédas 
contact ~ kontaktinis žiédas 
cylinder sleeve ~ sandarinamasis ciliǹdro tūtos žíedas 
decoppering ~ apsaugo s dirželis nuo (vamzdžio) užteršìmo 
variu   
defensive grenade safety-pin ~ gynybinės granatos apsau-
gìnio smei gto žíedas 
diopter ~ dio ptrinis žiédas 
distance ~ plečiamasis žiédas 
driven friction ~ varomasis sánkabos dis̀kas 
driving friction ~ varantysis sánkabos dìskas 
eccentric ~ ekscen trinis žíedas 
elevating mechanism middle band ~ tarpinis keliamojo 
mechanìzmo žíedas 
expansion ~ (vamzdyno) temperatūros kompensatorius 
fastening ~ tvìrtinamasis žiédas 
feed-through ~ praeinamo ji įvorė
fixed ~ nejudru sis žiédas 

flywheel gear ~ dantytasis smagračio vainìkas
front split ~ (sandariklio) perpjautasis príekinis žíedas 
fuse-setting ~ nustatomasis nuotolìnio vamzdelio žíedas 
gas ~ sandarìklio žíedas 
gas regulating ~ šaul. g. du jų reguliatoriaus žíedas 
gasket ~ sandarinamasis žíedas 
gland-shaped ~ sandarinamasis riebókšlio žíedas 
guide ~ kreipiamasis žíedas; vamzdžio apkaba
gummed-up piston ~ pridegęs stūmo klio žíedas 
gun ~ turelė
indicator ~ žíedas su nuro domąja žyma
inner packing ~ poapykaklìnis riebókšlio žíedas 
inner split ~ vidìnis perpjautasis žíedas
intermediate ~ tarpinis žíedas 
kingbolt ~ kakliu ko žíedas 
lanyard ~ (revolverio) dir žo žíedas 
limiting ~ ribo jamasis žíedas 
liner retaining ~ fiksu ojamasis lai svojo lei nerio žíedas 
locking ~ apsaugìnis žíedas; atramìnis žíedas; šaul. g. fiksu o-
jamasis žíedas 
loose oil ~ laisvasis tepìmo žíedas 
lower piston ~ apatìnis stūmo klio žíedas  
lubricating ~ tepìmo žíedas 
measuring ~ matu ojamasis žíedas  
muzzle ~ art. laibgalio mova; laibgalio žíedas  
muzzle stop ~ art. príekinis tvìrtinamasis žíedas; tvìrtina-
masis laibgalio žíedas 
nipple joint ~ įvorės tarpìklis 
nozzle ~ laibgalio žíedas; (beatošliaužio pabūklo) užlaibga-
lìnis žíedas 
obliquely cut piston ~ stūmo klio žíedas su įžambiąja spyna
obturator ~ sandarìklio žíedas 
oil scraper ~ tepalìnis žíedas 
oil thrower ~ atspin dintis tepalìnis žíedas 
oil-seal ~ sandarinamasis tepalìnis žíedas 
outer base plate ~ (minosvaidžio) išorìnis atramìnės plo kštės 
žíedas 
outer packing ~ viršapykaklìnis riebókšlio žíedas 
packing ~ sandarinamasis žíedas; riebókšlio žíedas; užkala-
masis lan kas 
pedestal-base support ~ atramìnis papėdinio lafeto pagrindo 
žíedas 
piston ~ stūmo klio žíedas 
powder ~ (minosvaidžio minos) žiedìnis u žtaisas; (užtaiso) 
žiedìnis maišelis 
pull ~ ištraukiamasis žíedas 
pull-off support ~ spaudžiamasis atramìnis žíedas 
rear split ~ (sandariklio) užpakalìnis perpjautasis žíedas
release-pin ~ (minos sprogdiklio) ištraukiamojo apsaugìnio 
smai go žíedas; tempiamasis išlaisvinamo ko to žíedas (sprog-
diklyje)   
resistance ~ apsaugìnis žíedas (šaudmenyse) 
retaining ~ palai komasis žíedas; šaul. g. fiksu ojamasis 
žíedas 
reticle adjusting ~ nustatomasis o ptinio taikìklio tinklelio 
žíedas 
reticle rotating ~ su kamojo kampamačio tinklelio žíedas 
rim lock ~ fiksavimo žíedas 
rip-cord ~ ištraukiamasis žíedas 
rotary collector ~ kontaktinis sukamasis įtaisas 
rotary turret collector ~ kontaktinis sukamasis bo kšto 
įtaisas 
rubber ~ gumìnis žíedas 
safety ~ apsaugìnis žíedas   
sealing ~ sandarinamasis žíedas 
setting ~ nustatomasis žíedas 
slip ~ kontaktinis žíedas; šliaužiamàsis žíedas
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smaller ~ (kolimatoriaus tinklelio) mažasis žiédas
snap / spring ~ spyruo klinis žiédas 
socket ~ žiedìnė apkaba
space ~ plečiamasis žiédas 
split ~ perpjautasis žiédas 
steering clutch release ~ išjungiamo ji bo rto frìkcinės pava-
ro s apkaba
sticky piston ~ pridegęs stūmo klio žiédas; užsikir tęs stū-
mo klio žíedas 
straight-face piston ~ stūmo klio žíedas su cilìndriniu išori-
niu  pavir šiumi 
time-setting ~ (sprogdiklio) judru sis nuotoliǹis žíedas
toothed ~ dantytasis vainikėlis 
top piston ~ viršutìnis stūmo klio žíedas 
tow ~ vilkìmo jungė
track guide ~ kreipiamasis vedančiojo vìkšro ritinėlio, vìkšro 
grandies flanšas 
trigger pull ~ ištraukiamasis gaidu ko žiédas 
trunnion ~ kakliu ko žiédas 
turret ~ lan kstinė bo kšto atrama
turret-hatch ~ bo kšto liu ko turelė
upper race ~ viršutìnis bo kšto riedėjimo vagu tės žiédas 
wire locking ~ vieliǹis fiksavimo žiédas 

ringbolt n ąsìnis var žtas 
ringer n (elektrinis, telefono) skambu tis 
ringing n iškvietìmas 

selective ~ atrankìnis iškvietim̀as 
ringing-up n telefòninis iškvietìmas 
ring-off n ryš. baigìmas kalbėti 
ring-shaped a žiedìnis; žiédiškas 
rinse / rinsing n skalavimas, plovim̀as 
rinser n plovìklis 
rip n plyšys; prapjova, įpjova 
ripcord n (parašiuto, aerostato) ištraukim̀o vir vė
ripe a užtaisýta NATO
ripple n pulsacija 
ripsaw n išilgìnis pjūklas 
rise n 1 kilìmas; iškilim̀as, pakilim̀as 2 pradžia 3 (upės) ìštaka, 

pradžia 4 techn., stat. (arkos) pakyla; nusvirim̀as; įlinkis, 
nu osvyra 5 stiprėjimas 
muzzle ~ vamzdžio pakilim̀as (šūvio metu)
temperature ~ (į)kai tinimas; (į)šìldymas 

riser n vertikalu sis vamzdis, statvamzdis  
risk n rìzika KEnc; pavõjus KEnc; take* a ~ riziku oti 

emergency nuclear ~ krìtinė branduolìnė rìzika Aps, KEnc, 
NATO
explosion ~ sprogìmo pavo jus 
fire ~ gai sro pavo jus, pavojingu mas 
fuel-spillage ~ degalų nutekėjimo pavo jus
moderate nuclear ~ vidutìnė branduolìnė rìzika Aps, KEnc, 
NATO
negligible nuclear ~ nereikšmìngoji branduoliǹė rìzika Aps, 
KEnc, NATO 
nuclear ~ branduoliǹė rìzika KEnc 

risky a rizikìngas; pavojiǹgas 
river n ùpė; jump the ~ persikelti per u pę kaunantis  
rivet n kniedė

mainspring ~ šaul. g. koviǹės spyruo klės kniedė
riveter n kniedytu vas 
riveting n kniedijimas 

explosion ~ kniedijimas sprogimu 

road n 1 kẽlias KEnc; clog / congest a ~ sudaryti spūstį kelyje; 
condition / rehabilitate a ~ taisyti kelią; construct / lay* a ~
tiẽsti kelią; obstruct a ~ įren gti u žtvaras kelyje; operate a ~
eksploatu oti kelią; seal a ~ uždaryti kelią 2 (ppr. pl) jūr. 
rei das 
~ of bridge važiu ojamoji tìlto dalìs 
access ~ privažiãvimo kẽlias
all-weather ~ tin kamas naudo ti bet kokiai s orai s kelias, vi-
so ris kelias 
approach ~ príevaža, privažiavimas; privažiu ojamasis kelias 
arterial / backbone / primary ~ magistralinis kelias 
asphalt / bituminous ~ asfaltkelis 
axial ~ ašìnis kẽlias KEnc; statmenàsis kẽlias NATO
ballast ~ skaldo s kelias 
barred ~ užblokúotasis kẽlias
bel ~ žiedìnis kelias 
belt / lateral ~ rokada NATO, lygiagretu sis kelias 
blind ~ blo go matomu mo kelias 
bottleneck ~ kelias su sun kinančiais judėjimą ru ožais 
bridge ~ važiu ojamoji tìlto dalìs; tìlto sankasa 
bridle ~ nešulìnis kelias 
broken-stone ~ skaldo s kelias 
brushwood ~ išklo tas žabais kelias 
carriage / cart / horse ~ kin komojo, arklių transpo rto kelias 
cement-bound ~ cemen to ir skaldo s dango s kelias 
circuit / circular ~ žiedìnis kelias 
concrete ~ beto nkelis, cemen to ir beto no dango s kelias 
condemned ~ apleistas kelias; netekęs reikšmės kelias 
congested ~ perpildytasis kelias 
corduroy ~ kẽlias per pélkes KEnc
country ~ laũko kẽlias KEnc
decoy ~ klaidìnamasis kelias 
defiladed ~ paslėptasis kelias 
delivery ~ tiekìmo kelias 
depressed ~ kelias ìšėmoje 
detour ~ aplin kkelis 
diagonal ~ skersìnis kelias 
dirt / earth / natural ~ kẽlias be tvirtõs dangõs KEnc
district / local / regional ~ vietinės reikšmės kelias 
dual ~ dvijuõstis kelias 
egress ~ kelias iš placdarmo 
elevated ~ viršžemìnis kelias 
emergency ~ atsargìnis kelias 
expedient ~ laikinasis kelias 
exposed ~ atvirasis kelias (atvira vietove) 
fair-weather ~ tin kamas naudo ti tik sausai s orai s kelias 
field ~ lau ko kelias 
four-lane ~ keturjuõstis kelias 
frontal ~ frontalùsis kẽlias KEnc
fuel supply ~ degalų tiekìmo kelias 
graded earth ~ profiliu otasis grun tkelis 
gravel ~ žvyrkelis 
greasy ~ slidu sis kelias 
hard ~ tvirto s dango s kelias 
hasty ~ laikinasis kelias 
hasty expedient ~ laikinasis kelias su parankìnių medžiagų
danga
haul ~ medžiagų tiekìmo kelias 
hay ~ vietinis kelias 
heavy ~ nelabai  važu s kelias 
heavy expedient ~ laikinasis sustìprintos dango s kelias 
heavy traffic ~ dìdelio krovinių vežìmo intensyvu mo kelias 
high-flying ~ kelias viaduku 
hillside ~ kelias nu okalne, šlaitu 
ice ~ ledo kelias, žiemo s (ledo) kelias 
impassable ~ nevažu sis kelias 
improved ~ pagerintasis kelias 
improved dirt / earth ~ pagerintasis grun tkelis 
intersecting ~ perkertamasis kelias 
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lack of ~s bekelė
levee ~ kelias pylimu, damba; kelias klampyne  
limited access ~ kelias su ribo tu įvažiavimų skai čiumi 
log-tread ~ gulekšnių vėžių kelias 
macadam ~ plentas; den gtas skalda kelias 
main ~ magistralė
main supply ~ pagrindìnis tiekim̀o kelias 
metal-track ~ metalìnės dango s kelias 
military ~ karìnis kelias 
military trunk ~ pagrindìnis kariǹis kelias 
motor ~ automobìlių kelias; autostrada
motor main ~ automobìlių magistralė
mountain ~ kalnų kelias 
multilane ~ daugiajuõstis kelias 
off the ~ bekelė
oiled gravel ~ žvyro ir bitu mo dango s kelias 
one-track / one-way ~ vienkrypčio ei smo kelias 
operational ~ operãcinis  kẽlias
overhead ~ estakadà KEnc; viadu kas 
plank-tread ~ lentų vėžių kelias 
poor ~ blogasis kelias 
primitive ~ nepagerintasis grun tkelis 
reserved ~ atsargìnis kelias; specialu sis kelias 
restricted ~ reguliu ojamo ei smo kelias
sand-gravel ~ smėlio ir žvyro kelias 
service ~ laikinasis kelias 
single-track ~ vienju ostis kelias 
slick ~ lygu sis kelias 
snow ~ sniego kelias 
soil-bituminous ~ asfaltu otasis grun tkelis 
soil-cement ~ cementiǹis grun tkelis 
stabilized dirt / earth ~ pagerintasis grun tkelis 
standard ~ tìpinis kelias 
strategic ~ stratèginis kẽlias KEnc
strenuous ~ intensyvau s ei smo kelias 
surfaced ~ dirbtìnės dango s kelias, tvirto s dango s kelias 
tactical ~ tãktinis kẽlias KEnc
tangled ~ labai  perpildytas kelias 
tar-sprayed ~ gudronu otasis kelias 
temporary ~ laikinasis kelias 
three-lane ~ trijuõstis kelias 
tortuous ~ vingiu otasis kelias 
tough ~ sun kiai pravažiu ojamas kelias 
traffic ~ pravažu sis kelias 
traffic-bound / -compacted ~ suplūktas važinėjant kelias 
trail / hasty expedient / pioneer ~ vorų kelias 
tread ~ vėžių kelias 
trucking ~ krovinìnio transpo rto kelias 
trunk ~ magistralė
two-lane /  two-way ~ dvijuõstis kelias; dvìpusio ei smo 
kelias 
unimproved ~ nepagerintasis kelias 
unsurfaced / natural soil ~ gruñtkelis KEnc
washboard ~ kelias su iš̀graužomis 
winter ~ žiemo s kelias 
wood ~ mìško kelias 

roadability n automob. judėjimo stabilu mas 
roadbed n kelio sankasa  

earth ~ žemės kelio sankasa 
roadblock n 1 (kelio) ùžtvara KEnc 2 amer. kliūtis KEnc  

log-post ~ medìnių stulpų kelio u žtvara 
mine ~ sprogstamo ji miǹų u žtvara kelyje
security ~ apsaugìnė kelio u žtvara 
unmanned ~ neginamo ji kelio u žtvara 

roader n keltiesė; bėgių klotu vas  
roadholding n automob. ei smo stabilu mas  
roadless a be kelių, bekelė

road sign n kẽlio žénklas KEnc
~ „advance direction sign“ kẽlio žénklas „išankstìnė kryp-
čių rodyklė“ 
~ „axle load limit“ kẽlio žénklas „ribo ta ašies apkrova“ 
~ „breakdown service“ kẽlio žénklas „dirbtu vės“ 
~ „built-up area“ kẽlio žénklas „gyvenvietė“ 
~ „camping site“ kẽlio žénklas „keliautojų stovykla“ 
~ „carriage-way narrows“ (both sides, right side, left side)
kẽlio žénklas „susiaurėjimas“, „susiaurėjimas iš dešinės“, 
„susiaurėjimas iš kairės“ 
~ „category of vehicle“ kẽlio žénklas „transpo rto príemonės 
rūšìs“ 
~ „cattle or other animals crossing“ kẽlio žénklas „gyvulių
pergina“ 
~ „children“ kẽlio žénklas „vaikai “ 
~ „clearance height limit“ kẽlio žénklas „ribo tas au kštis“ 
~ „clearance width limit“ kẽlio žénklas „ribo tas plo tis“ 
~ „closed to all vehicles in all directions“ kẽlio žénklas
„ei smas drau džiamas“ 
~ „compulsory cycle track“ kẽlio žénklas „dvìračių takas“ 
~ „compulsory footpath“ kẽlio žénklas „pėsčiųjų takas“ 
~ „compulsory minimum speed“ kẽlio žénklas „ribo tas 
minimalu s grei tis“ 
~ „compulsory motor vehicles“ kẽlio žénklas „lengvíeji 
automobìliai“ 
~ „compulsory roundabout“ kẽlio žénklas „ei smas ratu “ 
~ „crossing“ kẽlio žénklas „sankryža“ 
~ „cross-wind“ kẽlio žénklas „šo ninis vėjas“ 
~ „dangerous bend“ (to the right, to the left) kẽlio žénklas
„vìngis į dešinę“, „vìngis į kai rę“ 
~ „direct on circuit“ kẽlio žénklas „apvažiavimo kryptìs“ 
~ „direction of effectiveness of the sign“ kẽlio žénklas
„ženklo galio jimo kryptìs“ 
~ „direction of main road“ kẽlio žénklas „pagrindìnio kelio 
kryptìs“ 
~ „direction of turn“ kẽlio žénklas „po sūkio kryptìs“ 
~ „direction sign at intersection“ kẽlio žénklas „ei smo 
kryptìs sankryžoje“ 
~ „direction to be followed“ kẽlio žénklas „ei smo kryptys 
ju ostose“  
~ „distance to an object“ kẽlio žénklas „atstu mas iki      
objekto“ 
~ „distance“ kẽlio žénklas „atstu mas“ 
~ „end of all prohibitions and restrictions“ kẽlio žénklas
„apribo jimų pabaiga“ 
~ „end of built-up area“ kẽlio žénklas „gyvenvietės pabai-
ga“ 
~ „end of compulsory minimum speed“ kẽlio žénklas „mi-
nimalau s grei čio apribo jimo pabaiga“ 
~ „end of main road“ kẽlio žénklas „pagrindìnio kelio pa-
baiga“ 
~ „end of motorway“ kẽlio žénklas „automagistralės pabai-
ga“ 
~ „end of prohibition of overtaking“ kẽlio žénklas „len-
kìmo draudìmo pabaiga“ 
~ „end of speed limit“ kẽlio žénklas „grei čio ribo jimo pa-
baiga“ 
~ „falling rocks“ kẽlio žénklas „krin tantys akmenys“ 
~ „filling station“ kẽlio žénklas „degalìnė“ 
~ „first-aid station“ kẽlio žénklas „medicìnos pagalba“ 
~ „footpath“, „pedestrian crossing“ kẽlio žénklas „pėsčiųjų
perėja“ 
~ „hotel or motel“ kẽlio žénklas „viešbutis“ 
~ „intersection with secondary road“ kẽlio žénklas
„sankryža su šalutiniu  keliu “ 
~ „intersection with tramway“ kẽlio žénklas „sankryža su 
tramvajaus lìnija“ 
~ „km sign“ kẽlio žénklas „kilometrų ženklas“  
~ „light signals“ kẽlio žénklas „šviesofo ras“ 
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~ „load limit“ kẽlio žénklas „ribo ta masė“ 
~ „loose gravel“ kẽlio žénklas „žvyras“ 
~ „main road“ kẽlio žénklas „pagrindiǹis kelias“ 
~ „motorway“ kẽlio žénklas „automagistralė“ 
~ „nature of crossing“ kẽlio žénklas „sankryža“ 
~ „no entry for animal-drawn vehicles“ kẽlio žénklas   
„vežìmų ei smas drau džiamas“ 
~ „no entry for any power-driven vehicle“ kẽlio žénklas
„moto rinio transpo rto ei smas drau džiamas“ 
~ „no entry for any power-driven vehicles drawing a  
trailer“ kẽlio žénklas „važiu oti su priékabomis drau džiama“ 
~ „no entry for cycles“ kẽlio žénklas „dvìračių ei smas 
drau džiamas“ 
~ „no entry for goods vehicles“ kẽlio žénklas „krovinìnių
automobìlių ei smas drau džiamas“ 
~ „no entry for motor cycles“ kẽlio žénklas „motocìklų
ei smas drau džiamas“ 
~ „no entry for pedestrians“ kẽlio žénklas „ei ti drau -
džiama“ 
~ „no entry for power-driven agricultural vehicles“ kẽlio 
žénklas „traktorių ei smas drau džiamas“ 
~ „no entry“ kẽlio žénklas „įvažiu oti drau džiama“ 
~ „no left turn and U-turn“ kẽlio žénklas „su kti į kai rę ir 
apsisu kti drau džiama“ 
~ „no right turn“ kẽlio žénklas „su kti į dešinę drau džiama“ 
~ „no through road“ kẽlio žénklas „aklakelis“ 
~ „no U-turn“ kẽlio žénklas „apsisu kti drau džiama“ 
~ „one-way traffic“ kẽlio žénklas   „vienpu sis ei smas“ 
~ „other dangers“ kẽlio žénklas „kitì pavo jai“ 
~ „overtaking by goods vehicles prohibited“ kẽlio žénklas
„krovinìniais automobìliais len kti drau džiama“ 
~ „overtaking prohibited“ kẽlio žénklas „len kti drau -
džiama“ 
~ „parking prohibited / forbidden“, „no parking“ kẽlio 
žénklas „stovėti drau džiama“ 
~ „parking“ kẽlio žénklas „stovėjimo vieta“ 
~ „pass this side“ kẽlio žénklas „kliūties apvažiavimo kryp-
tìs“ 
~ „passing without stopping prohibited“ kẽlio žénklas
„važiu oti nesusto jus drau džiama“ 
~ „placename“ kẽlio žénklas „objekto pavadìnimas“ 
~ „priority for oncoming traffic“ kẽlio žénklas „priešprie-
šìnio ei smo pirmenybė“ 
~ „priority over oncoming traffic“ kẽlio žénklas „pirme-
nybė priešpriešìnio ei smo atžvilgiu“ 
~ „prohibited to traffic“ kẽlio žénklas „ei smas drau džia-
mas“ 
~ „railroad crossing with gates“ kẽlio žénklas „pervaža su 
u žtvaru“ 
~ „railroad crossing“ kẽlio žénklas „geležìnkelio pervaža“ 
~ „railway crossing without gates“ kẽlio žénklas „pervaža 
be u žtvaro“ 
~ „refreshments or cafeteria“ kẽlio žénklas „valgykla“, 
„kavìnė“ 
~ „road leads on to quay or river bank“ kẽlio žénklas
„krantìnė“ 
~ „road number“ kẽlio žénklas „kelio nu meris“ 
~ „roadworks“ kẽlio žénklas „darbai “ 
~ „slipping road“ kẽlio žénklas „slidu s kelias“ 
~ „speed limit“ kẽlio žénklas „ ribo tas greit is“ 
~ „standing and parking prohibited“ kẽlio žénklas „susto ti 
drau džiama“ 
~ „steep ascent“ kẽlio žénklas „statì įkalnė“ 
~ „steep descent“ kẽlio žénklas „stati ̀nu okalnė“ 
~ „stop“ kẽlio žénklas „sto p“ 
~ „swing-bridge“ kẽlio žénklas „praskiriamasis tìltas“ 
~ „telephone“ kẽlio žénklas „telefo nas“ 
~ „time limit of the sign“ kẽlio žénklas „ženklo galio jimo 
lai kas“ 

~ „traffic lane“ kẽlio žénklas „ei smo ju osta“ 
~ „two-way traffic“ kẽlio žénklas „dvipu sis ei smas“ 
~ „uneven road“ kẽlio žénklas „nelygus kelias“ 
~ „use of audible warning devices prohibited“ kẽlio 
žénklas „naudo ti gar so signalą drau džiama“ 
~ „U-turn“ kẽlio žénklas „apsisukìmo vieta“ 
~ „winding road“ kẽlio žénklas „vìngiai“ 
~ „zone to which the regulation applies“ kẽlio žénklas
„ženklo galio jimo zona“ 
guide / mandatory ~ nukreipiamasis kẽlio žénklas 
informative ~ nuro domasis kẽlio žénklas 
prohibitory ~ draudžiamasis kẽlio žénklas 
safety / warning ~ įspėjamasis kẽlio žénklas 

road-test v išbandyti automobìlį natūraliomìs sąlygomis 
roadway n 1 važiu ojamoji kelio dalis̀; grindinys, kelias; ~ 

swept for mines „Kelias patìkrintas, mìnų nėra!“ (praneši-
mas) 2 važiu ojamoji tìlto dalìs 
elevated ~ viržemìnis kelias 
plank / slab ~ skydinis kelias 

roadworks n pl kelio darbai 
roamer n koordinãtinis tiñklas KEnc, NATO
roar n 1 kaũksmas 2 (variklio) ūžìmas 3 gaudesys, dundesys, 

griaudìmas 
roaster n degìmo kro snis 

rotary ~ džiovìnimo būgnas  
robot n automat., komp. ro botas  
 combat ~ koviǹis ròbotas KEnc
robotics n komp. robototèchnika LST
robustness n patvaru mas 
rocker n 1 balansyras, svìrtis; kulis̀ė, švaistìklis 2 šaul. g. 

keitìklio svìrties ąsa 3 (lafeto su nepriklausoma taikymo lini-
ja) sūpuo klinė dalìs

rocket n 1 (nevaldomoji) raketà Aps, Art, KEnc, NATO 2
rakètinis varìklis KEnc 3 reaktỹvinis sviedinỹs KEnc 4 grana-
ta 5 attr rakètos, raketinis 
anti-tank ~ reaktyvinė prieštankinė granata
artillery ~ artilerinė raketa; lau ko reaktyvinės artilerijos 
raketa
barrage ~ užtveriamo ji raketa
carrier / booster ~ nẽšančioji raketà Aps, Art, KEnc
conventional ~ parakìnis reaktyvinis sviedinys 
free ~ neval domoji raketà Aps, Art, KEnc, NATO
high-explosive anti-tank ~ reaktyvinė kumuliacinė prie-
štankinė granata
howitzer-launched ~ iššaunama iš haubicos raketa
launching ~ (pa)leidìmo raketà Art, KEnc
meteorological ~ meteorològinė raketà KEnc
military ~ koviǹė raketa; kovìnis reaktyvinis sviedinys 
powder ~ parakìnė raketa
signal ~ signãlinė raketa KEnc
sound ~ garsìnė signalinė raketa
tank-killer ~ prieštankinis reaktyvinis sviedinys 
three-stage ~ trijų pakópų raketà
toxic ~ raketa su chemine kovine dalimì
unguided ~ neval domoji raketa
vernier ~ (erdvėlaivio) pagalbinis varìklis, koregu ojamasis 
varìklis 

rocket-launcher n 1 granãtsvaidis; reaktyvinis prieštankinis 
šautuvas 2 reaktyvinis įrenginys 
anti-tank ~ prieštankinis granãtsvaidis 
heavy ~ sunku sis granãtsvaidis 
semiautomatic ~ pusiau automatinis granãtsvaidis 

rocket (-powered) a raketinis
rocket-propelled a raketinis; (su) reaktyviniu varikliu 
rocketry n raketinė technika 
rocking n supìmas, sūpavimas; svyravimas 
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rod I n 1 techn., automob. trauklė; strỹpas; kótas; matuõklė 2

automob. švaistìklis 3 amer. šnek. revo lveris 
accelerator ~ akceleratoriaus trauklė
adjustable / controllable ~ reguliu ojamoji trauklė
adjusting ~ svìrtinės pavaro s reguliatoriaus trauklė
alignment ~ stabdžių kaladėlės reguliatoriaus plokštelė
blast driven earth / earth ~ sprogstamasis įtaisas įkasoms 
daryti grunte  
brake ~ stabdžio trauklė
brake pedal control ~ stabdžio pedalo trauklė
brake push ~ stabdžių ko tas 
clutch control ~ sankabos val dymo trauklė
clutch operating ~ sankabos pavaro s trauklė
clutch pedal ~ sankabos pedalo trauklė
connecting / piston ~ švaistìklis; art. kintamo sios ato šliaužos 
mechanìzmo svìrtis 
connecting ~ eye švaistìklio galvu tės skylė
control ~ reguliu ojantysis strypas 
control linkage ~ pavaro s trauklė
counterpoise / counterbalance ~ pusiausvyros mechanìzmo 
svìrtis 
counterrecoil / recuperator piston ~ (atošliaužos įtaisų) 
grąžìklio ko tas, grąžìklio stūmo klio ko tas 
cross ~ šliaužìklio strypas 
diagonal reaction ~ skersiǹė reaktyvinė trauklė
drag ~ išilgìnė vai ro trauklė
exploring ~ mìnų ieškik̀lio strypas 
firing gear connecting ~ (sprogdiklio) jungiamasis 
skeliamojo mechanìzmo strypas 
firing-pin ~ skìltuvo ko tas 
follower ~ šaul. g. padavik̀lio strypas 
front reaction ~ priékinė išilgiǹė reaktyvinė trauklė
gas-piston ~ šaul. g. du jų stūmo klio ko tas 
gearshift control ~ pavarų perjungimo trauklė
guide ~ vedantysis strypas 
level ~ niveliavimo matuo klė  
link ~ išilgìnis vai ro strypas 
measuring / sounding ~ matuo klis 
oil / oil measuring ~ alyvos matuo klė; alyvos liestu kas 
oil index ~ grąžìklio skysčio matuo klė
operating ~ šaul. g. du jų stūmo klio ko tas; sklan džio pir štas 
parking / hand brake ~ stovėjimo, trauklė; ran kinio stabdžio 
trauklė
pedal ~ pedalo trauklė
pendulum ~ svyruo klinė pakaba
piston ~ stūmo klio ko tas; sklendės ko tas 
pull ~ trauklė; ran kinio stabdžio trauklė
radius ~ išilgìnė trauklė
rear reaction ~ užpakaliǹė išilgìnė reaktyvinė trauklė
recoil piston ~ ato šliaužos stabdžio ko tas 
regulating ~ pervedamoji trauklė
safety-lever ~ šaul. g. saugìklio svirtelės velenėlis 
service / foot brake ~ darbìnio stabdžio trauklė, ko jinio 
stabdžio trauklė
shift ~ perjungimo trauklė
side ~ išilgìnė vai ro trauklė
sounding ~ lo tas; matuo klė
steering ~ vai ro trauklė
steering cross ~ skersiǹė vai ro trauklė
steering side ~ išilgìnė vai ro trauklė
striker ~ skìltuvo ko tas; skil̀tuvo uodega
suspension ~ pakabo s trauklė
tell-tale ~ (atošliaužos) matuo klės strypas 
throttling ~ ato šliaužos stabdžio grąžìklis 
tilt ~ (dugninės prieštankinės minos sprogdiklio) kontaktinė
sukamo ji svìrtis, trauklė
topographic ~ topografinė matuo klė
track ~ skersìnė vai ro trauklė

track idler adjusting ~ vìkšro įtempìmo reguliavimo strypas 
valve push ~ vožtu vo stūmìklio ko tas 
variable recoil control ~ art. ato šliaužos stabdžio ver pstė

rod II n grūstùvas KEnc
cleaning ~ grūstùvas KEnc; pabūklo grūstùvas Art, KEnc 
cylinder cleaning ~ šaul. g. du jų kameros valymo grūstu vas 
jointed cleaning ~ sudedamasis grūstu vas 
wiping ~ grūstùvas KEnc

rodding n svìrtinė pavara
roentgen (r) n fiz. psn. reñtgenas (R) (apšvitos dozės vienetas) 

Aps, KEnc, NATO
roentgenometer n fiz. psn. rentgenomètras Aps  
roiling n drumstìmas 
roll n 1 velenas, velenėlis; būgnas, cilìndras, ritinėlis, vo las 2

komp. ritinys 3 (laivo, lėktuvo) šo ninis, bo rtinis supìmas 4
pósvyris KEnc, NATO 5 krypãvimas 
~ of car automobìlio po svyris, automobìlio krenas 
hammer ~ gaidu ko ritinėlis 
measuring ~ (tolimačio) matavimo velenėlis 

roll-bar n automob. apsaugìnis lan kas 
roller n 1 vo las, volelis; ristu vas 2 velenas, velenėlis; suka-

masis cilìndras; ritinėlis 3 komp. velenėlis 4 (kelių tiesybos) 
vo lo būgnas 
~ of a mine sweeper mìnų tralo vo las 
block rotating ~ spyno s atvamzdžio ritinėlis  
bogie ~ atramìnis vežimėlio ritinėlis 
carrier / idler ~ (vikšro) palai komasis ritinėlis 
carrier ~ palai komasis ritinėlis 
clutch ~ pin išspaudžiamasis sánkabos spaudžiamojo dìsko 
ritinėlis 
crankshaft ~ art. spyno s ašies ritinėlis 
drawing-off ~ išleidìmo velenėlis 
exploder ~ vo linis mìnų tralas  
feed ~ padavìmo ritinėlis; dėtuvės galìnė atkirta
guide / running ~ kreipiamasis ritinėlis 
idler / carrying ~ lai kantysis ritinėlis 
jockey ~ tempiamasis ritinėlis 
liner ~ support art. atramìnis lai svojo įvamzdžio (art. išar-
domojo vamzdžio vidinio vamzdžio) išėmìmo ritinėlis 
lock release ~ pavarìnis užrakìnamojo mechanìzmo ritinėlis 
mainspring ~ šaul. g. koviǹės spyruo klės ritinėlis 
mine sweeping ~ (minų) tralavimo vo las 
mine-clearing / -exploding ~ vo linis mìnų tralas 
motor ~ savaei gis vo las 
mount traversing ~ (lafeto) viršutìnio stõvo, sukamo sios 
platfo rmos ritinėlis 
pair of ~s po rinis ritinėlis 
pinch ~ prispaudìmo velenėlis 
recoil ~ art. lo pšio ritinėlis 
running / travelling ~ 1 vo las, volelis, judamasis vo las; ratas 
2  bėgūnas; bėgūno ritinėlis 
support ~ palai komasis ritinėlis 
tank-mine exploding ~ vo linis tanko mìnų tralas 
tank-propelled mine-clearing ~ tankas su vo liniu tralu 
tensioning ~ tempiamasis ritinėlis 
top ~ palai komasis ritinėlis, viršutiǹis ritinėlis 
track ~ palai komasis ritinėlis, atramìnis ritinėlis 
track support / truck ~ palai komasis, viršutìnis vìkšro riti-
nėlis 
track tensioning ~ tempiamasis vìkšro ritinėlis 
translating ~ spyno s ìšstumiamo mechanìzmo srai gtas 
traversing ~ su kamojo rėmo ritinėlis 
vibrating ~ vibracijos velenas 

roller-blind n nuleidžiamóji aklino ji užu olaida
roll-in n komp. (informacijos, programos, teksto) įkeltìs 

roll-in
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rolling n 1 pósvyris KEnc, NATO 2 (laivo) šóninis supim̀as 3

valcavimas 
~ of tank (minkšto) rezervuaro suskleidim̀as 
cold ~ šaltàsis valcavimas
hot ~ karštàsis valcavimas  

roll-out n komp. (informacijos, programos, teksto) iškeltìs 
romer n koordinatinė liniuo tė
roof n sto gas; dan gtis 

altimetric ~ zen. au kščio matuo klio dan gtis 
breather ~ of a tank kvėpu ojantysis rezervuaro dan gtis
conical ~ of a tank kūginis rezervuaro dan gtis 
flat ~ of a tank plokščiasis rezervuaro dan gtis 
floating ~ of a tank pláukiojantysis rezervuaro dan gtis
high-pitch cone ~ of a tank stačiakūgis rezervuaro dan gtis  
opening ~ atsidarantysis dan gtis
sliding ~ skečiamasis sto gas 
turret ~ bo kšto dan gtis 

roofing n: platform ~ platfo rmos príedanga 
roofrack n bagažìnė (metaliniai rėmai ant automobilio stogo) 
room n 1 patalpà; skỹrius (patalpa) KEnc; kãmera KEnc 2

vietà KEnc
decontamination ~ dezinfekavimo kamera 
engine ~ mašìnų patalpa
leg / foot ~ vieta ko joms (keleiviams ar vairuotojui 
automobilyje) 
operating / operator’s ~ aparatinė
pump ~ siurblìnė
ready service ~ bu dinčiųjų pabūklo skyrių patalpa
screened ~ ekranu otoji patalpa
shell ~ dengto ji sviedinių lai kymo vieta
shower ~ du šinė, du šų patalpa
storage ~ saugykla, sandėlių patalpa
utility ~ pagálbinė patalpà
velocity ~ bal. dìdelio grei čio reakcijų ban dymo kamera 
weapon storage and cleaning ~ gin klų saugojimo ir valymo 
kambarys; gin klų saugykla ir vieta gin klams valyti 

root n (turbinos lopetėlės) uodega
coordinate ~ koordinačių pradžia

rope n 1 virvė; lýnas 2 trukdžių juostẽlė NATO 3 pl jūr. 
takelažas, laivavirvės 
elevator / lifting ~ keliamasis lynas 
hoisting ~ krovinių kėlìmo lynas 
measuring ~ matãvimo vir vė KEnc
towing ~ vilktìs, vilkim̀o lynas 
traction ~ (lynų kelio) vedantysis lynas 
wire ~ lýnas KEnc

rope-chaff n vir vinės antiradiolokãcinės juostẽlės NATO
rope-drive n lyninė pavara
rope-ladder n vir vinės ko pėčios 
ropeway n lýnų kẽlias KEnc 
 aerial ~ kabamasis lynų kelias 
rose n: compass ~ kòmpaso ciferblãtas NATO
rosette n el. šaku tės liz̀das 
rosin n kanifo lija 
roster n: duty ~ tarnybos lapas 
rotameter n plūdìnis sąnaudų matuo klis 
rotary, rotatable, rotating a apsìsukantis; (pa)sukamasis 
rotate v sùkti(s)  
rotation n 1 sukìmasis Art, KEnc; apsisukim̀as 2 kai talioji-

mas(is); perio dinis pasikarto jimas 3 rotacija 
anticyclonic ~ anticiklo ninis sukim̀asis 
azimuthal ~ azimutìnis sukim̀asis 
clockwise ~ sukìmasis pagal lai krodžio rodyklę
counterclockwise ~ sukim̀asis prieš lai krodžio rodyklę
cyclonic ~ ciklo ninis sukim̀asis 
jerky ~ trukčio jamasis sukim̀asis  
loose ~ laisvasis sukim̀asis 

manual ~ prasukìmas rañkomis 
reverse ~ atvirkštìnis sukìmasis 
turret ~ (tanko ir pan.) bo kšto sukìmasis 
tyre ~ ratų sukeitìmas; padangų keitìmas (po tam tikros ri-
dos)

rotational a spec. sukamàsis; rotacinis 
rotator n 1 (pa)sukamasis, sukìmo įrenginys 2 (aplinkinio 

šaudymo minosvaidžio) sukamo ji atramìnės plo kštės dalìs 
rotor n 1 ro torius 2 šaul. g. dėtuvės žvaigždu tė  

blower ~ o rpūtės ro torius, kompresoriaus ro torius, prapučia-
mojo siur blio ro torius 
traversing ~ su kamojo mechanìzmo ro torius 

rough a neapdoro tas, neapdìrbtas 
round n 1 ratas, cìklas 2 skritulys; apskritìmas; rutulys; ko ntū-

ras 3 ko pėčių laiptelis 4 šovinỹs KEnc; šūvis KEnc; sálvė
KEnc; chamber a ~ įstu mti šo vinį į šo vinio lìzdą 5 rakètinis 
sviedinỹs  
~ of ammunition artilèrijos šaudmuõ Art, KEnc; šaudmuõ
KEnc
~ set-up šaudmen s komplektišku mas 
~ short of target nepríelėkis 
~s per gun pabūklo šūvių skai čius 
~s per gun per minute pabūklo šūvių skai čius per minu tę  
~s per tank tanko šaudmenų, sviedinių skai čius 
abortive ~ nepataikęs į taikinį sviedinys 
artillery ~ artilèrijos šovinỹs Art, KEnc
blank ~ tuščiàsis šovinỹs; mókomasis šovinỹs
chambered ~ įstumtasis šovinys 
complete ~ vientisìnis artilèrijos šaudmuõ Art, KEnc; vienti-
sìnis šovinỹs KEnc; gãtavas šaudmuõ  NATO
conditioning / warming ~ įšìldomasis šūvis 
dummy ~ mo komasis šaudmuo 
frangible ~ plonasienis sviedinys 
full-charge ~ didžiausio u žtaiso šaudmuo 
live ~ koviǹis šovinỹs
loose ~ šovinys su silpnai  įsodìnta kulka
minus / short ~ nepríelėkis 
mortar ~ minósvaidžio šaudmuõ Art, KEnc
quick-firing ~ vientisìnis šaudmuo 
separate-loading / semifixed ~ atskirojo užtai symo šaudmuo 
service ~ koviǹis šaudmuo 
spare ~s atsargìniai šoviniai   
stray ~ kulkà paklýdėlė  
stuck ~ įstrìgęs (vamzdyje) sviedinys 
top ~ viršutìnis patro nas 
unfired ~ nešaudytasis sviedinys  

round-shot n patrankos sviedinys 
round-the-clock a trijų pamainų
route n 1 trasà; kẽlias KEnc; maršrùtas KEnc, NATO; cut* off 

the enemy’s escape ~ atkir sti príešo atsitraukìmo kelią 2
kùrsas KEnc 3 komp. kelias; maršru tas 
~ of communication susisiekìmo kelias 
~ of fuel supply degalų tiekìmo kelias 
~ of minefield mìnų lau ko kryptìs 
access ~ privažiavimo kelias 
air ~ óro kẽlias NATO 
alternate / alternative / optional ~ antraei lis maršru tas  
approach ~ priėjìmo kẽlias NATO 
axial ~ frontalu sis kelias 
bypass ~ 1 apėjìmo kelias 2 aplin kkelis, aplin kinis kelias
(ypač aplink miestą)  
circuitous ~ žiedìnis kelias 
closed ~ uždarasis maršru tas 
completed / lined ~ nustatytasis maršru tas 
conflicting ~ príešiškasis maršru tas 
connecting ~ jungiamàsis kẽlias KEnc, NATO
controlled ~ ribójamasis maršrùtas KEnc, NATO
convoy ~ konvòjaus maršrùtas NATO 
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country ~ lau kkelis, vietinės reikšmės kelias 
criss-crossing ~s persikertantys keliai 
defiladed ~ pàslėptas (už gamtinės dangos) kelias  
detour ~ aplin kinis maršru tas 
dirt ~ lau kkelis 
dispatch ~ ypatìngasis maršrùtas KEnc, NATO
district ~ vietinės reikšmės kelias 
double flow ~ dviejų júostų kẽlias KEnc, NATO 
emergency ~ atsargiǹis kelias; apvažiavimas 
entrance / incoming ~ priėmim̀o maršru tas 
escape ~ atsitraukìmo kelias 
exit ~ išsiuntìmo maršru tas 
flight ~ skrỹdžio maršrùtas KEnc
frontal ~ frontalùsis kẽlias KEnc
great circle ~ dìdžiojo apskritim̀o maršrùtas NATO 
group ~ gru pinis maršru tas 
heavy / punishing ~ sunkio ji trasa
helicopter approach ~ sraigtãsparnių artėjimo tūpti maršrù-
tas NATO 
helicopter retirement ~ sraigtãsparnių atsitraukìmo marš-
rùtas NATO
indirect / roundabout ~ aplin kkelis, aplin kinis kelias, 
lan kstas 
interior ~ rajo ninis maršru tas 
lateral ~ rokadà NATO, lygiagretu sis kelias 
limited access ~ ribóto naudójimo maršrùtas NATO
local ~ vietinės reikšmės kelias 
locked ~ uždarasis maršru tas 
loop / circular ~ žiediǹis kelias; žiedìnis maršru tas 
main ~ pagrindìnis maršrùtas KEnc
main supply ~ pagrindìnis tiekim̀o maršrùtas KEnc, NATO
main through ~ tiesio ginis pagrindiǹio kelio maršru tas 
main-line ~ pagrindìnio kelio maršru tas 
manoeuvring, supply and evacuation ~s manevrãvimo, 
tiekìmo ir evakuãcijos keliai  KEnc
non-conflicting ~ suderinamasis maršru tas 
open ~ laisvàsis maršrùtas KEnc, NATO
operational ~ operãcinis maršrùtas NATO
preferred ~ tinkamesnis maršrùtas 
provisional ~ laikinàsis maršrùtas KEnc, NATO
regional ~ vietinės reikšmės kelias 
reserved ~ atsargìnis maršrùtas KEnc, NATO
road traffic ~ automobìlių kelias 
single flow ~ vienpùsio sraũto kẽlias NATO
standard ~ standártinis maršrùtas NATO
supervised ~ kontroliúojamasis kẽlias NATO 
supply ~ tiekìmo kelias 
testing ~ bañdomoji trasà KEnc
through ~ tiesio ginis maršru tas 
traffic ~ judėjimo, ei smo kelias 
transit ~ pérėjimo kẽlias NATO 
trucking ~ automobìlinis maršru tas 
trunk air ~ pagrindìnis óro maršrùtas NATO
winding ~ 1 išsišako jęs maršru tas 2 vingiu otoji trasa

router n komp. maršrùto parinktùvas KEnc
routine n 1 nusistovėjusi tvarkà 2 komp. programa  

airspace ~ óro erdvės režìmas KEnc
main ~ pagrindìnė programa

row I n eilė (greta vienas kito) KEnc 
~ of a minefield mìnų lau ko eilė
back / inner ~ of a mine strip užpakaliǹė mìnų eilė mìnų
ju ostoje 
front / outer ~ of a mine strip priékinė miǹų eilė mìnų ju os-
toje 
mine ~ mìnų eilė KEnc, NATO 

row II v irklu oti 
rowing n irklavimas 

rubber n gumà; kaučiùkas KEnc
cellular ~ kempìnė
foam ~ puto jančioji guma (pùtplastis, porolònas) 
kerosene-resistant ~ žìbalui atsparì guma
oil-resistant ~ tepalams atsparì guma
path ~ gumìnis atramìnio ristu vo bandažas  
petrol-resistant ~ benzìnui atsparì guma
processed / vulcanized ~ guma
resin-cured ~ derva vulkanizu ota guma
roadwheel path ~ gumìnis atramìnio rato bandažas 
tyre ~ padangų guma
uncured ~ neapdirbto ji guma

rubber-stamp n spau das; štámpas 
rubble n kuop. (sugriuvusio namo) nu olaužos; griuvėsiai (po 

bombardavimo, katastrofos ir pan.) 
ruby n rubìnas 
rudder n (plaukiamosios mašinos) vai ras 
rudiment n pl pradmenys; elementariosios žìnios

~s of tank gunnery paprasčiausiosios šaudymo iš tanko tai-
syklės

rugged a 1 tvìrtas; stipru s; masyvùs  (apie automobilį ir pan.) 
2 kompaktiškas

rugosimeter n nelygu mų matuo klis 
ruin n (džn. pl) griuvėsiai 
rule n 1 taisỹklė (t. p. komp.) 2 (mastelinė) liniuõtė; kampai nis

~s for overhead fire šaudymo virš savųjų pajėgų taisyklės
~s for technical maintenance te chninės eksploatacijos tai-
syklės 
~s of engagement veiksmų pradžiõs taisỹklės  
accident-prevention ~s saugu mo technikos taisyklės 
aiming ~ alidadė; vizavimo liniuo tė
artillery firing ~s artilèrijos šáudymo taisỹklės Art
blackout ~s užtemdymo taisyklės 
cardinal ~s pagrindìnės taisỹklės
fire prevention ~s priešgaisrìnės saugõs taisỹklės Aps, KEnc
firing ~s šáudymo taisỹklės Art, KEnc 
graduated ~ matuo klė su padalomìs 
gunner’s ~ for overhead fire mažiausiojo taikìklio šaudant 
virš savųjų pajėgų nustatymas
hail ~ kampamatė liniuo tė
manual ~s instru kcija 
measuring ~ matavimo liniuo tė
operating / maintenance ~s techninės eksploatacijos tai-
syklės 
radiac / radiation slide ~ dozimetrinė liniuõtė Aps, KEnc
range ~ taikìklių (nustatant taikiklį pagal atitinkamą nuotolį
ir užtaisą) liniuo tė
range correction ~ matavimo liniuo tė
safety ~s saugu mo instru kcija 
set-forward ~ (taikinio) pasitikìmo taško nustatymo liniuo tė
shooting ~ šáudymo liniuõtė KEnc
sighting ~ vado liniuo tė
signal ~s signalizacijos instru kcija 
slide ~ skaičiavimo liniuo tė; skaičiuo klis 
standing ~s nuõlat galiójančiosios taisỹklės
train movement / traffic ~s traukinių ei smo taisyklės 
wind-gauge ~s pataiso s dėl šo ninio vėjo nustatymo taisyklės 

ruler n liniuõtė
rumbling n automob. triu kšmas pavaroje
run <n, v> n 1 trasà; maršrùtas KEnc; maršrùto rúožas NATO

2 (nubėgtas, nueitas, nuvažiuotas) kelias, nu otolis 3 (maši-
nos, motoro) veikìmas 4 eigà (t. p. komp.); vỹksmas; procèsas 
5 kryptìs KEnc 6 glžk., av. riedėjimas 7 glžk., av., automob. 
ridà 8 jūr. nuplaukìmas NATO 9 lovys, latakas, vamzdis 10
(laido) il gis 
bombing ~ bombardãvimo tãkas NATO
daily ~ paro s nuvažiavimas, ridà 
deep penetrating ~ ilgasis bėgìmas; ilgasis važiavimas 
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demonstration ~ paro domasis važiavimas 
dummy ~ klaidìnamasis manevras
economy ~ ekono miškasis darbo režim̀as 
empty ~ rei sas be kro vinio 
engine test ~ varìklio įdirbim̀as 
extended diagram ~ praìlgintasis nuvažiavimas 
hard ~ važiavimas sunkiomis̀ sąlygomis 
homeward / return ~ grįžtamasis rei sas 
idle ~ tuščio ji eiga
landing ~ / roll riedėjimas nutūpus KEnc, NATO
non-stop ~ nesustojamasis bėgim̀as 
take-off ~ įsiriedėjimas kỹlant KEnc 
test ~ ban domasis bėgim̀as; ban domasis važiavimas 
tyre ~ padango s eksploatavimas (iki išdilimo) 
top ~ (vikšro) viršutiǹė atšaka
vehicle test ~ mašìnos įvažinėjimas 
run* v bėgti; dìrbti; valdyti; ~ out a telephone line tempti 
telefo no lìniją

runaway n slin kis, drei fas  
rundown a išėjęs, susto jęs (apie neprisuktą laikrodį) 
run-flat n nuleistà padanga
rung n 1 (kopėčių) laiptelis; skersiǹis 2 stìpinas 
run-in n (variklio) įdirbim̀as; (automob.) įvažinėjimas 

a įdìrbtas (variklis); įvažinėtas (automobilis) 
runner n 1 (rogių ir pan.) pavaža 2 griovelis; bėgūnas; (turbi-

nos) darbo ratas; ro torius 3 kreipik̀lis 4 pasiuntinys 
sledge ~s pavažos 

running n 1 judėjimas 2 vei ksmas 3 (automobilio, variklio) 
eiga, darbas, veikìmas; eksploatavimas; ilgalai kio darbo re-
žìmas  4 vadovavimas; (reikalų ir pan.) tvar kymas   
~ against the current of traffic judėjimas ne ta júosta, 
priešpriešinè kẽlio júosta; neteisiǹgas judėjimas  
~ hot / warm (į)kai tinimas, (į)šìldymas 
ahead ~ judėjimas pirmyn 
astern / backward ~ atbuliǹė eiga
balanced ~ tolyginė eiga
bumpy ~ netolyginė eiga
cold ~ neįšìldyto varìklio veikìmas 
continuous ~ ilgalai kis darbas; nenutrūkstamasis darbas
day-to-day ~ kasdienė eksploatacija 
double-direction ~ dvikryptis judėjimas 
duration ~ ilgai   trun kantis bėgim̀as, važiavimas 
easy / smooth ~ sklandžio ji eiga
flat-tyre ~ važiavimas su nuléista pa danga 
forward ~ tiesio ginė eiga
free ~ laisvo ji eiga

full-speed / high-speed ~ varìklio veikìmas didžiausiu apsi-
sukìmų skai čiumi 
high-speed ~ greitasis judėjimas  
idle ~ tuščio ji eiga
light ~ nuvažiu otasis be kro vinio atstu mas 
low-load ~ mažai  apkrauto varìklio darbas 
normal ~ normalio ji eksploatacija 
reverse ~ priešpriešìnis judėjimas, neteisìngas judėjimas
rich ~ varìklio darbas naudo jant ríebųjį mìšinį  
road ~ judėjimas keliu ; nuvažiu otasis atstu mas keliu , ridà
silent ~ begar sė eiga
single direction ~ vienpu sis judėjimas 
slow ~ varìklio veikìmas mažu  apsisukìmų skai čiumi 
smooth ~ lėto ji eiga
stable ~ nusistovėjęs darbo režìmas, stabilu sis darbo režìmas 
trouble-free ~ nenutrūkstamasis darbas
weak ~ varìklio darbas naudo jant líesąjį mìšinį  
wrong-direction / wrong-line ~ priešpriešìnis judėjimas; 
neteisìngas judėjimas

running-board n (automobilio ir pan.) laiptelis, pamina
running-in n automob. įvažinėjimas KEnc; (mašinos, varik-

lio) įdirbìmas 
run-off n (vandens) nu otėkis 
run-out n (sukamosios detalės) mušìmas 

wheel ~ rato mušìmas  
run-put n 1 susidėvėjimas, išdilìmas 2 ìšeiga 3 judėjimas iš 

inercijos 4 av. įsibėgėjimas, įsilėkìmas 5 techn. difu zorius 
runs to n el. adresas 
run-up n pasirengìmas 

~ of engine varìklio paleidìmas 
runway n 1 av. kilìmo ir tūpìmo tãkas KEnc, NATO 2 krano 

bėgiai; glžk. privažiavimo kelias 
rupture n 1 (pra)trūkìmas, lūžìmas, lūžis; pralauža 2 (ryšių) 

nutraukìmas; nutrūkìmas; trūkis 3 el. (izoliacijos) pramu-
šìmas  

rust n 1 automob. rūdys 2 koro zija; rūdìjimas; oksidavimasis 
v rūdyti; oksidúotis  

rustless a nesurūdìjęs, neaprūdìjęs; nerūdìjantis 
rust-preventive a saugantis nuo rūdìjimo 
rustproof a nerūdìjantis, atsparu s koro zijai 
rusty, rusted a surūdìjęs; rūdìjantis 
rut n 1 vėžė; próvėža 2 latakas; ìšėma  

track ~ vìkšro vėžė
tracking ~ vėžė; tarpu vėžis 

rutty n išraižýtas vėžių (apie kelią)

runaway



297

S 

sabot n 1 (subkalibrinio sviedinio) pódugnis; (subkalibrinis) 
sviedinỹs su pódugniu; tárpinis įtaisas (šaudyti iš įvairaus 
kalibro pabūklų); rakètos išmetìmo iš (pa)leidìmo šãchtos 
kontei neris 2 laikìklis NATO 
discarding ~ atskiriamàsis pódugnis  
armour-piercing discarding ~ šarvamušis subkalìbrinis 
sviedinys su atsìskiriančiu dugnu 

sabre n (lenktas) kardas
sabre-rattling n žvanginimas gin klais
sack n: brake ~ stabdžio diafragma
sacking n pakavimas maišuose
saddle n 1 bal nas 2 (kabančio tilto ir pan.) (atramiǹis) pa-

dėklas; su portas 3 geogr. balnakalnis (ketera, jungianti dviejų
kalnų viršūnes)  

safe a 1 saugùs (veikimas); „saugu s“ (užrašas ant minos 
sprogdiklio nustatomojo disko); ~ of hazardous commodities
saugu mo technika prižiūrint pavojiǹgus króvinius; ~ running
judėjimo saugu mas; off ~ (position) su išju ngtu, nuleistu 
saugikliu ; on ~ (position) su įju ngtu, pakeltu saugikliu ; put* 
on ~, set* at ~ įju ngti, pakelti saugik̀lį; render ~ daryti ne-
kenksmìngą; rendering ~ darymas nekenksmìngo, neutrali-
zavimas 2 nepavojìngas 3 leistinas, leidžiamas 4 komp. ap-
saugotas; nepavojìngas; saugu s

safeguard n 1 apsaugà Aps, KEnc 2 apsaugõs príemonė Aps, 
KEnc 3 apsaugõs įrenginỹs; saugìklis

 ~ against accidents apsaugà nuo nelaimìngų atsitikìmų
safeguarding n saugu mo technika
safekeeping n saugojimas; apsauga
safe-on a šaul. g. saugioje padėtyje
safety <n, a> n įv. reikšm., t. p. komp. saugùmas KEnc; saugà

KEnc; patikimu mas; release ~ išju ngti saugìklį
~ in operation ~ darbo saugu mas
~ of movement judėjimo saugu mas 
anti-tank ~ prieštankinė gynyba 
electrical ~ apsauga nuo elektros 
fire ~ gaisrìnė saugà 
grip ~ svìrtinis saugìklis
radiation ~ radiãcinis saugùmas Aps, KEnc  
range ~ saugu mas poligonè 
side-lever ~ šo ninis svir̀tinis saugik̀lis 
side-lock ~ (pistoleto) spyno s saugìklis  
thumb ~ šaul. g. saugìklio šliaužìklis 
a saugìklinis

safety-belt n 1 gelbėjimo dir žas 2 av., automob. saugo s dir žas  
safety-catch n (šautuvo ir pan.) saugik̀lis
safety-chain n (durų) apsaugìnė grandiǹė
safety-glass n trìpleksas; beskevel dris stik̀las
safety-net n apsaugo s priémonės; apsauga
safety-nut n apsaugìnė veržlė
safety-valve n apsaugìnis vožtu vas 
sag n 1 (sukamosios detalės) vibracija 2 įlinkis; įsvyra, 

nu osvyris 3 jūr. nukrypim̀as nuo ku rso 
~ in contact wire kontaktinio lai do nu osvyra 
spring ~ lìngės įlinkim̀as

sailing n: forced ~ priverstiǹis įplaukim̀as KEnc
sailplane n sklandytùvas KEnc
saloon n 1 salė; salo nas 2 sedanas, dengtasis automobìlis
salt n druska
salute n saliùtas  

cannon ~ pabūklų saliu tas

salvage n 1 (turto, trofėjų ir pan.) atkūrìmas NATO; 
išsáugojimas NATO 2 (turto, laivo) (iš)gélbėjimas (nuo gais-
ro, paskendimo, pagrobimo) 3 išgélbėtas tur tas 4 trofėjai; 
trofėjų surinkìmas; sùrinktas (mūšio lauke) tur tas

salvo n sálvė Art, KEnc; papliūpà Art, KEnc
artillery ~ artilerijos salvė
battery ~ batèrijos sálvė, papliūpà Art, KEnc
bomb ~ bòmbų sálvė KEnc
bracketing / mixed ~ art. gaubiamóji grùpė Art, KEnc  
launching ~ reaktỹvinių sviedinių sálvė KEnc 
mine ~ mìnų nuėmìmas (pakartotinai  jas panaudoti)
mixed ~ gaubiamo ji salvė, papliūpa
ranging ~ kontro linė salvė, papliūpa; įšaudomoji salvė, pa-
pliūpa
torpedo ~ torpèdų sálvė KEnc

sample n 1 išrinkìmas, atrinkìmas 2 bandinys, mėginys; (gink-
lo, gaminio ir pan.) pavyzdys; standartas 3 šablo nas, mo delis 
~ for analysis ban domasis pavyzdys 
continuous ~ nuolatìnės atranko s pavyzdys 
list ~ atrinkìmas iš sąrašo 
smelling ~s NM kvapų rinkinys 
standard ~ etalo ninis pavyzdys
test ~ ban domasis pavyzdys 
weapon ~ giñklo pavyzdỹs Art, KEnc

sampler n 1 mo delis, šablo nas 2 rinktu vas, kolektorius; 
bandinių ėmìklis 3 komp. dydžių keitìklis; signalų pralaido s 
įrenginys 
air ~ o ro mėginių ėmìmo príetaisas
general purpose ~ universalu sis bandinių ėmìklis

sampling n 1 išrinkìmas; pavyzdžių atrinkìmas 2 bandinių
ėmìmas 3 el., radiotech. atranka
air ~ for microorganisms o ro bandinių ėmìmas síekiant 
aptìkti mikroorganizmu s 
dipper ~ bandinių ėmìmas káušu 
double ~ dvipako pė kontro lė
sequential ~ nuoseklio ji kontro lė
soil ~ dir vos bandinių ėmìmas 
water ~ vanden s bandinių ėmìmas 

sanction n log. sankcija 
sand n smėlis 

bank ~  u pės smėlis 
bank run ~ karjero smėlis 
barkhan ~ žemyninės ko pos smėlis 
fixed ~ sutvìrtintasis smėlis 
heaving ~ slanku sis smėlis 
hummocky ~ kauburiu otasis smėlis 
ridgy ~ kalvagūbrio smėlis 

sandbag n smėlio mai šas (apsaugai, įtvirtinimams ir pan.) 
sandbath n smėlio vonia
sand-blast v šlifu oti, nulyginti, valyti smėliasroviu
sandblaster n smėliasrovis
sandblasting n: ~ of pipes vamzdžių valymas smėlio srove  
sandbox n smėlio dėžė (pratyboms)
sander n 1 šlifuotu vas 2 smėliasrau tis aparatas 
sandglass n smėlio lai krodis 
sandpaper n švìtrinis po pierius, švìtras
sandwich n sluoksniu otoji konstru kcija  
sanitation n sanitarija 

field ~ lau ko sanitarija 
sanitation n sanitarinės profilaktikos príemonės
sap n dengta tranšėja, prakasas

sap
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sapper n kar. pioniẽrius KEnc; pioniẽrius išminúotojas
 experienced ~ patýręs pioniẽrius
satellite n palydõvas 

active ~ aktyvu sis palydo vas 
active communications ~ aktyvùsis ryšių palydõvas KEnc
communications ~ ryšių palydõvas KEnc, NATO
data collection ~ duomenų rinkìmo palydo vas 
data relay ~ duomenų perdavimo palydo vas 
early warning ~ ankstyvojo aptikìmo palydo vas 
geostationary ~ nuostovu sis, geostacionaru sis Žemės paly-
do vas 
missile early-warning ~ ankstyvojo raketų aptikim̀o paly-
do vas 
missile launching warning ~ raketų paleidìmo aptikìmo 
palydo vas 
navigational ~ navigacijos palydo vas 
passive communications ~ pasyvùsis ryšių palydõvas KEnc  
reconnaissance ~ žvalgybos palydo vas 
remote observation ~ tólimojo stebėjimo palydo vas 
stationary ~ stacionaru sis palydo vas 
station-keeping ~ val domosios padėties palydo vas 
television distribution ~ televiz̀ijos retransliavimo palydo vas 

saturation n 1 priso tinimas; primir kymas 2 spec. so tinimas, 
saturacija; sotìs; įso tinimas  

saucer n: flying ~ skrai dančioji lėkštė
save v 1 (su)taupýti; (su)kau pti; ~ ammunition taupýti šáud-

menis 2 komp. įrašyti (informaciją) 
save-all n gaudìklis, gaudyklė
saving n komp. (informacijos) įrãšymas
saw n pjūklas; motòrinis pjūklas 

band ~ ju ostinis pjūklas 
chain ~ grandìninis pjūklas 
circular / disk ~ apvalu sis pjūklas 
portable ~ ran kinis pjūklas 
portable chain ~ grandiǹinis ran kinis pjūklas 
portable circular ~ dis̀kinis ran kinis pjūklas 
portable sabre ~ ran kinis pjūklas 

saw-blade n pjūklo geležtė
saw-frame, saw-gate n gateris
scabbard n (kardo ir pan.) makštis̀
scabbing n: armour ~ šarvo atskilim̀as   
scalable a komp. kei čiamo dydžio, mastelio (apie šriftą ir 

pan.) 
scale I <n, a> n 1 pako pa, lygis; padėtis̀ 2 mãstas; mastẽlis 

NATO 3 skãlė 4 komp. mastelis; skalė; skai čių sistema 5 
mastẽlinė liniuõtė NATO 6 mat. skaičiãvimo sistemà KEnc 
~ of meter mata vimo priétaiso skalė
~ of slopes top. horizontalių projekcijos skalė; reljefo laiptų
mastelis 
abac ~ abãko skãlė KEnc, NATO
aerial photograph ~ aerofotografinės nu otraukos mastelis 
azimuth difference ~ art. paralakserio dis̀kas 
bar ~ linijiǹis mastẽlis NATO; mastẽlinė liniuõtė NATO 
basic ~ bazinis mastelis 
Boffort ~ Bòforto skãlė KEnc
calibration ~ pradìnių grei čių, atitin kančių įvairiu s u žtaisus, 
lentelė
Celsius ~ Celsijaus skalė
coarse azimuth ~ azimuto grubio s atskaito s skalė
conversion ~ vertìmo mastẽlis NATO 
coordinate ~ koordinačių matuo klis
correction wedge ~ (stereoskopinio tolimačio) reguliavimo 
plei što skalė
diagonal / transversal ~ skersiǹis mastelis 
dioptre ~ diòptrijų skãlė Art, KEnc
dispersion ~ sklaidõs skãlė Art, KEnc
eye distance ~ akių bazės skalė
graduated ~ gradu otoji skalė

graphic ~ grãfinė skãlė NATO 
initial ~ (zenitinės artilerijos ugnies valdymo prietaiso) įei-
namųjų dydžių skalė
large ~ stambu sis mastelis 
linear ~ linijìnis mastẽlis NATO
logarithmic range ~ logarìtminė nuotolìnė skalė
map ~ žemėlapio mastẽlis KEnc
medium ~ vidutìnis mastelis 
metric ~ metrinis mastelis 
mil ~ tūkstantųjų skalė
mile ~ mastelis myliomis 
natural map ~ skaitmenìnis žemėlapio mastẽlis KEnc
nominal ~ nominalùsis mastẽlis NATO
non-uniform ~ kintamasis mastelis 
numerical ~ skaitmenìnis mastẽlis NATO
photographic (map) ~ fotogrãfinis (žemėlapio) mastẽlis
KEnc, NATO 
plotting / coordinate ~ koordinatinė liniuo tė
plotting ~ brėžinio mastelis 
principal ~ pagrindìnis mastẽlis NATO
proportional ~ propo rcinis mastelis  
range ~ nu otolio mastelis, nu otolių skalė
range-range relation ~ lyginamoji nuotolìnė skalė (įvai-
riems užtaisams ir sviediniams) 
reading ~ grafinis mastelis 
reading map ~ grãfinis žemėlapio mastẽlis KEnc
rear-sight windage ~ šaul. g. šo ninių taikìklio pataisų skalė
set forward ~ (taikinio) pasitikìmo nu ostatų skalė
sight ~ taikìklio skalė
site ~ taikinio vietos kampo skalė
small ~ smulku sis mastelis 
temperature ~ temperatūros skalė
three-edged ~ tribriau nė mastelìnė vizavimo liniuo tė
time of flight ~ skrydžio lai ko skalė
traversing micrometer ~ tikslau s horizontaliojo kreipìmo 
mechanìzmo skalė
uniform ~ nuolatìnis mastelis, nekintamasis mastelis 
verbal map ~ žõdinis žemėlapio mastẽlis KEnc
wind speed ~ vėjo grei čio skãlė KEnc 
working ~ darbìnis mastelis 
v nustatýti mastẽlį; matúoti pagal mastẽlį; ~ a map nustatyti 
nu otolį pagal žemėlapį

scale II n pl svarstyklės 
batching ~ dozavimo svarstyklės

scale III n nu oviros, nu odegos
X-ration ~ produ ktų paro s no rma 

scaling n: valve ~ vožtu vo apdegìmas
scan n 1 nuskai tymas KEnc; atidùs péržiūrėjimas 2 rdl. skleis-

tìnė NATO 3 rdl. (vaizdo) skleidìmas; paieška; peržvalga
circular ~ aplin kinė skleistìnė
radar ~ (vaizdo) radiolokacinis skleidìmas 
sector ~ sèktoriaus skleistìnė NATO

scanner n 1 vai zdo skaitytùvas KEnc;  skleistùvas 2 žvalgo s 
įrenginys, žvalgytu vas 

 output ~ išėjìmo skleistu vas 
scanning n 1 radiotech. (vaizdo) skleidìmas; skleistìnė; vai zdo 

skai tymas (skaitliu) 2 komp. paieška; peržvalga; skleistìs
conical ~ kūginis skleidìmas 
electronic ~ elektro ninis skleidìmas 
fast ~ greitasis skleidìmas 
flying-spot / light-spot / indirect ~ skleidìmas bėgančiuoju 
spin duliu 
frame / vertical ~ kadrinis skleidìmas 
helical ~ sraigtinė skleistìnė
horizontal ~ horizontalu sis skleidìmas 
line ~ skleidìmas eilu tėmis 
linear ~ linijìnė skleistìnė
line-sequential ~ nuoseklu sis skleidìmas 
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progressive / line-by-line ~ progresyvinis skleidim̀as 
radial-circular ~ spinduliǹis žiediǹis skleidìmas
raster ~ taškìnis skleidim̀as; rastrinis skleidim̀as
spiral ~ spiralinis skleidim̀as; spiralinė skleistìnė
staggered / interlaced ~ skleidim̀as tarp eilu čių
step ~ pako pinis skleidìmas; pako pinė skleistiǹė
television ~ televìzinis skleidim̀as 
three-dimensional ~ trimatis skleidìmas 
vertical ~ vertikalu sis skleidìmas

scanning-disk n radiotech. skleidìmo dìskas
scar n 1 įspauda, įduba, įlinkis 2 randas, rumbas 

bullet ~s kul kų randai 
scarf n įstrižasis pjūvis
scarp n 1 statùsis šlai tas 2 eskárpas KEnc 
scatter n fiz. sklaidà KEnc, sklai dymas 

ionosphere ~ jonosferinė sklaida
radiation ~ spinduliuo tės sklaida
round-to-round ~ atskirųjų sviedinių sklaida

scattered a išsisklai dęs 
scatter-gun n šratìnis šautuvas
scattering n 1 iš(si)sklai dymas 2 fiz. sklaidà KEnc, sklai dymas 

~ of impact points pataikymo taškų sklaida
ionosphere ~ jonosfèrinė sklaidà KEnc
nuclear ~ branduolìnis išsisklai dymas 
radiation ~ spinduliuõtės sklaidà KEnc  
Raman ~ radijo mišru sis išsisklai dymas 
spontaneous Raman ~ radijo atsitiktìnis mišru sis išsisklai -
dymas 
stimulated Raman ~ radijo priverstìnis mišru sis išsisklai -
dymas 
troposphere ~ troposfèrinė sklaidà NATO

scattershot a šratìnio šautuvo (apie šovinį)
scavenge n (pabūklo vamzdžio, cilindro)prapūtim̀as 
 v prapūsti (pabūklo vamzdį, cilindrą)
scavenging n techn. prapūtim̀as
scene n: crash ~ avarijos vieta  
scented a kvapu s 
scentless a bekvapis
schedule <n, a> n 1 t. p. komp. tvarkãraštis; grãfikas; (kalen-

dorinis) plãnas KEnc 2 katalo gas; sąrašas; aprašas; specifi-
kacija 3 režìmas; programa; tabelis; lentẽlė; be* on ~ ei ti 
pagal planą; vỹkti pagal planą
~ for pipeline laying vamzdyno tiesim̀o planas grafikas 
~ of communication rỹšio lentẽlė KEnc
~ of fire planìnė ugniẽs lentẽlė KEnc
~ of targets planìnių taikinių šáudymo lentẽlė Art, KEnc, 
NATO
~ of works darbų sąrašas 
daily ~ dieno tvarkė
heating ~ šìldymo režìmas 
movement ~ transportavimo grafikas  
a planu otas, planìnis

scheduling n 1 (su)planavimas, numatymas; koordinacija, 
koordinavimas 2 (aprašo, tvarkaraščio ir pan.) sudarymas; 
įtraukìmas (į grafiką ir pan.) 3 grafiko sudarymas 

scheme n 1 plãnas KEnc; projektas; programa 2 schemà KEnc; 
brėžinys; diagrama 3 struktūra; sistema 4 komp. brėžinys; 
planas; projektas; schema
~ of fire ugniẽs schemà Art, KEnc 
energy / band ~ energetinė schema
mining ~ minavimo planas

school-ship n jūr. mo komasis lai vas
schooner n jūr. škunà KEnc 
science n komp. mo kslas 

computer ~ informatika LST, kompiuterija 
scintilla n kibirkštìs, žiéžirba

scintillation n 1 kibirkščiavimas 2 blykstelėjimas, scintiliacija 
scintillator n scintiliatorius
scissoring n komp. (vaizdo dalies) iškirpìmas
scissors n komp. pl  žìrklės
sconce n psn. 1 slėptu vė, príedanga 2 apkasas, redu tas  
scoop n 1 semtu vas; ekskavatorius 2 (ekskavatoriaus ir pan.)

kaušas 3 o ro ėmìklis 
dozer-mounted ~ buldo zerio kaušas (minų duobelėms kasti) 
mine ~ mìnų kaušas 

scope n 1 apimtìs 2 komp. galio jimo sritìs
~ of testing ban dymų apimtìs 
~ with internal zeroing o ptinis taikìklis su judamu oju tinkle-
liu 
high-power ~ o ptinis dìdelio dìdinimo taikìklis 

scorching n apdegìmas, pridegìmas 
valve ~ vožtu vo apdegìmas

score n įranta, įrėžis, brūkšnys; žymelė, lentelė (prie maišų, 
dėžių) 
fire ~ šáudymo rezultãtas Art, KEnc 

scorer n pataikymų (šaudant) žymėtojas; šaudymo rezultatų
apskaitinin kas 

scoring n taškų skaičiavimas (šaudant)
 gun tube ~ pabūklo vamzdžio išdilìmas Art, KEnc
scotch n trinkelė; šliūžė (stabdanti judėjimą)
scour n valìklis; šveitik̀lis
scourer n šaul. g. (šautuvo, pistoleto ir pan. vamzdžio) va-

lìklis; šveistu kas 
scouring-out n: ~ of radiator radiatoriaus valymas nuo 

nu ovirų
scout n žval gas; žvalgybos lai vas; žvalgybos lėktu vas 
scouting n žvalgyba
scramble I, scrambling n skubùsis pakilìmas NATO 

aircraft ~ skubùsis órlaivių pakilìmas NATO
scramble II v užšifru oti pranešìmą (sukeičiant kodo signalus)
scrambler n 1 kodavimo įrenginys, įslaptinimo aparatūra; 

šifratorius 2 komp. maišytu vas
scrap n 1 inž. laužtu vas 2 niekalas, bro kas
scraper n 1 grandìklis; skutik̀lis 2 gremžtu kas 3 stūmo klio

žíedas su prapjova 
elevating ~ skreperis elevatorius  
pipeline ~ vamzdžių gremžtu kas 
track-chain ~ vìkšro vãlymo nuo pur vo gremžtu kas 

scratch n 1 žymė 2 žénklas KEnc 3 (į)drėskìmas; (į)brėžìmas; 
brėžis

scratcher n (trinamojo degtuvo) trintu vas
scratchpad n komp. elektro ninis blokno tas
scream v kau kti (apie sireną ir pan.)
screech v spiegti, čir kšti; žviẽgti; the brakes ~-ed and the car 

suddenly stopped stabdžiai  su spiegė ir mašina stai giai susto jo 
screen n 1 ùžtvara KEnc; ùždanga KEnc; dengìmas KEnc;  

lay* / place / set* a smoke ~ daryti dūmų u ždangą 2 ekrãnas; 
skydas 3 príedanga KEnc; maskuõtė KEnc; denginỹs NATO 4 
automob. príekinis stìklas 5 bal. rėmas taikinys
aerosol ~ aerozòlinė ùždanga KEnc
afterglow ~ ekranas su po švyčiu 
anticumulation ~ antikumuliãcinis ekrãnas KEnc
antidazzling ~ fìltras nuo apakinimo 
anti-tank ~ prieštankinė u žkarda  
blast ~ skydas nuo laibgalio liepsno s 
boresighting ~ šaltojo įšaudymo skydas 
chemical ~ dūmų u ždanga 
collective ~ gru pinė maskuo tė
disruptive ~ deformu ojamoji maskuo tė
dome-shaped slope ~ palapìnės, ku polo pavìdalo maskuo tė
dummy smoke ~ apgaulìngoji dūmų u ždanga 
echelon / cross ~ kẽlio maskuo tė (virš kelio) 

screen
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electromagnetic ~ elektromagnetinis ekra nas 
explosion-proof ~ tin klas nuo sprogìmo 
fast ~ ekranas su trumpu  po švyčiu 
fluorescent ~ fluorescen cinis ekranas 
foil ~ ekranas iš fo lijos (sviedinio pradiniam greičiui nustaty-
ti) 
fuel ~ degalų tinklelis 
fuel pump ~ degalų siur blio tinklelis 
inclined ~ nuožulnio ji maskuo tė
lateral ~ pakelės maskuo tė
long-persistence / phosphorescent ~ liuminescen cinis ekra-
nas su ìlgu po švyčiu 
luminescent ~ šviečiamasis ekranas 
magnetic ~ magnetinis ekranas 
mosaic ~ (elektroninio vamzdžio) mozaikinis ekranas 
moulded ~ išgaubto ji maskuo tė
natural ~ gamtìnė maskuõtė KEnc
oil ~ alyvos tinklelis  
oil filter ~ alyvos fìltro tinklelis 
oil pump ~ alyvos siur blio tinklelis 
organic ~ etatinė, tabeliǹė maskuo tė
overhead ~ horizontalio ji maskuo tė; maskuo tė nuo stebėjimo 
iš o ro 
projection / viewing ~ projekcinis ekranas 
protective smoke ~ masku ojamoji dūmų u ždanga 
radar ~ radiolokatoriaus ekranas 
road ~ kelio maskuo tė
roll-up ~ vertikalio ji užtempiama užu olaida 
smoke ~ dūmų ùždanga Aps, KEnc, NATO  
storage ~ kaupiamasis ekranas 
television ~ televìzinis ekranas 
touch ~ jutik̀linis ekranas 
trench ~ tranšėjų maskuo tė
velocity / wired ~ sviédinio grei čio nustatymo rėmas taikinys 
vertical ~ vertikalio ji maskuo tė
vertical road ~ vertikalio ji kelio maskuo tė
vertical trench ~ vertikalio ji tranšėjų maskuo tė
view ~ stebėjimo ekranas

screened a apsaugotas; saugu s; ekranu otasis
screening n 1 ekranãvimas KEnc 2 dengìmas KEnc; apsaugà

KEnc; ùžtvara KEnc; maskuõtė KEnc; dūmijimas KEnc 3 
filtravimas 4 brokavimas
echelon / lateral road ~ maskavimas pakelės maskuo tėmis
smoke ~ dūmijimas Aps, KEnc; dūmų maskuõtė Aps, KEnc

screenplane n ekranoplãnas KEnc
screen-saver n komp. ekrano saugo s (tausos) programa; 

u žsklanda
screen-wiper n automob. stik̀lo valytu vas
screw <n, v> n 1 sraigtas, var žtas; veržlė 2 (varžto) sukìmas, 

veržìmas 3 techn. slíekas 4 jūr., av. sraigtas; laivasraigtis 5 
pakelis; paketėlis 6 attr sraigtinis 
~ driver atsuktùvas, suktùkas 
abutment / backing-up ~ atramìnis sraigtas
adjusting ~ reguliavimo sraigtas, var žtas 
azimuth clamp ~ (busolės, pabūklo kampamačio) spar-
nu otoji vedìklio veržlė
barrel-catch ~ šaul. g. vamzdžio fiksatoriaus sraigtas 
binding ~ fiksavimo sraigtas 
bolt ~ užpakalìnis guolìnis sraigtas 
bottle ~ sraigtinis domkratas  
brake adjustment ~ stabdžių kaladėlių reguliavimo var žtas 
breech ~ spyno s stūmo klis 
button- / cup- / round- / head ~ sraigtas su pusiau apvalia
galvute
butt-tang ~ bu ožės plokštelės var žtas 
cap ~ sraigtas su galvute (raktui)
cared / thumb / winged ~ sparnu otoji veržlė
coned ~ kūginis stūmo klis 
countersunk-head ~ sraigtas su paslėpta galvute

elevating ~ art. keliamojo mechanìzmo slíekas 
elevation ~ šaul. g. taikymo kampų būgnelis 
endless ~ techn. slíekas 
fillister-head ~ sraigtas su cilìndrine galvute                                                                                                                                                 
flat-head ~ sraigtas su plokščia galvute; sraigtas su paslėpta 
galvute
forcing ~ spaudžiamasis sraigtas 
grub / headless ~ sraigtas su paslėpta galvute
hexagonal ~ šešiabriau nis sraigtas 
housing clamping ~ pabūklo kampamačio krepšelio fiksa-
vimo var žtas 
idle adjustment ~ laisvõsios eigõs (karbiuratoriuje) regu-
liavimo sraigtas 
interrupted / slotted breech ~ spyno s su srie giniais ir lygiais 
sektoriais stūmo klis
left-hand ~ kairiųjų sriegių sraigtas 
levelling ~ horizontãvimo mechanìzmo sraigtas 
longitudinal levelling ~ šo ninio gulsčiu ko slíekas 
lower elevating ~ (kulkosvaidžio stovo) keliamojo mecha-
nìzmo sraigtas 
micrometer ~ (taikiklio) mikrometrinis reguliatorius 
parallel ~ išstumiama pagal vamzdžio kanalo ašį stūmo klinė
spyna
pivot-bolt ~ art. suku čio reketo ašies fiksavimo sraigtas 
power ~ (kėliklio, domkrato) pastangų perdavimo sraigtas 
raising ~ keliamasis sraigtas 
rear-sight windage ~ nustatomasis šo ninių taikìklio pataisų
sraigtas; horizontaliojo taikìklio reguliavimo sraigtas 
recessed ~ įgìlintasis sraigtas  
right-hand ~ dešiniųjų sriegių sraigtas
safety ~ saugìklinis sraigtas 
securing ~ tvìrtinamasis sraigtas 
set / binder ~ nustatomasis sraigtas, var žtas; fiksavimo 
sraigtas, var žtas 
sight adjustment ~ taikìklio reguliavimo sraigtas 
slide binding ~ šaul. g. spaudžiamasis taikìklio apkabo s 
sraigtas 
square head ~ sraigtas su kvadratine galvute
stock ~ bu ožės tvìrtinimo var žtas; pistoleto ran kenos var žtas 
stop / set / check / lock / anchoring / fixing / binding ~ 
ribo jamasis sraigtas; fiksavimo sraigtas 
striker keeper ~ skìltuvo tvìrtinimo var žtas 
sunk ~ sraigtas su paslėpta galvute
swivel / tightening-up / coupling ~ veržiamasis sra igtas 
tang / guard ~ šaul. g. uodegìnis sraigtas, galìnis sraigtas 
tangent / micrometer ~ mikrome trinis sraigtas 
tappet ~ vožtu vo stūmo klio  reguliavimo sraigtas 
tension spring ~ spyruo klės įtempìmo sraigtas 
throttle gate / stop ~ droselìnės sklendės ribo jamasis var žtas 
tightening ~ spaudžiamasis sra igtas 
traversing actuating ~ art. po sūkio mechanìzmo eigo s 
sraigtas 
traversing-slide stop ~ ribo jamasis po sūkio mechanìzmo 
slankìklio var žtas 
trigger adjustment ~ paleidžiamojo mechanìzmo regu-
liavimo sraigtas 
trigger-guard ~ paleidìklio apkabo s var žtas 
trigger-guard rear ~ užpakalìnis paleidìklio apkabo s var žtas 
trigger-stop ~ paleidìklio eigo s ribo jimo sraigtas 
valve-rocker adjusting ~ vožtu vo balansyro reguliavimo 
sraigtas
wood ~ sraigtas, medsraigtis
worm / endless ~ techn. slíekas 
v (už)su kti, įsu kti, prisu kti (sraigtą, varžtą); priver žti (ver-
žlę); ~ home užsu kti iki galo; ~ off atsu kti (varžtą, veržlę ir 
pan.); ~ on prisu kti (to – prie); ~ out išsu kti 

screw-bolt n sriegiu otas var žtas
screw-coupling n sraigtinė sąvarža

screened
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screw-die n sriegìmo galvu tė; sriegtu vas
screw-down a su u žsukamu dangčiu  (apie liuką ir pan.) 
screwdriver n automob. atsuktu vas 

ratchet ~ atsuktu vas su terkšle
screw-gear n sraigtinė pavara; sliekiǹė pavara
screw-jack n sraigtinis domkratas 
screwnail n medsraigtis
screw-nut n veržlė
screw-plate n (metalo) sraigtinė plo kštė
screw-stock n sriegtu vas 
screw-tap n sriegìklis
screw-thread n sraigtinis sriegis 
screw-wheel n sraigtinis ratas
screw-wrench n skečiamasis veržliaraktis
scribe n įrėža
scriber n rėžìklis; brėžik̀lis
scroll n komp. paslinkim̀as, po slinkis vai zdo ekrane
scrub n valymas
scrubber n 1 šaul. g. du jų vėdintu vas 2 du jų plautu vas 3 

kietàsis šepetys; grandyklė  
scuba n akvalangas
scuba-diving n nardymas su akvalangu
scuffing n nu(si)trynìmas 

~ of tyre padango s pavir šiaus nusitrynim̀as 
scum n nu oviros
scutcheon n u žrakto skylės dangtelis
scuttle n anga; liu kas
sdiment n nu osėdos
seaborne a 1 plu kdomas jūra; jūros, jūrų 2 jūrų desantinis 
seal <n, v> n 1 izoliacinis slu oksnis, izoliacija; tarpìklis; 

sandãrinimas Art, KEnc 2 užkimšim̀as; užkišim̀as  3 añtspau-
das; spau das; štámpas; plòmba; (gamyklos) ženklas 4 art. 
sandarìklis, obtiuratorius; riebókšlis; siūlė 5 hidr. u ždoris, 
u žtvara 
air ~ nepraléidžiantis órą sandarinimas 
axle-shaft oil ~ pu sašės riebókšlis 
carbon face ~ skersgalìnis grafìtinis sandarinimas 
crankcase oil ~ karterio tepalų sandarinimo žiédas 
dry ~ sausasis sandarinimas 
felt ~ veltinìnis sandarinimas 
flanged ~ riebókšlis su užsispaudžiančiu flanšu 
hermetic ~ sandario ji siūlė  
hydraulic ~ ne(pra)laidu mas vandeniui, hidroizoliacija;  
hidraulinė spyna
oil ~ of crankcase karterio tepalų sandarinimo žiédas; rie-
bókšlis; tepalìnė spyna
O-ring ~ sandarinimo žiédas
pressure-tight ~ 1 hermetiškasis sandarinimas 2 sandaru sis 
riebókšlis 
sliding ~ slystamasis sandarinimas 
stuffing-box ~ riebókšlinis sandarinimas 
welded ~ suvìrintoji siūlė
v sandarinti, obtiuru oti

sealant n sandarìklis, sandarinamo ji medžiaga
sealed a 1 sandarùs, hermetiškas 2 užantspaudúotas 
sealed-beam n automob. žibin tas
sealer n sandarintu vas; sandaru s apsaugìnis slu oksnis
sealing n 1 sandãrinimas Art, KEnc, obtiuracija, hermetizacija; 

tankinimas 2 tarpìklis, sandarik̀lis 3 antspaudãvimas 
air ~ nelaidùs órui sandarik̀lis 
hermetic ~ sandarinimas, hermetizacija 
rubber ~ gumìnis tarpik̀lis; gumiǹis manžetas 

seam n 1 siūlė; (sulituotoji) siūlė; u žlankas 2 klo das
circular ~ apskritìminė siūlė
riveted ~ kniedìnė siūlė

welded ~ suvìrintoji siūlė  
seance n: communication ~ rỹšio seánsas KEnc
seaplane n vandeñs lėktùvas KEnc, hidroplanas; jūrų aviãcijos 

lėktùvas
seaquake n povandenìnis žemės drebėjimas, jūros drebėjimas 
sear n 1 griebtùvas KEnc; paleidìmo svìrtis; spragtu kas 2 

paleidìmas
electric ~ elektrìnė paleidìmo svìrtis 
intermediate ~ tarpinė paleidìmo svìrtis 
safety ~ šaul. g. saugu sis paleidìmas  
second ~ automatinis paleidìmas 
trigger ~ paleidìmo svìrtis 

search <n, v> n 1 ieškójimas 2 paieškà (t. p. komp.) KEnc  
~ and rescue paieškà ir gélbėjimas KEnc, NATO
~ for mines mìnų paieška
area ~ vieto vės išžval gymas 
automatic ~ automatinė paieška
cover ~ príedangos paieškà NATO
failure ~ gedìmų paieška
hydroacoustic ~ hidroakùstinė paieškà KEnc 
intercepting ~ gáudymo paieškà NATO 
interfile ~ rinkmenų paieška
line ~ lìnijos stebėjimas NATO
manual ~ ran kinė paieška
radar ~ radiolokacinė paieška
radio ~ rãdijo ieškà KEnc
serial ~ nuoseklio ji paieška
tactical ~ (taikinių) taktinė paieška
target ~ taikinių paieška
visual ~ regimo ji, vizualióji paieška
v 1 komp. ieško ti 2 šaudyti keliomìs taikìklio nu ostatomis

searcher n komp. ieškìklis
searching n komp. paieška
searchlight n prožèktorius KEnc 

cloud ~ prožektorìnis žemutìnio debesų slu oksnio ribõs 
matãvimo įrenginys 
infrared (IR) ~ infraraudonasis prožektorius 
sear-spring ~ paleidìmo svìrties spyruo klės lìzdas 
tank-mounted ~ tanko prožektorius 
white light ~ paprastasis (kitaip nei infraraudonasis) pro-
žektorius 
xenon ~ kseno ninis prožektorius

season n 1 metų lai kas 2 lai kas, metas, laiko tarpis 3 sezo nas 
regular ~ koviǹio šaudymo lai kas 

seasonal a sezo ninis 
seat <n, v> n 1 bal nas; sėdỹnė 2 vieta; būstinė; cen tras; židinys 

3 techn. (vožtuvo) lìzdas 4 techn. atramìnis paviršius; auto-
mob. atrama
~ of projectile svíedinio kameros kūgis; (pabūklo kameros) 
svíedinio kūgis 
adjustable / controllable ~ reguliu ojamoji sėdynė
back ~ užpakalìnė sėdynė
band ~ (sviedinio) krei piamojo žiedelio griovelis 
bank ~ (tilto) krantìnė atrama
box ~ pertvara atskirta vairu otojo sėdynė
bridge ~ (tilto) kran to gulekšnis 
collapsible / tip-up / tumbler ~ atverčiamo ji sėdynė
commander’s ~ vado sėdynė
dicky ~ atlošiamo ji užpakalìnė sėdynė
driver’s ~ vairu otojo, mechaniko vairu otojo sėdynė  
dual ~ dvivietė sėdynė
ejector ~ šaul. g. išmetìklio liz̀das 
emergency ~ atsargìnė sėdynė
firing spring ~ koviǹės spyruo klės lìzdas 
fixed ~ nejudrio ji sėdynė
fixed ~ nereguliu ojamoji sėdynė
forward ~ priešakìnė sėdynė

seat
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gas check ~ sandarik̀lio lìzdas 
gunner’s ~ taikytojo sėdynė
hammock ~ pakabìnamoji sėdynė
height-adjustable ~ reguliu ojama pagal au kštį sėdynė
leaf spring ~ lìngės atrama
lie-back ~ atverčiamóji miegamo ji sėdynė  
panoramic telescope ~ pabūklo kampamačio lìzdas; pabūklo 
kampamačio krepšelis 
pillion ~ užpakalìnė motocìklo sėdynė
primer ~ kapsulės liz̀das, kapsuliǹės įvorės lìzdas  
pull-out ~ išstumiamo ji sėdynė
reclining ~ atlošiamo ji sėdynė
reclining ~ sėdynė su atverčiama nugarėle  
revolving ~ sukamo ji sėdynė
roller ~ stu mdomoji sėdynė
safety belt ~ sėdynė su saugo s diržai s
safety-lock ~ saugìklio lìzdas 
sear-spring ~ paleidim̀o svìrties spyruo klės lìzdas 
sight ~ šaul. g. taikik̀lio lìzdas 
thumb ~ šaul. g. ìšėma nykščiui  
trunnion ~ kaklelių lìzdas 
v 1 sutalpìnti; susodiǹti 2 į(si)statyti

seat-belt n automob., av. saugo s dir žas 
seating n art. įstūmìmas; automob. pritrynìmas 

~ of bullet kul kos įstūmim̀as į tūtelę
shot ~ kul kos įėjìmas
valve ~ vožtu vų pritrynìmas 

second n 1 seku ndė 2 automob. antro ji pavara
secondary a 1 antrìnis 2 tarnybinis
secrecy n slaptu mas; paslaptìs 
 ~ of artillery fire control artilèrijos ugniẽs val dymo slap-

tùmas 
secret n paslaptìs KEnc; slapu kas; in ~ slapta; top ~ vìsiškai 

slaptai 
section n 1 skỹrius (patalpa) KEnc, NATO grandis̀ KEnc; 

skỹrius (organizacinis vienetas) KEnc, NATO 3 sèkcija
KEnc; dalìs 4 atkarpa; atpjova, nu opjova; segmen tas 5 pjūvis; 
pro filis  
~ of pipeline vamzdyno ru ožas 
ammunition ~ šaudmenų tiekìmo skyrius 
ballast ~ balastinė prìzmė
battery maintenance ~ baterijos remo nto skyrius 
block(ing) ~ glžk. blokavimo ru ožas 
bulk petrol storage ~ degalų saugojimo sandėlio skyrius
cast armour steel rear ~ užpakaliǹė šarviǹio plieno ko rpuso 
dalìs  
cross ~ of rail bėgio pro filis 
cross ~ sker spjūvis 
end ~ (plūdriojo tilto) kran to grandìs 
gradient-free ~ lengvasis pro filis 
hull front ~ priešakiǹė ko rpuso dalìs 
instrumentation ~ rak. instrumen tų sekcija  
lateral ~ šo ninis pjūvis 
launching ~ (pa)leidim̀o kománda Art, KEnc
level ~ of track horizontalu sis ru ožas 
line ~ lìnijos atkarpa
longitudinal ~ išilgìnis pjūvis 
mine ~ mìnų lau ko ru ožas 
mounted grenade launcher ~ sunkiųjų granatsvaidžių
skyrius 
nose ~ rak. priešakìnė sekcija 
ogive ~ (sviedinio) kūginė, skliau tinė dalis̀ 
overlapping ~ perdengiantysis ru ožas 
pipe ~ vamzdžio atpjova
pontoon ~ ponto no sekcija 
portable wire ~ nešio jamosios vielų u žtvaros grandìs
quarter ~ žemėlapio koordinatinio tin klo kvadratas
relief / topographic ~ vieto vės pro filis 

steeply graded ~ ru ožas su stačiomìs įkalnėmis 
strip ~ mìnų ju ostos (minų lauke) sekcija 
test ~ ban domasis ru ožas 
threaded ~ (spynos stūmoklio) srieginis sektorius
tyre ~ padango s pro filis 
track ~ glžk. kelio ru ožas 
trajectory ~ trajekto rijos ru ožas 
warhead ~ koviǹės galvùtės dalìs Aps, KEnc, NATO 

sectionalization n (kontaktinio tinklo) sekcionavimas
sector n 1 sèktorius (t. p. komp.) KEnc, NATO 2 dalìs; plo tas; 

ru ožas 3 techn. kulìsė
~ of control linkage automob. pavaro s sektorius 
~ of explosion art. laibgalio kūgis
~ of fire šáudymo sèktorius Art, KEnc; ugniẽs sèktorius Art, 
NATO
~ of pipeline vamzdyno ru ožas 
~ of the terrain vieto vės ru ožas 
~ without fire nenaikìnamoji erdvė Art, KEnc; neap-
šaudomasis sektorius 
air defence ~ o ro erdvės gynybos sektorius 
azimuth ~ pabūklinio kampo sektorius 
barage fire ~ užtveriamo sios ugnies ru ožas 
breech-block threaded ~ srie ginis spyno s sektorius 
cradle toothed ~ art. dantytasis lo pšio sektorius
emergency ~ of fire papìldomasis šaudymo sektorius 
expected fire ~ galima sis šaudymo sektorius 
fire ~ šaudymo sektorius 
gear ~ of cam (kintamosios atošliaužos mechanizmo) dan-
tytasis kumštelio sektorius
gear ~ on variable recoil control rod dantytasis ato šliaužos 
stabdžio ko to sektorius
observation / observing ~ stebėjimo sektorius 
plain / flat ~ (spynos stūmoklio arba stūmoklio lizdo) lygùsis 
sektorius
primary fire ~ pagrindìnis šaudymo sektorius 
searching ~ paieško s sektorius 
secondary fire ~ papìldomasis šáudymo sèktorius KEnc

secure v uždarýti; pritvìrtinti; užtvérti, užblokúoti (įėjimą ir 
pan.); ~ the hatch uždarýti liùką; ~ with ropes pritvìrtinti  
virvėmis  

securing n (pri)tvìrtinimas KEnc, NATO 
~ goods kro vinio tvìrtinimas 
~ pipeline at the bottom vamzdyno pritvìrtinimas dugne

security n 1 saugùmas KEnc, NATO; patikimu mas; užtìkri-
nimas, garantija 2 apsaugà Aps, KEnc; saugà Aps, KEnc; 
koviǹė paramà KEnc 3 komp. apsauga; saugu mas 4 paslapties 
išsaugojimas  
~ against mechanized forces prieštankinė gynyba
~ in handling saugùmas (naudojantis ginklu)
anti-tank ~ prieštankinė gynyba
close-in ~ tiesióginė saugà KEnc; tiesióginė saugà ir savìgyna
Art, KEnc
command ~ val dymo uždaru mas 
communications ~ ryšių  saugùmas KEnc, NATO
local ~ tiesióginė saugà KEnc
memory ~ atminties apsauga
nuclear ~ branduolìnis saugùmas KEnc

sediment n automob. nu osėdos; nu oviros
seek* v ieško ti
seeker I n ieškìklis KEnc

laser ~ lazerìnis ieškìklis Aps, Art, KEnc, NATO
optical ~ o ptinis taikinio koordinatorius 
radar ~ radiolokacinis taikinio koordinatorius 
target ~ taikinio koordinatorius 

seeker II n nusitaikančioji galvu tė
active ~ aktyvio ji nusitaikančioji galvu tė
combined ~ mišrio ji nusitaikančioji galvu tė
heat ~ šilumìnė nusitaikančioji galvu tė
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infrared (IR) ~ infraraudono ji nusitaikančioji galvu tė
optical ~ o ptinė nusitaikančioji galvu tė
passive ~ pasyvio ji nusitaikančioji galvu tė
radar ~ radiolokacinė nusitaikančioji galvu tė
semiactive ~ pusiau aktyvi ̀nusitaikančioji galvu tė  
target ~ nusitaikančioji galvu tė

seepage n 1 sunkìmasis; nutekėjimas; pro tėkis 2 infiltracija
segment n 1 segmen tas; sektorius; tiesio ji atkarpa 2 el. plokš-

telė, kolektoriaus plokštelė
elevating ~ keliamojo mechanìzmo sektorius 
trajectory ~ trajekto rijos ru ožas

seismograph n seismografas
seize v 1 (pa)griebti 2 užgro bti; užimti 3 užsikir sti; ~ up 

užsikir sti (apie variklį); įstrig̀ti  
seizing n užsikirtìmas; (į)strigìmas

~ of piston rings stūmo klio žiedų pridegim̀as; stūmo klio 
žiedų užsikirtìmas 

select v atriñkti (taikinius, šaudmenis ir pan.) 
selectance n atranku mo koeficien tas 
selection n automat., el., radiotech., komp. atrankà; atrin-

kìmas; pasirinkìmas 
~ of samples bandinių paėmìmas 
aiming point ~ taikymo taško išrinkim̀as 
automatic target ~ automatinis taikinio išrinkim̀as 
target ~ taikinio išrinkìmas 

selective a radiotech. atrankùs, selektyvu s 
selectivity n įv. reikšm. (t. p. automat., komp.) atrankùmas

KEnc, selektyvu mas 
adjacent-channel ~ atranku mas pagal gretimą kanalą
amplitude ~ amplitu dinis atranku mas 
catalyst ~ katalizatoriaus atranku mas 
directional ~ atranku mas pagal kryptį; erdvìnis atranku mas 
filter ~ fìltro atranku mas 
frequency ~ atranku mas pagal dažnį; dažnio atranku mas 
radio reception ~ radijo priėmim̀o atranku mas 
receiver ~ imtùvo atrankùmas KEnc
spectral ~ spektrinis atranku mas

selector n techn., automat., ryš., komp. 1 rinkik̀lis; atrinktu vas, 
selèktorius; fiksatorius 2 ieškik̀lis KEnc 
~ switch button grei čio selektorius 
access ~ paeilìnio įjungìmo selektorius 
assignment ~ iškvietim̀o selektorius 
auxiliary ~ pagalbinis selektorius 
cable ~ kãbelio ieškìklis KEnc
code ~ ko dinis selektorius 
combined local and trunk ~ (artimojo ir tolimojo ryšio) 
universalu sis selektorius 
digit ~ (su)rinkìmo dis̀kas; nu merių rinkik̀lio dis̀kas
dual-purpose ~ dvìgubasis selektorius 
final ~ linijiǹis selektorius 
group ~ gru pinis selektorius 
outgoing ~ išeinamasis gru pinis selektorius  
panel ~ panelinis selektorius 
programme ~ grei čio fiksatorius
rotary plunger ~ rotoriǹis plunžeriǹis selektorius 
steering column ~ įtaisytas ant vai ro kolonėlės pavaro s per-
jungimo atrinkìklis 
step-by-step decimal ~ dekadinis žin gsninis selektorius 
tandem ~ gru pinis tranzit̀inio ryšio selektorius 
zone ~ zo nos selektorius 

self-absorption n susigėrìmas
self-acting a automatinis, savaiminio veikim̀o
self-action n 1 automatinis, savaiminis vei ksmas; fiz. savìvei-

ka 2 komp. automatinis veikim̀as
self-adjusting a automatinio reguliavimo (apie prietaisą);

savaime susireguliu ojantis, automatiškai nusistatantis
self-balanced a automatiškai išlyginantis pusiausvyrą

self-braking n automatinis stabdymas
self-closing a automatiškai užsidarantis
self-cocker n automatiškai užsitai santis pistoletas
self-cocking a automatiškai užsitai santis
self-contained a autono minis (apie prietaisą); savaiminis  
self-control n savikontro lė
self-cooling a orìnio aušìnimo, aušìnamas o ru
self-defence n savìgyna; savìsauga; teis. būtino ji gintìs
self-destruct, self-destructive a susinaikìnantis (apie šaud-

menį, mechanizmą ir pan.)
self-destruction n susinaikìnimas Art 
self-destructor n susinaikìnimo mechanìzmas
self-diagnostics n savìtyra 
self-discharge n išsielektrinimas; išsikrovìmas
self-dumping a savìvartis; savìkrovis
self-ejecting n automatinis iššauto s tūtos išmetìmas 
self-entrenching n apsikasìmas KEnc
self-excitation n susižadinimas
self-feeder n automatinis tiektu vas, maitintu vas
self-firer n automatinis gin klas 
self-guidance n (savaiminis) nusitaikymas  
self-guided a (savaimingai) nusitaikantis 
self-igniting a savaime užsìdegantis, įsiliepsno jantis
self-ignition n automob. savaiminis uždegìmas, užsidegìmas, 
įsiliepsno jimas

self-inductance n induktyvu mas
self-induction n el. saviindu kcija 
self-inflammable / self-lighting a savaime užsìdegantis, 
įsiliepsno jantis

self-loader n pusiau automatinis gin klas
self-loading a automatiškai užsitai santis; savìkrovis
self-locking n automatinė blokuo tė
self-lubricating a automatiškai pasìtepantis, savìtepis
self-lubrication n automatinis tepìmas
self-luminous a savaime ap(si)šviečiantis
self-modulate v fiz., tech. automoduliu oti 
self-modulation n fiz., tech. automoduliacija 
self-moving a savaei gis; savìjudis
self-oiling n automatinis tepìmas 

a automatiškai pasìtepantis, savìtepis
self-packing n savaiminis sandarinimas
self-priming a savìsiurbis, savaime įsiurbiantis
self-propelled, self-propelling a savaei gis 
self-protection n savìgyna 
self-recording a savìrašis, automatiškai  užra šantis, regis-

tru ojantis
self-regulating a susireguliu ojantis
self-regulation n susireguliavimas
self-sealing n savaiminis sandarinimas
self-starter n automatinis starteris 
self-testing n savìtyra 
self-thickening a savìtirštis, savaiminio tirštėjimo
self-verification n komp. savikontro lė
self-winch n savìtrauka su gerve
selsyn n selsìnas
semaphore n semafo ras
semiautomatic n pusiau automatinis gin klas 

a pusiau automatinis, pusiau automatiškai užsitai santis
semiautomatic loading n pusiau automatinis užtai symas 
semiaxle n pu sašis 

major ~ didysis pu sašis 
minor ~ mažasis pu sašis 

semiconductor n fiz., komp. pùslaidininkis KEnc

semiconductor



304
semifinished a pusiau švaru s
semifixed a pusiau víentisas; pastovu s
semiperiod n pu speriodis
semiproduct n pu sproduktis
semitracked a pusiau vikšriǹis
semitrailer n automob. pùspriekabė  KEnc 

~ pole carriage išskiriamo ji pu spriekabė (ilgiems kroviniams 
vežti) 
~ with detachable rear axle pu spriekabė su nu imama užpa-
kaline ašimì
drop-frame / low-bed ~ žemarėmė pu spriekabė
fuel-servicing ~ degalų pilstytu vas ant pu spriekabės 
quick-detachable ~ grei tai atkabìnama nuo vilkìko pu sprie-
kabė
step-frame ~ pu spriekabė su laiptiniu rėmu 
straight-frame ~ tiesiarėmė pu spriekabė
tandem ~ pu spriekabė su dviaše užpakaline važiuokle
tanker ~ pu spriekabė cisterna 
truck-tractor ~ vilkik̀as su pu spriekabe 

sender n 1 komp. siuntėjas 2 ryš. siųstu vas 
key ~ spyno s davìklis 

sending n ryš., komp. perdavimas; persiuntimas; siunta
sense n 1 jutim̀as; po jūtis 2 art. sprogim̀o ženklas 3 art. spro-

gìmų įvertinimas pagal nu otolį ir kryptį 4 komp. prasmė; 
skai tymas 
~ of the rounds with reference to the target art. sprogìmo 
ženklo nustatymas
correction ~ pataiso s ženklas 
mine ~ príešo minavimo priémonių žino jimas ir kovo s su 
jomìs būdų nustatymas 

sensibilization n jau trinimas
sensibility n jautrùmas; jaũtris KEnc
sensing n 1 sprogìmo žénklas Art, KEnc 2 art. sprogìmų
įvertinimas pagal nu otolį ir kryptį
~ by rule šo ninių nu okrypių sprogim̀o ženklų nustatymas 
~ of range over perlėkių nustatymas 
~ of range short nepriélėkių nustatymas 
~ of range sprogìmo ženklų  nustatymas pagal nu otolį  
deflection ~ nu okrypio krypties nustatymas 
forced ~ art. sprogim̀ų įvertinimas (pagal nuotolį ir kryptį) 
šaudant su dìdeliu po slinkiu 
infrared radiation ~ infraraudono sios spinduliuo tės apti-
kìmas 
range ~ art. sprogìmo ženklų  nustatymas 

sensitive a 1 jautru s 2 įslaptintas, slaptas (apie dokumentus ir 
pan.) 3 precìziškai jautru s, tikslu s; ~ to light jautru s šviesai

sensitiveness n jautru mas; jau tris
sensitivity n jautrùmas (t. p. komp.); jaũtris KEnc

~ of explosives SM jautrùmas KEnc
~ of instrument instrumen to jautru mas 
colour / spectral ~ spektrinis jautru mas 
current ~ jautru mas elektros sro vei 
detection ~ aptikìmo jautru mas 
illuminance / light / luminous ~ jautru mas šviesai 
radiation ~ jautru mas jonizu ojančiajai spinduliuo tei 
receiver ~ imtu vo jautru mas 
recorder ~ registravimo įtaiso jautru mas 
temperature ~ jautru mas šil̀umai 
threshold ~ slen kstinis jautru mas

sensitizer n sensibilizatorius
sensor n 1 davìklis (t. p. automob.) KEnc; jutìklis (t. p. komp.) 

NATO 2 aptikìmo priémonė; signãlų imtùvas; žvalgýbos 
signãlinis davìklis; dar ↑ detector
active ~ aktyvu sis jutìklis 
angular-rate ~  kampiǹio grei čio davìklis  
cooling liquid temperature ~ aušìnimo skysčio tempera-
tūros davìklis 

detonator ~ sprogdìklio davìklis Art, KEnc
electronic ~ elektro ninis davìklis 
fuel level ~ degalų lygio davìklis 
heat ~ šilumìnis davìklis 
infrared (IR) ~ infraraudonasis davìklis 
input speed ~ pradìnio grei čio davìklis 
intake air temperature ~ įsiurbiamo o ro temperatūros da-
vìklis 
intake pressure ~ įsiurbiamo o ro slėgio davìklis 
laser ~ lazerìnis davìklis 
level ~ lygio davìklis 
oil pressure ~ alyvos slėgio davìklis 
optical ~ o ptinis davìklis 
output speed ~ antrìnio grei čio davìklis 
passive ~ pasyvu sis jutìklis
photoelectric ~ fotoelektrìnis davìklis 
television (TV) ~ televìzijos davìklis 
temperature ~ temperatūros davìklis

sensory a jutìmo, juntamasis, senso rinis
separate v skìrti; at(si)skìrti (from); ~  from the launcher 

atsiskìrti nuo (pa)leidìmo įrenginio  
separate-loading n atskirasis užtai symas 
separation n 1 at(si)skyrìmas, per(si)skyrimas 2 suskaidymas; 

išskìrstymas; separacija
~ of tracks kelių išskìrstymas
gas mixture ~ du jų mìšinio išskìrstymas 
petrol ~ benzìno gaudyklė
phase ~ skilìmas slu oksniais; iš(si)sluoksniavimas 
tread ~ protektoriaus atsiskyrìmas (nuo padangos karkaso) 
tyre ply ~ padango s karkaso išsisluoksniavimas

separator n 1 skirtu vas, separatorius 2 tarpìklis, skirtùkas (t. 
p. komp.); po veržlė
dust ~ du lkių siurblys; dulkėgaudis
entrainment ~ spąstai 
moisture / water ~ drėgmės separatorius 
oil ~ drėgmės ir tepalų separatorius; tepalų skyrìklis
release mechanism ~ automob. išjungìmo mechanìzmo sepa-
ratorius 
shell ~ svíedinio išėmìmo iš tūtos žnyplės
spring ~ skìrianti spyruokles po veržlė

sequence n sekà; eilišku mas; nuoseklùmas 
~ of supplies delivery materialinių príemonių tiekìmo eiliš-
ku mas 
nuclear stockpile-to-target ~ branduolìnio gin klo judėjimo 
tvarka nuo kaupìmo, saugojimo vietos iki jo  siuntìmo į taikinį
organization of the entrenchment / ground ~ inžinèrinio 
vietóvės įrengìmo eiliškùmas KEnc
stockpile-to-target ~ veiksmų sekà siuñčiant branduolìnį
giñklą nuo sándėlio iki táikinio 
tightening ~ (varžtų grupės) suveržìmo nuoseklu mas 

sequential a nuoseklu s
serial n eilės nùmeris KEnc, NATO

~ number eilės nu meris 
minefield ~ mìnų lau ko eilės nu meris 

series n (pl ~) 1 sèrija 2 eilė KEnc  
~ of explosions sprogìmų sèrija
~ of fires ugnies sutelkìmų sèrija 
~ of targets taikinių grùpė Art, KEnc, NATO  
~ of volleys tankiõsios ugniẽs sèrija Art, KEnc  
map ~ žemėlapių sèrija KEnc

serum n med. sèrumas 
anti-tetanic ~ sèrumas nuo stabligės 

serve v 1 tiekti; aprūpinti (with) 2 valdýti (mašiną ir pan.)  
server n komp. pagrindìnis tiñklo kompiùteris; paslaugų

kompiu teris, sèrveris KEnc; tarnybinis procesorius; tarnybinė
stotìs 
file ~ tarnybinis rinkmenų procesorius 
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network ~ tarnybinė tin klo stotìs 
proxy ~ įgaliótasis sèrveris 
telex ~ teletekstinio ryšio stotis̀ 
Web ~ žiniatinklio tarnybinė stotis̀ 

service n 1 tarnýba KEnc 2 log. priéžiūra (t. p. automob.); 
aptarnãvimas; paslaugų teikim̀as; eksploatacija; techninė eks-
ploatacija; enter  ~ priimti į ginkluo tę 3 paslauga
~ of ammunition šaudmenų príežiūra 
~ of the piece pabūklo skyriaus veiksmai  (prie pabūklo)
~ of the piece ugnies tarnyba 
after-operation ~ techninė transpo rto mašiǹų príežiūra 
grįžus į bazę
aircraft warning ~ o ro stebėjimo, įspėjìmo ir ryšių tarnyba 
alerting ~ įspėjìmo tarnyba 
anti-tank warning ~ prieštankinio įspėjìmo tarnyba 
armament ~ ginkluo tės tarnyba 
artillery / ordnance supply ~ artilerijos tiekìmo tarnyba 
break-down ~ avarinė remo nto tarnyba 
car ~ techninė automobìlių priéžiūra 
cold weather ~ sezo ninė žiemo s príežiūra 
daily ~ kasdienìnė priéžiūra 
during-operation / field ~ techninė príežiūra eksploatu ojant 
field ~ techninė priéžiūra lau ko sąlygomis; eksploatacija 
lau ko sąlygomis 
fire ~ gaisrìnė saugà 
flight information ~ skrỹdžių informãcijos tarnýba NATO 
fuel supply ~ degalų tiekim̀o tarnyba 
gas detection ~ cheminio puolìmo aptikìmo tarnyba 
hot weather ~ sezo ninė vasaros priéžiūra 
intercommunications ~ ryšių tarnyba 
intermittent ~ judėjimas  su pertrūkiais
line ~ linijiǹė tarnyba 
map ~ kartografinė tarnyba 
meteorological ~ meteorològijos tarnýba KEnc
military medical ~ karo medicìnos tarnyba 
military topographic ~ kãro topogrãfijos tarnýba KEnc
mine planter / planting ~ mìnų u žtvarų tarnyba 
motor transport ~ autotranspòrto tarnýba KEnc
NBC protection ~ RChB saugõs tarnýba KEnc
nuclear strike warning ~ įspėjìmo  apie branduolìnį puolìmą
tarnyba 
periodical / scheduled ~ perio dinė príežiūra 
personnel ~ karių aprūpinimas 
pipeline ~ vamzdynų transpo rto tarnyba 
protection ~ apsaugiǹė priéžiūra 
radiological monitoring ~ dozimetrinės kontro lės tarnyba 
railway communication ~ geležinkeliǹis ryšys 
reliable ~ patikimas darbas 
running-in ~ príežiūra įvažinėjimo metu 
search and rescue ~ paieškõs ir gélbėjimo tarnýba KEnc
seasonal ~ sezo ninė priéžiūra 
secret ~ slapto ji tarnyba 
severe / hard ~ eksploatacija sunkiomis̀ sąlygomis 
technical ~ techninė tarnyba; techninė príežiūra 
temporary ~ laikino ji eksploatacija 
transfer ~ perdavimo darbas 
transport ~ ei smo tarnyba; transpòrto aprūpinimas KEnc
weekly ~ savaitinė príežiūra 
a tarnybinis; pagalbinis

serviceability n 1 eksploatacinis patikimu mas 2 tvarkin-
gu mas; gera būklė, tinkamu mas

serviceable a 1 naudìngas; praktiškas; tin kamas (vartoti) 2 
patvaru s, tvìrtas 

serviceman n (pl –men) karys 
servicing n tèchninė priéžiūra KEnc, NATO  

spark-plug ~ uždegim̀o žvakių príežiūra 
technical ~ techninė priéžiūra 

servo sutr. 1 automob. stiprintu vas 2 = servo-mechanism 3 
= servo-motor
fuse ~ sprogdìklio nustatytojo val dymo mechanìzmas
vacuum-hydraulic master ~ vakuumìnis stabdžių stiprin-
tu vas

servo-amplifier n val domasis stiprintu vas, servostiprintu vas
servo-brake n stabdžio stiprintu vas; servostabdys 
servo-drive n techn. výkdomoji pavarà KEnc; val domoji 

pavara, servopavara
servo-lubrication n centralizu otasis tepìmas
servo-manipulator n servomanipuliatorius
servo-mechanism n stiprintùvas KEnc; výkdomoji pavarà

Kenc; val domasis mechanìzmas, servomechanìzmas  
servo-motor n výkdomoji pavarà KEnc; val domasis varìklis, 

servovarìklis  
servo-valve n val domasis vožtu vas, servovožtu vas
session n komp. seansas; sèsija
set <n, v> n 1 komplèktas KEnc; rinkinỹs 2 spec. aparãtas; 

príetaisas KEnc; įrenginỹs; agregãtas 3 rãdijo  imtùvas KEnc; 
televìzorius KEnc 4 eilė KEnc; sèrija 5 komp. aibė; įrenginys; 
komplektas; rinkinys; sistema; visuma 6 liekamo ji defor-
macija 7 apspaudas, laikìklis 
~ of a mine detector mìnų ieškìklio komplektas 
~ of gears krumpliaračių rinkinys 
~ of mine mìnos komplektas 
~ of tools įrankių rinkinỹs
automatic transistor test ~ automatinio tranzìstorių tìkri-
nimo príetaisas 
basic bridge ~ tabelìnis tìlto įrangos komplektas 
bridge ~ tìltinis parkas; tìlto įrangos komplektas 
camber correction tool ~ instrumen tų komplektas prieša-
kìnių ratų išvirtìmui nustatyti 
charging ~ įkrovìmo agregatas
combat radio ~ karìnė radijo stotìs  
command ~ vadovavimo príetaisas; val dymo ryšio stotìs 
communications radio ~ ryšìnė radijo stotìs 
complete ~ vìsas komplektas 
concealment ~ maskuo tės komplektas 
converter ~ keitìklių agregatas
coordinate data ~ taikinių koordinãčių siųstu vas 
decontamination ~ individualùsis speciãliojo švãrinimo rin-
kinỹs Aps, KEnc
defensive grenade igniter ~ gynybinės ran kinės granatos 
degtu vas 
demining ~ išminavimo komplektas 
demolition ~ sprogdìnimo įtaisas KEnc; sprogdìnimo 
komplèktas
diesel-electric ~ dyzelìnio generatoriaus įrenginys 
direct data ~ tiesio ginis duomenų rinkinys
drape-net ~ maskuo tės komplektas 
field impregnation ~ aprango s impregnavimo lau ko kom-
plektas 
gas identification ~ koviǹių NM atpažinìmo rinkinys 
gear ~ krumpliaračių komplektas 
generating ~ generatorius 
gun-laying ~ pabūklo taikymo stotìs 
igniter ~ degtu vas; uždegìklis
illumination / lighting ~ apšvietìmo sistema
individual ~ individualu sis komplektas 
infantry entrenchment ~ pėstininkų apkasų įrankių kom-
plektas
intercommunication ~ vidìnis pasikalbėjimo įtaisas 
mine-detecting ~ mìnų ieškìklis
miniature radio ~ miniatiūrinė radijo stotìs 
nuclear demolition ~ sprogdìnimo darbų (naudo jant bran-
duoliniu s u žtaisus) įrenginys 
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pack meteorological ~ nešiójamasis meteorològinis 
komplèktas Art, KEnc
pipe fitting ~ sekcijų surinkim̀o iš pavienių vamzdžių
įrangos komplektas 
power-supply ~ jėgai nė; maitìnimo  agregatas
radar ~ radiolokatorius, radiolokacijos stotìs
radio ~ = radio set
radio relay ~ radiorelinio ryšio radijo stotìs 
receiving ~ radijo imtu vas
rectifier ~ el. (srovės) lygintu vas
sending ~ siųstu vas 
sight ~ taikìklio komplektas 
sniffing ~ mo komųjų NM rinkinys 
spring ~ lìngių komplektas 
stand-by ~ atsargìnis agregatas 
telephone ~ = telephone set
television ~ televìzorius KEnc
toxic gas ~ NM pavyzdžių nustatymo rinkinys 
tuning ~ reguliavimo agregatas
vehicular radio ~ automobìlinė radijo stotìs 
water sterilizing / purification ~ vanden s valymo įrenginys 
welding ~ suvìrinimo agregatas
wind measuring ~ vėjo charakterìstikų nustatymo priétaisas 

 set* v 1 sukelti tam tìkrą būseną, vei ksmą; ~ at ready pa-
ren gti; kei sti į kovo s padėtį;  ~ fire to / on fire uždegti, pa-
degti; ~ up a belt of fire daryti ugnies u žtvarą 2 nustatyti, 
paskìrti, įju ngti; ~ at safe šaul. g. perjungti (saugiklį) į saugo s 
padėtį; ~ the controls to a mode nustatyti val dymo 
rankenėlès (kokiu nors režimu) 3 įtaisyti, įdėti (into); pri-
tvìrtinti, pritaisyti 4 galąsti (peilį ir pan.); klaipyti (pjūklą) 5 
pastatyti, įku rti (up); ~ up a camp įku rti stovyklą; ~ up  
barricades pastatyti u žtvaras 6 uždu oti (užduotį ir pan.) 7 jūr. 
pelengu oti 8 jūr. traukti (takelažą)

setback n 1 (su)tru kdymas; kliūtis 2 inercinės sprogdìklio 
dalies nusėdìmas kei čiant į kovo s padėtį
~ of primer kapsulės išsikišìmas iš tūtos

setscrew n nustatymo sraigtas
setsquare n kampai nis
setter n 1 nustatytu vas; nustatymo príetaisas 2 nusodintu vas; 

separatorius 
automatic fuse ~ automatinis sprogdìklių nustatytu vas 
bracket fuse ~ įtaisytas lafete sprogdìklių nustatytu vas 
fuse ~ sprogdìklio nustatymo príetaisas; sprogdik̀lio nustaty-
mo raktas; sprogdìklių nustatytojas 
fuse dead time ~ zen. sprogdik̀lio pataiso s dėl pabūklų už-
tai symo lai ko mechanìzmas 
machine fuse ~ mechaninis sprogdìklių nustatytu vas 
manual fuse ~ ran kinis sprogdik̀lių nustatytojas 
parallax correction ~ paralakso pataisų nustatytojas 
range ~ nu otolio nustatytojas 
sight / range / elevation ~ taikik̀lio nustatytojas

setter-rammer n: fuse ~ zen. automatinio sprogdik̀lio nu-
statymo ir pabūklo užtai symo mechaniz̀mas 

setting I n 1 aplinkà; situãcija KEnc; padėtìs KEnc; fònas 2 
(įrangos darbo režimo) nustãtymas; reguliãvimas; (optinio 
prietaiso) kreipìmas 3 žymėjimas, markiravimas; trasavimas
4  (su)kietėjimas, (su)stingim̀as; (su)tirštėjimas; stat. pl (pa-
matų) nusėdìmas 5 aptaisas, įtvaras; rėmai  
~ in(to) motion pajudėjimas iš vietos; judėjimo pradžià 
~ out (vagono) atkabìnimas
~ up of pumping point siurbliǹės stoties išskleidim̀as 
coarse ~ (skalės) apýtikslis nustatymas  
coordinates ~ koordinačių nustatymas
exercise / training ~ mo komoji situacija 
fuse ~ of the moment dabartiǹė sprogdìklio padėtis̀ 
fuse ~ sprogdìklio įstatymas  
initial ~ pradìnis nustatymas 

injector ~ purkštu vo reguliavimas 
power ~ varìklio darbo režìmas 
pressure ~ (slegiamojo veikimo sprogdiklio) nusta tymas tam 
tìkrai apkrovai 
range ~ taikìklis Art, KEnc  
rate ~ techninis normavimas 
spark ~ uždegìmo nustatymas 
stroke ~ (stūmoklio) eigo s reguliavimas 
valve ~ vožtu vo tarpo reguliavimas
zero ~ nu lio nustatymas

setting II n (prietaiso ir pan.) núostata  
calculated ~ apskaičiu otoji nu ostata 
corrector ~ zen. (taikiklio) korektoriaus nu ostata 
fine ~ tikslio ji nu ostata 
fire-mission ~s káunamosios núostatos Art, KEnc
fuse ~ sprogdìklio núostata Art, KEnc
range ~ taikìklio núostata Art  
range corrector ~ zen. nu otolio korektoriaus nu ostata 
registered elevation ~ įšaudytoji taikìklio nu ostata 
sight ~ taikìklio nu ostata 
trial elevation ~ kaunamo ji taikìklio nu ostata 
zero ~ (sprogdiklio arba skalės) nùlinė núostata Art, KEnc 
zero ~s of sight taikìklio nùlinės núostatos Art 
zero ~s of sighting line táikymo lìnijos nùlinės núostatos Art

setting-up n reguliavimas
settlement n (su)reguliavimas
settler n nusodintu vas; separatorius  

dust ~ du lkių siurblys; dulkėgaudis
settler-storer n techn. nusodintu vas; separatorius; nu osėdų

rinktu vas
settling n apnašos
set-up n 1 maketas 2 komp. montavimas; suderinimas; surin-

kìmas 
set*-up v (pri)derinti; (pa)koregu oti; (su)reguliu oti

seven-shooter n septynšo vis šautuvas 
sewage n nešvaru s nutekamasis vanduo 

crude ~ nevalytasis nu otekų skystis
sewer n (kanalizacijos) kolektorius, rinktu vas 
sewerage n kanalizacija; kanalizacijos sistema 
sextant n techn. sekstántas KEnc
shackle n 1 apkabėlė, apkaba; jungė; lankelis 2 automob. ąsa

hook ~ kablio ąsa
spring ~ lìngės ąsa
suspension ~ pakabo s ąsa
towing ~ vilkìmo jungė
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio ąsa

shade n 1 gau btas; ekranas, skydas 2 (optinio prietaiso) 
gaubtelis, apsaugìnis stìklas; opt. diafragma; blendė
sun ~ automob. saulės skydelis
temporary ~ for sight nuimamasis taikìklio gaubtelis

shading n 1 užtemdymas 2 kart. šešėliavimas; tonavimas 
hill ~ kalvų tonãvimas NATO

shadow n šešėlis (t. p. komp.); sẽkantysis NATO
 thermal ~ tèrminis šešėlis NATO
shadowing n užtemdymas
shaft n 1 (ieties, strėlės, kirvio ir pan.) ko tas 2 strėlė 3 (švie-

sos) spindulys; (žaibo) tvykstelėjimas 4 (medžio) stíebas, 
kamíenas 5 stat. kolona; stul pas 6 (bokšto) strėlė 7 (vežimo) 
grąžulas, rodìklis 8 automob. velenas; ašìs 9 šachta, šachtos 
vamzdis; šulinys 10 dūmtraukis   
articulated ~ lan kstinis velenas 
axle / live axle ~ pu sašis 
axle steering clutch release crank ~ alkūninis šo ninės 
sankabos išjungìmo velenėlis 
balance ~ (variklio) balansyrinis velenas 
bogie frame ~ vežimėlio rėmo velenas 
brake ~ stabdžių ku mščio velenas 
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brake pedal ~ stabdžių pedalo velenas 
cardan ~ kardãnas 
carrier roller ~ (vikšro) palai kančiojo ritinėlio ašìs 
castellated / splined ~ dantytasis velenas 
clutch ~ sankabos velenas; pirmiǹis velenas 
clutch control idler ~ ta rpinis sankabos įjungìmo velenas  
clutch operating / withdrawal ~ sankabos išjungìmo šaku tės 
velenas; sankabos išjungim̀o vedìklio velenas  
clutch pedal ~ sankabos pedalo velenas 
clutch release ~ trauklių velenas 
clutch release fork ~ sankabos išjungìmo šaku tės velenėlis 
constant pinion ~ pirmiǹis velenas 
correction wedge ~ (tolimačio) patikro s plei što velenėlis 
demolition ~ mìnų (sprogdinimo užtaiso) šulinys 
differential ~ diferencialo velenas 
differential drive ~ varomasis diferencialo velenas 
differential pinion ~ diferencialo satelìto ašis̀ 
distributing ~ skìrstomasis velenas 
drive / propeller ~ kardãno velenas 
driven ~ varomasis velenas 
driving ~ varantysis velenas; pavaro s velenas
drop arm ~ vai ro svir̀ties velenas 
engine ~ varìklio velenas 
final drive ~ pagrindìnės pavaro s velenas 
flexible ~ lankstu sis velenas 
front propeller ~ priékinis kardãno velenas 
front roller ~ príekinio atramìnio ritinėlio ašis̀; príekinio 
ritinėlio ašìs 
gear-box drive / primary / input ~ pirmiǹis pavarų dėžės 
velenas; vedantysis  pavarų dėžės velenas 
gear-box main / second / output ~ antriǹis pavarų dėžės 
velenas; pagrindìnis pavarų dėžės velenas 
gearbox output ~ pavarų dėžės išėjìmo velenas 
hollow ~ tuščiavidu ris velenas 
hub ~ stebulės velenas 
idler clutch ~ tarpinis sankabų val dymo velenėlis
input ~ pirmìnis velenas 
intermediate ~ tarpinis velenas 
jaw clutch selector ~ pavarų perjungimo velenas 
main ~ pagrindìnis velenas 
main propeller ~ pagrindiǹis kardãno velenas 
oil-pump ~ alyvos siurblio pavaro s velenas 
output ~ varantysis velenas; antriǹis velenas 
power / drive / transmission ~ pavarõs velenas 
power take-off ~ galingu mo ėmim̀o velenas 
propeller / cardan / universal joint ~ kardãno ve lenas 
rear propeller ~ užpakaliǹis kardãno velenas 
rear roller ~ užpakalìnio atramiǹio ritinėlio ašìs; užpakalìnio 
ritinėlio ašìs 
reduction gear output ~ redu ktoriaus išėjim̀o velenas 
reverse / reversing ~ atbuliǹės eigo s velenas 
sear ~ paleidìmo svìrties ašìs
solid ~ masyvu sis velenas; vientisìnis velenas 
speedometer drive ~ spidometro pavaro s velenas 
speedometer flexible ~ lankstu sis spidometro velenėlis 
spindle clutch ~ sankabos velenas 
steering ~ vai ro velenas 
steering arm / finger / lever ~ vai ro sto vo velenas 
steering clutch ~ šo ninės sankabos velenas 
steering gear ~ vai ro velenas 
steering wheel ~ vaira račio velenas 
support roller ~ palai kančioji rato ašìs 
tapet ~ kumštelinis velenas 
throttle valve ~ droseliǹės sklendės velenėlis 
through ~ kiaurasis velenas 
torsion ~ sukamójo strỹpo velenas 
track frame pivot ~ vik̀šro rėmo ašis̀ 
track sprocket ~ vedančiojo vik̀šro ritinėlio velenas 

training-handwheel ~ horizontaliojo kreipìmo smagračio
velenas 
transmission / line ~ transmìsinis velenas 
trigger ~ šaul. g. perduodamasis strypas 
tubular ~ vamzdinis velenas 
vertical pointing handwheel ~ vertikaliojo kreipìmo smag-
račio velenas 
water propeller ~ vandensraigčio pavaro s kardãno velenas 
wheel drive ~ rato kardãno pavara  
wheel hub ~ rato stebulės velenas 
worm ~ sliekìnis velenas

shafting n transmìsija; transmìsinis perdavimas
shake n sukrėtìmas
shaker n vibratorius; vibracinis sten das
shaking / shake-up n kratymas; vibracija 
shank n ko tas, strypas; stíebas; vamzdelis; (koto) jungiamasis 

galas 
change lever ~ šaul. g. keitìklio dantìs 
panoramic-telescope ~ pabūklinio kampamačio stíebas 
sight ~ šaul. g. taikìklio sto vas; art. taikìklio stiébas

shape n 1 fo rma 2 ko ntūrai; figūra 3 mo delis, pavyzdys 4 
komp. fo rma 
aerodynamic ~ aerodinaminė fo rma 
charge ~ u žtaiso fo rma 
hull ~ (tanko) ko rpuso fo rma 
nozzle ~ tūtos pro filis 
turret ~ bo kšto fo rma 

sharp a 1 aštrùs 2 ryškùs (apie skirtumą, kontūrus ir pan.) 3 
staigùs  (apie posūkį ir pan.); statùs (apie šlaitą ir pan.) 4
smarkùs (apie garsą, skausmą ir pan.); dìdelis (apie šaltį ir 
pan.) 5 grei tas 

sharpen v aštrinti; dro žti; smai linti; galąsti 
sharpener n galąstuvas; drožtùvas 
sharpening n aštrinimas; galandinimas, smai linimas  
sharpness n (vaizdo) ryšku mas

image ~ vai zdo ryšku mas
sharpshooter n snaiperis; taiklu sis šaulys  
shave n skutìklis, grandìklis
sheaf n art. (pl sheaves) vėduõklė KEnc; close the ~ sutel kti 

vėduo klę; lay* out parallel ~ lines sklei sti lygiagrečią
vėduo klę; open the ~ išskìrstyti u gnį
~ of fire trajekto rijų kūgis 
~ on target length vėduõklė pagal táikinio plõtį Art, KEnc
closed / converged ~ sutelktóji vėduõklė Art, KEnc
crossed ~ kryžmìnė vėduo klė
luminous ~ šviečiamo ji vėduo klė  
narrow ~ siauro ji vėduo klė
open / wide ~ išskleistóji vėduõklė Art, KEnc
parallel ~ lygiagrečióji vėduõklė Art, KEnc

shear n nu opjova; šlytìs
shearing-off n nu opjova 
sheath n 1 makštìs (kardo ir pan.) KEnc 2 dėklas, įmova; 

futliaras 3 apdanga, apvalkalas
cable ~ kabelio apvalkalas

sheathing n (pastato, laivo ir pan.) apkala, apdanga ; apvija
fibreglass ~ apdanga stìklo plu oštu 
wood ~ apkala lentomìs  

sheave n 1 skriemulys, skridinys, ritinėlis 2 rìtė
block ~ blo ko skriemulys  
disk ~ vientisasis skriemulys 
rope ~ lyno blo kas 

sheet n 1 (popieriaus ir pan.) lãpas; la kštas 2 žiniaraštis;
lentẽlė 3 plo kštė, plokštelė; el. kolektoriaus plokštelė 4 attr 
lakštinis 
~ of armour šarvo lakštas 
adjoining ~s gretimíeji žemėlapio lãpai KEnc
condition inspection ~ defektavimo žiniaraštis 

sheet



308
equipment record ~ invento rinis žiniaraštis 
girth ~ of tank ju ostinis rezervuaro lakštas 
gusset ~ kampìnis lakštas 
inspection ~ kontro linis žiniaraštis 
key ~ pagrindìnis surinkim̀o brėžinys
loading ~ paskyra, važtaraštis 
map ~ žemėlapio lãpas KEnc, NATO
route ~ kelialapis 
target information ~ taikinio duomenų lapas 
train ~ pasibai gusio judėjimo grafikas 
weapons recommendation ~ rekomendúojamųjų giñklų
lentẽlė NATO  
weight and balance ~ centruõtės schemà NATO

sheeting n 1 lakštinė danga; lakštinė apkala 2 šarvavimas 
shelf n lentyna, stelažas 

arm (balance) ~ balansyrų stelažas 
shelf-life n (daikto, produkto ir pan.) galiójimo lai kas; lai ky-

mo ter minas KEnc, NATO
shell <n, v> n 1 sviedinỹs Art, KEnc, NATO; artilèrijos 

sviedinỹs 2 tūtà KEnc; (raketos) vamzdis KEnc 3 karkasas; 
kevalas (t. p. komp.) 4 apvalkalas (t. p. komp.); apkala; (ma-
šinos) gau btas; (guolio) įdėklas 5 fiz. slu oksnis 
~ with adapter sviedinys su pereinamąja galvute
air-burst ~ sviedinys su nuotoliniu  sprogdikliu 
antiaircraft ~ zenìtinis sviedinys 
anti-tank ~ prieštankinis sviedinys 
armour-piercing ~ šarvãmušis sviedinỹs Art, KEnc
armour-piercing incendiary ~ šarvamušis padegamasis 
sviedinys 
armour-piercing tracer ~ trasu ojamasis šarvamušis sviedi-
nys 
artillery ~ artilerijos sviedinys 
ballistic  ~ balìstinis sviedinỹs Art, KEnc
base ejection ~ šaudmuõ su ìšmušamu dugnù NATO
blind ~ (sviedinys) nesprógęs Art, KEnc; neužtaisytasis svie-
dinys 
boat-tailed ~ sviedinys su kūgine požiedine dalimì
capped ~ sviedinys su balìstiniu an tgaliu 
carriage testing ~ lafetų ban dymo sviedinys 
chemical ~ chèminis sviedinỹs Aps
common ~ skevéldrinis ar domasis sviedinỹs Art, KEnc
common pointed ~ sviedinys su pàprasta skliau tine dalimì
common pointed capped ~ sviedinys su paprasta skliau tine 
dalimì ir šarvamušiu an tgaliu 
concrete-piercing ~ betònmušis sviedinỹs Art, KEnc
diaphragm ~ sviedinys su diafragma
dud ~ nespro gęs sviedinys 
dummy / blank / drill / training / practice ~ mo komasis 
sviedinys 
effective ~ taikinio naikìnimą užtìkrinantis sviedinys 
explosive ~ sprogstamasis sviedinys 
false cap ~ sviedinys su balis̀tiniu an tgaliu 
fin-stabilized ~ stabilizúotasis sviedinỹs Art, KEnc
flanged ~ dvikalìbris sviedinys; sviedinys su iškyšuliai s  
flat-headed / blunt-nosed ~ bukagalis sviedinys 
fragmentation ~ skevéldrinis sviedinỹs Art, KEnc
fragmentation ~ with adapter skeveldrinis sviedinys su 
pereinamąja galvute
fragmentation integral steel ~ skeveldrinis vientisìnis plie-
nìnis sviedinys 
fragmentation time-fused ~ skeveldrinis nuotoliǹis sviedi-
nys
fragmentation-incendiary tracer ~ trasu ojantysis skeveldri-
nis padegamasis sviedinys 
fused / live ~ užtaisytasis sviedinys, sviedinys su įsuktu 
sprogdikliu 
gas high-explosive ~ ar domasis cheminis sviedinys 
greased ~ suteptasis sviedinys, sviedinys su išoriniu  tepimu 
hard-core ~ subkalìbrinis sviedinys 

hard-core ~ with tracer trasu ojantysis subkalìbrinis sviedi-
nys 
high-explosive ~ ar domasis sviedinys 
high-explosive anti-tank ~ kumuliacinis prieštankinis svie-
dinys 
high-explosive armour-piercing ~ šarvamušis sviedinys su 
sprogstamu oju u žtaisu 
high-explosive delayed-action ~ ar domasis sviedinys su 
sulėtinto veikìmo sprogdikliu 
high-explosive heavy ~ sunku sis ar domasis sviedinys 
high-explosive immediate-action ~ skeveldrinis ar domasis 
sviedinys su staigau s veikìmo sprogdikliu 
high-explosive incendiary ~ ar domasis padegamasis sviedi-
nys 
high-explosive incendiary tracing ~ trasu ojantysis ar do-
masis padegamasis sviedinys 
high-explosive smoke ~ skeveldrinis dūminis sviedinys 
illuminating / star ~ šviečiamàsis sviedinỹs Art, KEnc
incendiary ~ padegamàsis sviedinỹs Aps, Art, KEnc 
incendiary mortar ~ padegamóji minósvaidžio minà Aps 
inert-loaded ~ inertinis sviedinys 
lachrymatory ~ ašarìnėmis du jomis užtaisytas cheminis 
sviedinys 
leaking ~ praleidžiantis NM cheminis sviedinys 
liquid filled ~ skysto siomis NM užtaisytas cheminis sviedi-
nys 
live ~ užtaisýtasis sviedinỹs Art, KEnc
long-shouldered ~ sviedinys su praìlginta skliau tine dalimì
magazine ~ dėtuvės dėžu tė
message ~ ryšių mina
mortar ~ minósvaidžio minà Aps, Art, KEnc
muffler ~ duslintu vo ko rpusas 
nose-fused ~ sviedinys su priešakiniu  sprogdikliu 
nuclear ~ branduolìnis sviedinỹs Aps, KEnc
ogival-headed ~ sviedinys su skliau tine priešakine dalimì
oil seal ~ riebókšlio ko rpusas 
painted ~ dažytasis sviedinys 
parachute-type star ~ šviečiamasis sviedinys su parašiu tiniu 
įtaisu 
percussion ~ smūginio veikìmo sviedinys 
personnel ~ skevéldrinis sviedinỹs Art, KEnc
phosphorus ~ fosforìnis padegamasis sviedinys 
phosphorus smoke ~ fosforìnis dūminis sviedinys 
plugged ~ sviedinys su tuščiąja įvore 
point-headed /-nosed ~ aštriagalis sviedinys 
practice / training ~ (mokomoji minosvaidžio) pra ktinė mina
propaganda ~ agitãcinis sviedinỹs Art, KEnc
proximity-fused ~ sviedinys su nekontaktiniu sprogdikliu 
radio-fused / variable time ~ sviedinys su radijo sprogdikliu 
rifle ~ sprogstamóji kulkà
rocket ~ reaktỹvinis sviedinỹs Art, KEnc
segment ~ segmen tinis sviedinys 
self-destroying ~ sviedinys su susinaikìnimo įtaisu 
semi-armour piercing ~ pusiau šarvamušis sviedinys 
semi-steel ~ plieno ir ketaus sviedinys 
shot ~ vientisasis sviedinys 
shrapnel ~ šrapnèlis Art, KEnc
smoke ~ dūminis sviedinỹs Aps, Art, KEnc
smoke base-ejection ~ dūminis sviedinys su ìšmušamu dug-
nu 
solid armour-piercing ~ vientisasis šarvamušis sviedinys 
solid-headed ~ sviedinys su šarvamušiu an tgaliu 
special ~ specialùsis sviedinỹs Aps, Art, KEnc
square-base ~ sviedinys su neaptakia požiedine dalimì
squib ~ elektrìnio degìklio tūta
stray ~ nukrỹpęs sviedinỹs; atsitiktìnis sviedinys (nukritęs už 
sklaidos elipsės ribų) 
tank ~ tanko ko rpusas; bako ko rpusas 
taper-based ~ sviedinys su kūgine požiedine dalimì
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target indication ~ taikinio nuro dymo sviedinys 
thick-walled ~ storasienis sviedinys 
thin-walled ~ plonasienis sviedinys 
time-fused ~ nuotoliǹis sviedinys 
tracer ~ trasu ojantysis sviedinys 
unfused ~ negalutinai  užtaisytas sviedinys 
unlubricated ~ nesuteptasis sviedinys 
unpainted ~ nedažytasis sviedinys 
yellow ~ padegamàsis sviedinỹs Aps, Art, KEnc 
v leisti artilerijos u gnį; put* out ~s leisti artilerijos u gnį

shell-body n svíedinio ko rpusas 
shellburst n svíedinio sprogìmas
shellcrater n svíedinio išrausta duobė
shell-filler n svíedinio užtai symas
shellfire n artilèrijos ugnis̀ Art, KEnc; artilèrijos šáudymas Art, 

KEnc
shell-gun n automatinė mažo kalìbro patranka
shell-hit n svíedinio pataikymas
shell-hole n svíedinio pramušta skylė; sviédinio išrausta duobė
shelling n artilèrijos ugnìs Art, KEnc; artilèrijos šáudymas Art, 

KEnc; apšaudymas; subject to ~ apšaudyti; dar ↑ firing
sporadic ~ padriko ji ugnìs

shell-pit n = shellcrater
shellproof a apsaugotas nuo artilerijos ugnies; šarvu otas
shelter n 1 príedanga Aps, KEnc 2 slėptùvė Aps, KEnc 3 

apkasas šaudyti gulomìs 
ammunition ~ šaudmenų priédanga Art, KEnc
anti-gas / gas-proof ~ cheminė slėptu vė
antiradiation ~ radiãcinė slėptùvė Aps, KEnc
arched steel ~ skliau tinė plieno sekcijų slėptu vė
bomb ~ slėptùvė nuo bòmbų KEnc
cannon-proof ~ priédanga nuo sviedinių; slėptu vė nuo svie-
dinių
chemical ~ chèminė slėptùvė Aps, KEnc
crew recessed ~ pabūklo skyriaus niša
earth ~ žemės príedanga 
earth-timber / log-and-dirt ~ me džio ir žemės priédanga 
emergency ~ laikino ji príedanga 
fallout / radiation-proof ~ antiradiacinė slėptu vė
gun ~ pabūklo príedanga 
heavy ~ sunkio ji slėptu vė
improvised ~ laikinóji priédanga, improvizu otoji priédanga 
individual ~ individualio ji príedanga; pavienio kario niša
individual prone ~ pavienis apkasas šaudyti gulomìs  
indoor ~ slėptu vė pastato viduje
log ~ rąstų slėptu vė
log-and-dirt / earth-timber ~ me džio ir žemės slėptu vė
multistory ~ daugiaau kštė slėptu vė
nuclear / nuclear-proof ~ branduoliǹė slėptu vė
open pit type ammunition ~ atvirasis šaudmenų griovelis
permanent ~ ilgalai kė slėptu vė
personnel / troop ~ karių príedanga; karių slėptu vė
personnel recessed ~ personalo niša
protective ~ with filter-ventilator unit slėptu vė su filtra-
vimo ir ventiliacijos įranga 
radiation-proof / radiation fallout ~ antiradiacinė priédanga 
recessed ~ blindažas 
sealed ~ sandario ji slėptu vė
shell-proof ~ príedanga nuo artilerijos ugnies 
snow ~ sniego príedanga; apsaugo s nuo sniego laviǹos ga-
lèrija 
splinter-proof ~ priešskeveldrinė priédanga 
standard ~ tìpinė slėptu vė
surface ~ antžemìnė slėptu vė
tank ~ tanko príedanga 
trench ~ blindažas po bru stveru
underground / buried ~ požemìnė slėptu vė, žemiǹė

shelter-half n palapìnsiaustė KEnc
shelving n stelažas
shield n 1 skỹdas KEnc 2 apsaugà (nuo) KEnc 3 ekrãnas (t. p. 

radiotech., komp.); skỹdas KEnc; apsaugìnis gaũbtas, an t-
dėklas 
apron ~ pabūklo skydas 
armour ~ šarvu otasis skydas 
barbette ~ art. pabūklo aikštelės skydas 
face ~ veido apsaugo s skydelis 
frost ~ automob. stìklo šildytùvas
gas ~ (kulkosvaidžio) du jinis skydelis 
glare ~ automob. saulės skydelis (ant priekinio stiklo) 
gun ~ pabūklo skydas 
gun layer’s ~ taikytoją den giantis skydas 
gun mount ~ patrankos šarvuo tė
recoil ~ art. koviǹė plytelė
reversible / folding / hinged ~ art. atverčiamasis skydas 
safety ~ apsaugìnis skỹdas
top ~ viršutìnis skydelis 
track ~ šarvìnė vìkšro apsauga; šarvu otasis vìkšro gau btuvas; 
apsaugìnis vìkšro gau btuvas
tube ~ lempinis ekranas

shielding n apsaugìnis ekrãnas Aps, KEnc, NATO; ekra-
navimas; maskavimas 

shift <n, v> n 1 pakeitìmas; po kytis; pérkėlimas; pérėjimas 
(from... to – nuo... prie) 2 fiz. póslinkis KEnc; po stūmis 
~ of fire ugniẽs pérkėlimas Art, KEnc
azimuth ~ azimutìnis po slinkis
deflection ~ pósūkis Art, KEnc; art. po sūkio kampas 
gear ~ pavarų perjungimo mechanìzmas 
initial ~ art. po sūkis nuo pagrindìnės krypties 
v perjungti (rodyklę)

shifted a pasislin kęs
shifter n išjungìmo svìrtis 

clutch ~ sankabos išjungìmo svìrtis 
phase ~ fazės sukìklis 

shifting n 1 po slinkis 2 (rodyklės) perjungimas
shift-key n (spausdintuvo ir pan.) klavìšas regìstrui kei sti
shim n plei štas, tarpìklis  

adjusting ~ reguliavimo tarpìklis 
shimmy n automob. (priekinių ratų) vibravimas 
shine n spindesys, spindėjimas; blizgesys 
ship <n, v> n 1 lai vas KEnc 2 lėktùvas KEnc; erdvėlaivis

KEnc
~ in distress skęstantysis lai vas
air defence ~ OEG lai vas KEnc, NATO
air raid reporting control ~ įspėjìmo apie óro añtpuolį
lai vas NATO 
air-capable ~ lėktùvnešis KEnc
air-cushion ~ lai vas su óro pagálve KEnc
amphibious / landing ~ desántinis lai vas KEnc
amphibious command ~ jūrų desánto operãcijų vadovãvimo 
lai vas NATO
antisubmarine ~ priešlaivìnis lai vas KEnc 
armoured ~ šarvuõtis KEnc
artillery ~ artilèrinis lai vas KEnc
aviation-capable ~ lėktùvnešis KEnc
civil ~ civìlinis lai vas KEnc, NATO 
decoy ~ lai vas jaũkas NATO
escort ~ eskòrtinis lai vas KEnc
evacuation control ~ evakuãcijos val dymo lai vas NATO
helicopter-capable ~ sraigtãsparnnešis KEnc
hydrofoil ~ lai vas su povandenìniais sparnai s KEnc
landing ~ desántinis lai vas KEnc,  NATO 
large ~ didỹsis lai vas NATO
lead ~ vẽdantysis lai vas KEnc
marker ~ žỹmintysis lai vas NATO 

ship
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medical ~s and water vessels sanitãriniai laivai  ir pláu-
kiojamosios príemonės KEnc 
merchant ~ prẽkinis lai vas NATO
military ~ kãro lai vas KEnc
minehunting ~ mìnų medžiotùvas KEnc
missile ~ rakètinis lai vas KEnc
missile carrier ~ lai vas rakètnešis KEnc
monitoring ~ žvalgýbos lai vas KEnc
naval ~ kãro lai vas KEnc
offshore patrol ~ pasíenio lai vas KEnc
patrol ~ patrùlinis lai vas KEnc
radar guard ~ bùdintis radiolokãcinis lai vas NATO
rescue ~ gélbėjimo lai vas NATO
scout / surveillance ~ žvalgýbos lai vas KEnc 
small ~ mažàsis lai vas NATO 
special ~ specialùsis lai vas KEnc 
supplying ~ tiekìmo lai vas NATO 
surface ~ antvandeniǹis lai vas KEnc
very deep draught ~ labai  didelės  grimzlės lai vas NATO 
v pervežti 

ship-hospital n lai vas ligóninė KEnc
 military ~ (kãro) lai vas ligóninė KEnc
shipment n log. 1 krovinys; apkrova 2 iškrovim̀as; (krovinių) 

išsiuntìmas 3 pervežimas
~ of tanks pakrautų tankų partija 
aggregate ~ surinktasis išsiuntim̀as 

shipping n 1 laivai  KEnc 2 log. (krovinio) pakrovìmas; 
plùkdymas; išsiuntìmas (krovinių) 3 laivininkỹstė
assault ~ atãkos laivai  NATO 
crisis response ~ naudójamas kriz̀ės ãtveju laivýnas NATO 
fuel ~ degalų pervežimas
retrograde ~ atsitraukim̀o transpòrtas NATO

ship-to-shore a iš lai vo į kran tą (apie radijo / telefono ryšį)
shirt n palaidìnė

~ with hood palaidìnė su  gobtuvu 
shiver n nu oskala
shock n 1 smūgis 2 sukrėtìmas  

~ of discharge atãtranka 
air ~ o ro prasiskverbìmas
automobile ~ automobìlio amortizatorius 
mechanical ~ mechaninis smūgis

shock-absorber n amortizãtorius KEnc, dempferis 
 automobile ~ automobìlio amortizãtorius KEnc
shockless a besmūgis 
shockproof a atsparu s sutrenkim̀ams, amortizu otasis
shoe n 1 pavaža 2 (stabdžių ir pan.) trinkelė; an tgalis; šliūžė 3 

batas 
abutment ~ kran to atramo s padas 
bending ~ lanksčio ji šliūžė  
bipod ~ šaul. g. atramo s trinkelė
brake ~ stabdžių trinkelė
electromagnetic brake ~ elektromagnetinių stabdžių trinkelė
grouser ~ vìkšro šliūžė
gunner’s quadrant ~ pabūklo kvadranto trinkelė
leading / front / primary ~ vedančioji trinkelė; príekinė
trinkelė; pirmìnė trinkelė
low ~s pu sbačiai
safety ~s saugíeji batai 
spark-proof / safety / powder ~s saugíeji batai su veltìniais 
padais (darbui šaudmenų ir SM sandėliuose)
track ~ vìkšro grandies šliūžė

 trailing / rear / secondary ~ vedamoji trinkelė; užpakalìnė
trinkelė; antrìnė trinkelė

shoot <n, v> n 1 šáudymas Art, KEnc 2 (raketos ir pan.) 
(pa)leidìmas; dar↑ shooting; fire; firing
air ~ šaudymas į o ro taikinius, zenìtinis šaudymas, šaudymas 
su dideliai s pakilìmo kampai s
area ~ šaudymas į plo tą, plo tus 
mixed ~ (skirtingų pagal tipus ir kalibrą) baterijų šaudymas 
neutralizing ~ slopìnamasis šaudymas 
predicted ~ šaudymas ren giant šaudymo nu ostatas iš an ksto 
programme ~ planìnis šaudymas  
technical ~ techninis šaudymas (įsišaudymas, pabūklų įšau-
dymas, pabūklų pradinio greičio nuokrypių nustatymas) 
shoot* v 1 šauti; šáudyti; nušáuti; leisti u gnį; ~ a gun šaudyti 
iš pabūklų; ~ away iššáudyti (šovinius ir pan.); ~ back atsa-
kyti į u gnį; ~ down nušáuti, sušáudyti; ~ forth sprógti; ~ in 
įsišáudyti; prisišáudyti; ~ off šáudyti į órą; ~ up sušáudyti; ~ 
a rifle šáudyti iš šáutuvo; ~ dead nušáuti; ~ on sight šáuti iš 
kar to, neprisitáikius; ~ up išsklaidyti ugnimì 2 (pa)léisti (ra-
ketą ir pan.) 3 numu šti; ~ down numu šti (lėktuvą)

shooter n 1 šaulys 2 šnek. šaunamàsis giñklas (ypač revolve-
ris) Art, KEnc; ugnìnis šaunamàsis giñklas KEnc; pl šaulių  
giñklai KEnc; pistolètas KEnc 
sharp ~ snaiperis; taiklùsis šaulys 

shooting n 1 šáudymas Art, KEnc; ugnìs Art, KEnc 2 sprog-
dìnimas, sprogdìnimo darbai ; dar ↑ shoot; fire; firing
~ in for line krypties įšaudymas 
~ in for range nu otolio įšaudymas 
adobe ~ sprogdìnimas išoriniu  u žtaisu u žpilant, prìplakant 
gruntu  ar žeme
aerial ~ šaudymas į o ro taikinį                                         
antiaircraft artillery ~ zenìtinės artilèrijos šáudymas Art, 
KEnc
bank ~ sprogdìnimo darbai  nu okalnėje
battle ~ koviǹis šáudymas KEnc
coastal artillery ~ krañto artilèrijos šáudymas KEnc
deflection ~ šaudymas į ju dantį taikinį
direction ~ kryptiẽs įšáudymas Art, KEnc 
dry ~ imitacinis šaudymas
eye ~ šaudymas apytikriai nustatant galutines šaudymo 
nu ostatas
gas ~ šaudymas cheminiais sviediniai s
high ~ aukštasis šaudymas (pataikymo taškai aukščiau tai-
kymo taško) 
impromptu ~ šaudymas nepasiren gus 
indoor ~ šaudymas tire
long-range ~ tolimasis šaudymas  
low ~ žemasis šaudymas (pataikymo taškai žemiau taikymo 
taško) 
match ~ šaudymo varžybos 
military ~ koviǹis šaudymas 
observed ~ šaudymas stebint
ordinary ~ pavienė ugnìs
practice ~ mókomasis šáudymas Art, KEnc 
range ~ núotolio įšáudymas Art, KEnc
rest ~ šaudymas nuo sto vo
rifle ~ šaudymas iš šautuvo 
semi-indirect ~ šaudymas iš pusiau uždarų ugnies pozìcijų
ship artillery ~ laivų  artilèrijos šáudymas Art, KEnc
slow ~ lėtasis šaudymas, šaudymas neribo tu laiku 
small-arms and grenade launcher ~ šáudymas iš šaulių
giñklų ir granãtsvaidžių KEnc
small-bore ~ treniru ojamasis šaudymas mažo kalìbro šovi-
niai s
smoke ~ šaudymas dūminiais sviediniai s 
snap ~ greitasis šaudymas; šaudymas neprisitaikius 
sporadic ~ paviẽnis šáudymas
tank ~ šáudymas iš tánkų KEnc 
target ~ šaudymas į taikinius
uphill ~ šaudymas su dìdeliu tei giamu taikinio vietos kampu 

ship-hospital
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visual ~ šaudymas į matomąjį taikinį well ~ sprogdìnimas 
įkasose

shooting-iron n amer. šnek. šaunamasis gin klas
shooting-match n šaudymo varžybos
shooting-range n šaudykla, tir̀as
shop n log. gamykla; dirbtu vė; taisykla; cechas 

~ truck judrio ji automobil̀inė dirbtu vė
armourer ~ gin klų dirbtu vės 
autorepair ~ automobìlių remo nto dirbtu vė
depot maintenance ~ remo nto gamykla
field maintenance / repair ~ lau ko remo nto dirbtu vė
machine ~ mechaninė dirbtu vė; mechaninis cechas 
maintenance / rehabilitation ~ remo nto cechas 
maintenance / service ~ techninės priéžiūros ir remo nto 
stotìs 
mobile repair ~ judrio ji remo nto dirbtu vė; remo nto automa-
šina
motor vehicle repair ~ automobìlių remo nto dirbtu vė
ordnance machine ~ mechaninė artilerijos dirbtu vė
ordnance repair ~ techninė artilerijos dirbtu vė
rehabilitation ~  atkuriamóji remo nto dirbtu vė
repair / salvage ~ remo nto dirbtu vė
small arms ~ šaulių gin klų dirbtu vė
tool ~ instrumen tinis cechas

shore I n (jūros) kran tas
shore II n ramstis, atrama; sutvir̀tinimas
shoring n atotampìnis tranšėjų sienelių tvir̀tinimas  
short-barreled / stub-barreled a trumpavamzdis 
short n 1 nepríelėkis Art, KEnc, NATO 2 komp. jungė; trum-

pasis sujungìmas; trumpik̀lis 
way ~ dìdelis nepríelėkis 
a trumpas 

shortage n 1 stoka, trūkumas 2 nekomplektas
short-circuit n trumpasis jungim̀as 

v el. padaryti trumpąjį jungìmą
shortcut n trumpasis šaukinys
shortness n trapu mas; lūžu mas; daužu mas 
short-range a artimasis; mažo veikìmo spin dulio, siekio 
shortage n nekomplektas
short-wave a radijo trumpaban gis
shot n 1 šūvis Art, KEnc 2 smūgis KEnc 3 (raketos) (pa)leidì-

mas Art, KEnc 4 (pl ~) šratai  KEnc; kul kos KEnc 5 ùžtaisas
KEnc; sprogìmas KEnc 6 vientisasis sviedinys 7 šaulys  
abnormal ~ nenormalu sis šūvis; nukrypęs už normalio sios 
sklaido s ribų sviedinys 
accidental ~ atsitiktìnis šūvis Art, KEnc
artillery ~ artilèrijos šaudmuõ Art, KEnc
blank ~ tuščiàsis šaudmuõ Art, KEnc
bound ~ rikošetas
case ~ kartèčė Art, KEnc
conditioning / warming ~ įšìldomasis šūvis 
direct ~ tiesióginis patáikymas Art, KEnc
fast ~ nespro gęs u žtaisas 
first-class ~ labai  taiklùs šaulys 
flat-headed / blunt-nosed ~ bukagalis sviedinys 
flying ~ šūvis į ju dantį taikinį
fouling ~ valomasis (vamzdžio) šūvis 
grazing ~ lėkštasis šūvis 
high / curved-trajectory ~ iškilu sis šūvis 
hung ~ delsu sis sprogim̀as 
line ~ sprogìmas stebėjimo lìnijoje 
mortar ~ minósvaidžio šaudmuõ Art, KEnc
normal ~ bal. standartinis sviedinys 
paper ~ pagamìntas iš po pieriaus masės sviedinys (aerodi-
naminiams bandymams) 
plaster ~ uždedamasis u žtaisas; išoriǹis u žtaisas; gruntu  prì-
plukiamas u žtaisas 

point-blank ~ tiesùsis šūvis Art, KEnc
poor ~ netaiklùsis šaulys
pot / random ~ netaiklùs šūvis Art, KEnc 
practice ~ praktinis šaudmuo 
premature ~ per ankstývas šūvis Art, KEnc; priešlaikìnis 
šūvis 
proof ~ bañdomasis šūvis Art, KEnc; ban domasis sviedinys 
random ~ netaiklùs šūvis Art, KEnc 
ranging-in / trial ~ įšaudomasis šūvis 
rebounding ~ rikošetinis šūvis 
rifle ~ šautuvo šūvis 
salute ~ saliu tinis šūvis 
settling ~ art. pirmàsis įsodìnamasis šūvis Art, KEnc 
sighting ~ kontro linis šūvis, įšaudomasis šūvis 
signalling ~ signalinis šūvis 
single ~s paviẽniai šūviai Art, KEnc
small ~ šratai  KEnc
solid anti-tank ~ vientisasis šarvamušis sviedinys
test ~ ban domasis įkasos sprogìmas 
weak ~ nevìsiškai sudegusio parako šūvis
wild ~ nukrypęs šūvis; svíedinio sprogìmas už sklaido s 
elipsės ribų
windy ~ nespro gusi įkasa 
zero ~ taikymo lìnijos kontro lės šūvis

shotgun n šratìnis šáutuvas  
sawn-off ~ nupjautavamzdis šautuvas  

shoulder n 1 briauna, kraštas 2 amer. kelkraštis 3 briaunelė; 
juostelė 4 techn. petys
~ for lower band šaul. g. apatìnio apsodo žíedo briaunelė
~ of chamber šo vinio liz̀do briaunelė (tūtai įsiremti) 
~ of hammer spring housing ~ gaidu ko spyruo klės movo s 
dantìs 
barrel ~ atramìnė vamzdžio briauna
case ~ tūtos núožulna 
recoil ~ art. spyno s petys 
road / track ~ kelkraštis 
road-bed ~ žemės pylimo kraštas
stop ~ atramìnis petys

shoulder-strap n automob. ju osta                                                                                                                       
shovel n inž. kastu vas; (semtuvinis) kastùvas; semtùvas; ekska-

vatorius
electric-powered ~ elektrìnis vienakau šis ekskavatorius
entrenching ~ pionierių kastu vas; apkasų kastu vas
individual entrenching ~ nešio jamasis pėstininko kastuvėlis 
mechanic / scoop ~ žémkasė KEnc; káušinis ekskavãtorius 
mechanical / power ~ mechaninis kastu vas 
multipurpose mechanical ~ universalu sis vienakau šis eks-
kavatorius 
snow ~ sniego kastu vas 
steam ~ mechaninis garo kastu vas

show n komp. demonstravimas
shower n du šas
showerproof a neperšlampamas (per trumpą lietų)
shrapnel n šrapnèlis Art, KEnc  

high-explosive ~ skeveldrinė šrapnelinė granata; sprogsta-
masis šrapnelis 
percussion ~ smogiamasis šrapnelis 

shredder n trupintu vas
shrinkage n susitraukìmas
shroud n gau btas
shunt n el. gretvaržė, šùntas

built-in ~ įmontu otasis šùntas 
instrument ~ matavimo príetaiso šùntas 
universal ~ universalu sis šùntas

shunting n el. šuntavimas

shunting
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shutdown n 1 (gamyklos) uždarymas 2 (reaktoriaus) sustab-

dymas 3 (variklio; t. p. raketos) iš(si)jungim̀as; sutrikìmas 4 
komp. sustojìmas; stabda; išjungìmas
engine ~ varìklio iš(si)jungim̀as 
fuel ~ degalų tiekìmo išjungim̀as 
gasoline ~ benzìno tiekim̀o išjungìmas 
safe ~ saugio ji stabda (saugus kompiuterio išjungimas)

shute n griovelis 
drainage / over-flow ~ drenažo griovelis 

shut-off n: ~ valve automatinio stabdymo įrenginys, mecha-
nìzmas 

shutter n n 1 u žraktas 2 sklendė 3 moduliatorius 4 langìnė; 
(lango) užu olaida 
air control ~ tei kiamo o ro reguliavimo  sklendė
electrooptic ~ elektroo ptinė spyna
inlet ~s įei namosios žaliu zės 
objective ~ objektyvo dangtelis 
radiator ~ automob. pasukamosios radiatoriaus žaliu zės
safety ~ (sprogdiklio) apsaugiǹis gau btas
telescope ~ o ptinio taikik̀lio langelio skydelis

shutting-down, shutting-off n uždarymas
shuttle n 1 grįžtamasis slenkamasis (pirmyn – atgal) judėjimas 

2 maršru tinis autobu sas; maršru tinis traukinys; maršru tinis 
lėktu vas 3 daugkartiǹis erdvėlaivis 4 šaudyklė 5 (šliuzo) 
u ždoris 

sickness n ligà
acute radiation ~ ūmìnė spindulìnė ligà Aps, KEnc 
aerial ~ skridìmo (lėktuvu) liga
chronic radiation ~ lėtiǹė spinduliǹė ligà Aps, KEnc
decompression ~ kesòninė ligà KEnc
high altitude ~ aukštýbinė ligà KEnc
radiation ~ spinduliǹė ligà Aps, KEnc, NATO

side n 1 pùsė 2 šo nas, kraštas 3 (kalno) šlai tas 4 jūr. bòrtas 5 
matem. šo ninė, kraštiǹė 6 komp. pu sė
~ of the road kelkraštis
bank ~ keltìnės perkėlos príeplauka 
driven ~ tuščio ji graižtvos briauna
exhaust ~ (dujų) išleidìmo pu sė
fixed ~ tvirtai  pritvìrtintas bo rtas 
friendly ~ of a minefield užpakaliǹė mìnų lau ko riba
fuel delivery ~ degalų padavim̀o pu sė
hostile ~ of a minefield priešakìnė miǹų lau ko riba
hull ~ (tanko) bo rtas 
leeward ~ pavėjinė pùsė Aps, KEnc
left ~ of a vehicle kairio ji mašiǹos pu sė
loading ~ tuščio ji graižtvos briauna
overlap ~ šóninė sánklota
port ~ kairysis bo rtas 
pressure ~ padìdinto slėgio pu sė
right ~ of a vehicle dešinio ji mašìnos pu sė
starboard ~ dešinysis bo rtas 
suction ~ įleidìmo pu sė, įsiurbim̀o pu sė; sumažinto slėgio 
pu sė
windward ~ priešvėjinė  pùsė Aps, KEnc

sidearms n pl nešio jami prie per petės dir žo gin klai (kardas, 
kalavijas, revolveris, pistoletas ir pan.)

sidecar n motocìklo priékaba 
sidelight n automob. šo ninis žibin tas; šo ninė šviesa
sidepiece n (pistoleto rankenos) šo ninė  plokštelė

carriage ~ pabūklo atramà Art, KEnc 
guard ~ (kulkosvaidžio) galìnė plokštelė

sideslip n automob., av. šo ninis slydim̀as
side-thrust n šo ninė atrama
sideway n šalìtakis, šalutìnis kelias; ~ wheel šo ninis rato mu-

šìmas
siding n atšaka; atsargìnis kelias, šo ninis kelias 

adjacent ~ gretimasis kelias 

industrial ~ gamyklos atšaka
passing ~ aplenkìmo kelias 
port ~ u osto atšaka  
quay ~ kelias į príeplauką

siemens n sìmensas (SI elektrinio laidžio vienetas)
sieve, sifter n (tinklìnis) fìltras 
sifting n filtravimas
sight n 1 taikìklis Art, KEnc; set* the ~ nustatyti taikìklį;  

vizỹras Art, KEnc 2  regėjimo laũkas; matomùmas 3 atskaità
KEnc 4 reginys, vai zdas 
~ defilade príedangos au kštis 
~s taikìklis ir kryptu kas 
adjustable ~ kilno jamasis taikìklis 
alignment ~ nivelỹras KEnc
annular / ring ~ žiedìnis kryptu kas 
antiaircraft ~ zenìtinis taikìklis 
arc ~ lankìnis taikìklis 
automatic ~ automatinis taikìklis  
aviation ~ aviãcijos taikìklis Art, KEnc
back ~ taikìklis Art, KEnc; atvirkštìnis vizavimas
bar ~ išstumiamasis taikìklis 
battle ~ nuolatìnis taikìklis Art, KEnc
bubble ~ taikìklis su gulsčiuku 
coarse ~ stambu sis kryptu kas  
computing ~ kompiuterìnis taikìklis; taikymo ir skaičiavimo 
įtaisas
course ~ ku rso taikìklis 
course-setting ~ navigacinis taikìklis 
curve-slide ~ sektorìnis taikìklis 
daylight ~ dienìnis taikìklis 
diopter / peep / aperture ~ dio ptrinis taikìklis 
direct-fire ~ tiesio ginio taikymo taikìklis 
extension rear ~ taikìklis ant pernešamos plokštelės 
fine ~ smulku sis kryptu kas 
fixed ~ nuolatìnis taikìklis Art, KEnc
folding ~ atverčiamasis taikìklis 
fore / front / muzzle ~ kryptùkas KEnc 
forward / minus ~ tiesio ginis vizavimas 
front ~ = front sight
full / normal ~ lygu sis kryptu kas 
ganiometric ~ taikìklis ganiometras 
gyro gun ~ girosko pinis taikìklis 
globe ~ sferinis kryptu kas 
ground target ~ antžemìnis taikìklis 
gun ~ pabūklo taikìklis Art, KEnc
illuminated ~ taikìklis su šviečiamu oju įtaisu, taikìklis su 
apšvietimu   
infrared (IR) ~ infraraudonasis taikìklis 
laser ~ lazerìnis taikìklis Art, KEnc
lead-computing ~ kompiuterìnis taikìklis 
leaf ~ atverčiamasis rėminis taikìklis 
luminous ~ šviečiamasis taikìklis 
machine-gun ~ kulko svaidžio taikìklis 
master service ~ kontro linis taikìklis 
mirror reflex ~ veidrodìnis atspin dintis taikìklis 
monocular ~ monokuliarinis (o ptinis) taikìklis 
mortar ~ minósvaidžio taikìklis Art, KEnc
muzzle ~ kryptu kas 
night ~ naktìnis taikìklis Art, KEnc
non-adjustable ~ taikìklis su nuolatine nu ostata  
optical ~ òptinis taikìklis Art, KEnc
optical-electronic ~ o ptinis elektro ninis taikìklis 
panorama ~ pabūklo kampãmatis Art, KEnc
peep rear ~ sudedamasis žiedìnis taikìklis 
pendulum / oscillating ~ švytuo klinis taikìklis 
periscope optical ~ perisko pinis o ptinis taikìklis 
periscopic ~ perisko pinis taikìklis 
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plus / back ~ atvirkštiǹis vizavimas 
quadrant ~ taikìklis kvadrantas 
radar ~ radiolokãcinis taikìklis Art, KEnc
ram-type ~ sektorìnis taikik̀lis; taikìklis su lan kiniu ko tu 
rear ~ taikìklis Art, KEnc; užpakalìnis vizyras 
receiver rear ~ taikik̀lis ant u okso 
reflector / collimating ~ kolima cinis taikik̀lis 
reflex ~ veidrodìnis taikìklis NATO
regular ~ normalu sis taikik̀lis  
rifle ~ šautuvìnis taikìklis 
ring / annular ~ žiedìnis taikìklis 
rocking bar ~ taikìklis su švytuo kliniu ko tu 
short-range leaf ~ skydinis mažų nu otolių taikìklis 
small arms ~ šaulių giñklų taikìklis KEnc 
square rear ~ taikìklis su kvadratine prapjova 
straight ~ tiesio ginio taikymo taikik̀lis 
tachometric or synchronous ~s tachomètriniai ar sinchròni-
niai taikìkliai NATO 
tangent ~ tiesu sis taikik̀lis; stačiakampis taikik̀lis 
tank ~ tánko taikìklis KEnc 
tank direct fire ~ tiesio ginio taikymo tanko taikik̀lis  
telescopic ~ of high power telesko pinis dìdelio did̀inimo 
taikìklis 
telescopic ~ telesko pinis taikìklis 
temporary ~ pagalbinis taikik̀lis 
three-leaf folding ~ taikik̀lis su trimis̀ sudedamai siais kryp-
tu kais 
trainer ~ mo komasis taikìklis 
trunnion ~ taikìklis su kakliuku 
tubeless telescope ~ atvirasis o ptinis taikik̀lis 
vector ~ vektorìnis taikik̀lis NATO
wind gauge rear ~ vėjo pataisas įskai tantis taikìklis

sighted a įšaudytas
sighter n taikytojas; kontro linis šūvis, įšaudomasis šūvis
sighting n pabūklo táikymas Art, KEnc; vizãvimas Art, KEnc; 

(optinio prietaiso) kreipim̀as 
 ~ of telescope o ptinio taikik̀lio nustatymo tikslu mo tìkri-

nimas 
bore ~ taikymas per vamzdžio kanalą  
direct ~ tiesio ginė sankirta 

sigle-barrel a vienavamzdis
sign n 1 žénklas KEnc; simbolis 2 žymė; póžymis 3 žymėjimas 

4 rodyklė
ammunition identification / marking ~ šaudmenų skiriamà-
sis žénklas KEnc
augural ~ nelaimės ženklas  
bridge ~ tìlto keliamo sios galios ženklas 
call ~ = call-sign
conventional ~ sutartìnis ženklas 
correction ~ pataiso s ženklas 
danger ~ įspėjamasis (užminuoto arba užteršto ruožo)
ženklas 
deviation ~ art. nu okrypio ženklas 
directional turn ~ po sūkio krypties rodyklė
direction-indicating ~ krypties rodyklė
diverging junction ~ maršru tinė rodyklė
equipment mine ~ standartinis įspėjamasis (patikrintų, ar 
nėra minų, vietovės ruožų) ženklas
guide ~s informãcijos rodìkliai apie ei smą ir vietóvę NATO
meteorological conventional ~ sutartiǹis meteorològijos 
žénklas Art, KEnc
minefield marking ~ užminu oto ru ožo žymėjimo ženklas 
minefield-lane marking ~ miǹų lau ko perėjos ženklas 
mine-marking ~ mìnos rodyklė
mine-warning ~ įspėjamasis (užminuoto arba užteršto ruo-
žo) ženklas 
regulatory ~ reguliãvimo žénklas KEnc, NATO

road ~ = road sign
road hazard ~ įspėjamàsis kẽlio žénklas NATO
scale conventional ~ mastelinis sutartìnis ženklas 
topographic conventional ~ topografinis sutartìnis ženklas 
traffic ~ kẽlio žénklas KEnc
warning ~ for the marking of contaminated and dange-
rous land areas taršõs ir pavõjaus zònos ribójimo žénklas
Aps, KEnc

signal n 1 signãlas Aps, KEnc, NATO, LST; žénklas KEnc 2 pl 
ryšiai  KEnc 3 el., radiotech. (gaunamas, siunčiamas) im-
pùlsas KEnc  
~ „Atom“ signalas „Ato mas“ 
~ at clear atvirasis signalas 
~ at danger uždarasis signalas 
~ of the presence of contamination pranešìmo signalas apie 
radioaktyvųjį užterštu mą  
acknowledgement ~ patvìrtinimo signalas  
air ~ óro signalas 
alarm / emergency / breakdown ~ aliarmo signalas; avari-
nis signalas 
all ready ~ parengties signalas 
amplitude-modulated ~ moduliu otosios amplitu dės signalas 
analogue ~ analo ginis signalas 
arm ~ semafo ras 
arm-and-hand ~ signalas ranka
audible ~ aku stinis signalas 
audio ~ to ninis signalas 
audio target ~ garsìnis táikinio aptikìmo signãlas
background ~ fo no signalas 
battle ~ val dymo mūšyje signalas
busy ~ signalas „u žimta“ 
call ~ šaukinys (signalas)
co-acting ~ pakarto tinis signalas 
code ~ ko dinis, sąlygìnis signalas 
combat ~ (sutartìnis) mūšio val dymo signalas 
command ~ val domasis signalas 
command destruct ~ val domasis sunaikìnimo signãlas Art, 
KEnc, NATO
continuous / analogue ~ nenutrūkstamasis signalas 
control ~ kontròlinis signãlas KEnc; val domasis signãlas
KEnc
cooperation ~ sąveikos signalas 
day ~ dieno s signalas 
dark ~ užgesìntasis signalas 
desired ~ radijo naudìngasis signalas 
detonating ~ signalas petarda 
discrete ~ diskretinis signalas 
distant / warning ~ įspėjamasis signalas 
distinctive ~ skiriamasis signalas 
distress ~ nelaimės signalas 
echoed ~ atspindėtasis impùlsas 
electrical ~ elektrìnis signalas 
emergency ~ signalas apie nepàprastąją pãdėtį; aliarmo sig-
nalas 
error ~ paklaido s signalas; išsiderinimo signalas 
exact time radio ~ tikslaũs lai ko rãdijo signãlas KEnc
executive ~ výkdomasis signãlas
explosive ~ signalas sprogimu 
false ~ neteisìngasis, klaidìngasis signalas 
fault ~ gedìmo signalas 
firing ~ ugniẽs (pa)leidìmo signãlas Art
firing ~ ugnies paleidìmo signalas 
fixed ~ nuolatìnis signalas 
flag ~ signalas vėliavėlėmis 
flashing / flicker ~ žýbsintysis signalas  
flash-light ~ signalas ran kiniu elektriniu  žibintuvėliu 
flashlight ~ signalas žibintuvėliu 
frequency-modulated ~ moduliu otojo dažnio signalas  
green light ~ atvirasis signalas 
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ground ~ antžemìnis signalas 
hand ~ signalas ranka
highway crossing ~ pérvažos signalas 
home ~ įeinamasis signalas 
homing ~ nusitaikymo signalas 
horn ~ sirena
identification ~ atpažinìmo signãlas
image ~ vai zdo signalas, videosignalas
input ~ ryš. įeinamasis signalas 
intermittent ~ blyksnio signalas 
interrogation ~ užklausim̀o signalas 
jamming ~ trukdžių signãlas
lens-type ~ lęšinis signalas 
light ~ = light signal  
line clear ~ žaliasis signalas 
Mayday ~ neláimės signãlai jūroje KEnc 
minimum detectable ~ mažiausiai aptin kamas signalas 
mirror ~ signalas veidrodėliu 
modulated ~ moduliu otasis signalas 
multiple colour light ~ šviesofo rinė signalizacija 
night ~ naktìnis signalas 
noise ~ triu kšmo signalas 
obscured ~ neaiškùs signalas 
optical / visual ~ o ptinis signãlas, regimasis   signalas 
output ~ ryš. išeinamasis signalas 
output firing ~ išeinamasis radijo sprogdik̀lio impu lsas 
panel ~ signalas (aviasignaliniu) audeklu 
permissive ~ sąlyginai  leidžiamas signalas 
phase-modulated ~ moduliu otosios fazės signalas  
pyrotechnic ~ pirotechninis signalas, signãlas pirotèchninė-
mis príemonėmis
position ~ pozìcinis signalas 
prearranged ~ sutartiǹis signalas
prescribed ~ nustatytasis signalas 
proceed ~ signalas „kelias laisvas“ 
protecting / protection ~ u žtvaros signalas
pulse ~ impu lsinis signalas 
radiated ~ spinduliúojamasis signãlas
radio ~ rãdijo signãlas KEnc
ready ~ parengties signalas; signalas „Pasiren gęs“ 
recognition ~ atpažinim̀o signãlas KEnc
reference ~ atramìnis signalas 
restrictive ~ ribo jamųjų paro dymų signalas 
safety ~ saugu mo signalas (žvalgybos agentui) 
sea ~ jūrų signalas 
selected ~ atrenkamasis signalas 
selective call ~ atrankìnis iškvietim̀as 
sentry ~ būtino vairu otojo dėmesio padid̀inimo signalas 
silence ~ rãdijo tylõs signãlas
silent ~ nekarto jamas balsu  signalas; regimasis signalas 
synchronizing / locking / timing ~ sinchronizãvimo signalas 
smoke ~ dūminis signãlas Aps, KEnc
sonic / sound / audible ~ garsiǹis signãlas Aps, KEnc
speed-slackening ~ stabdymo signalas 
starting / departure advance ~ išeinamasis signalas 
steering ~ rdl. val dymo signalas
stop ~ stabdymo signalas 
strike ~ smūgio pradžio s signalas 
switch(stand) ~ rodyklinis signalas 
target designation / indication ~ taikinių nuródymo signãlas
KEnc
target return ~ atsispindėjimo nuo taikinio signalas 
three-aspect ~ trirei kšmis signalas 
three-unit ~ trijų šviesofo ro galvu čių signalas 
time-of-day ~ parõs lai ko signãlas
tone / buzzer ~ zumerìnis signalas 
touch ~ įsakymo perdavimas smūgiais į tanką
train tail ~ galìnis signalas 
turn ~ po sūkio signalas 

two-head ~ dvigal vis signalas 
urgent ~ skubu sis signalas; nedel siamojo vykdymo signalas 
video ~ vai zdo signalas 
visible / visual ~ regimàsis signãlas Aps, KEnc
visual control ~ regimasis val dymo signalas; regimojo signa-
lizavimo ženklas 
warning ~ įspėjamàsis signãlas Aps, KEnc
warning call ~ išankstìnis įspėjamàsis signãlas Aps, KEnc
whistle / whistle post ~ signãlas švilpukù

signal-book n ko das; signalų rinkinys
signaller, signalman (pl –men) n 1 rỹšininkas KEnc 2

signãlininkas KEnc
signalling n signalizacija; signalizavimas; blokuo tė

automatic ~ automatinė signalizacija 
block ~ blokuo tė
light ~ šviesõs signalizãcija KEnc  
multiple-aspect ~ daugiarei kšmė signalizacija 
route ~ maršru tinė signalizacija 
single-direction automatic block ~ automatinė vienpu sė
blokuo tė
speed ~ grei čio signalizacija

signature n 1 žymė; signatūra 2 (pl ~) (demaskuojamieji, 
atpažinimo, būdingi) po žymiai; skiriamasis po būdis, ski-
riamóji charakterìstika; savybės; kontrastišku mas 
direct ~ tiesio giniai demasku ojamieji po žymiai
indirect ~ netiesio giniai demasku ojamieji po žymiai 
tell-tale ~ rỹškūs demasku ojamieji po žymiai

signpost n kélrodis; kẽlio žénklo stul pas
silence n tylà; tylėjimas; observe radio ~ laikytis radijo ty-

lėjimo 
dead ~ mirtinóji tylà
radar ~ radiolokãcinė tylà NATO
radio ~ rãdijo tylà KEnc, NATO
total ~ vìsiškoji tylà

silencer n automob. slopintùvas; duslintùvas KEnc
exhaust ~ išmetìmo duslintu vas 
front ~ príekinis duslintu vas 
rear ~ užpakalìnis duslintu vas 

silencing n automob. triu kšmo slopìnimas
silent a betriùkšmis 
silhouette n siluetas; mo komasis taikinys 

head ~ mo komasis galvo s pavìdalo taikinys 
breast ~ mo komasis krūtìninis taikinys 
high ~ aukštàsis siluetas
low ~ žemàsis siluetas

silicone n siliko nas
sill 1 n slen kstis 2 gulekšnis 3 automob. kėbulo apačia

~ cross-bar apatìnė skersìnė (kėbulo) sija  
bank / abutment ~ (tilto) kran to gulekšnis 
floating ~ pakabìnamasis gulekšnis 
foundation ~ pagrindo gulekšnis 
ramp ~ atramìnis aparelės gulekšnis 
saddle ~ plūdrio sios atramo s gulekšnis 
simple plank abutment ~ kran to gulekšnis su paklo tais 

silo n rak. (raketų) šachtà 
silo-launched a leidžiamas iš šachtinio (pa)leidìmo įrenginio
silver n sidabras  

fulminating ~ sprogu sis sidabras 
simple a 1 paprastas 2 víentisas 
simplex n simpleksinis ryšys
simplicity n paprastu mas 

~ of operation eksploatacijos paprastu mas 
simulant n imitãcinė príemonė Aps, KEnc
 training ~s imitãcinės trenirãvimosi príemonės Aps, KEnc
simulated a netìkras, dirbtìnis; imitu ojantis  
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simulation n imitãvimas LST; imitãcija Aps, KEnc; komp. 

modeliavimas 
~ of gun / artillery piece pabūklo maketas  
~ of nuclear explosion branduoliǹio sprogim̀o imitavimas 
noise ~ garso maskuo tė imitu ojant triu kšmą
target ~ taikinio modeliavimas 
trajectory ~ svíedinio trajekto rijos modeliavimas 

simulator n treniruõklis Art, KEnc; imituo klis, imitatorius; 
mo komasis įrenginys 
anti-tank mine ~ mo komasis prieštankinės mìnos veikìmo 
imitavimo įtaisas 
blast ~ sprogìmo bango s smūginio po veikio imitavimo įren-
ginys 
flash ~ šūvių liepsno s imitatorius 
illuminating booby-trap ~ mo komoji šviečiamo ji apgau-
lìngoji mina
mine ~ mo komoji imitacinė mina
nuclear explosion ~ branduolìnio sprogim̀o imituo klis 
radiation ~ radioaktyvio sios taršo s imituo klis 
tactical ~ tãktinis treniruõklis KEnc  
tank gun ~ tanko pabūklo ugnies imituo klis

sing* v švil pti, kau kti (apie vėją, kulką ir pan.)
singing n (vėjo ir pan.) kaukim̀as, švilpìmas, ūžìmas
single a 1 víenas, vieniǹtelis; pavienis 2 ben dras  
single-action a vien(a)pu sio veikìmo 
single-barrel a vienavamzdis 
single-engined a víeno varìklio
single-gauge a glžk. vienkelis
single-handed a 1 vienaran kis (apie įrankį ir pan.) 2 atlieka-

mas, atliktas be pašaliǹės pagalbos 
single-line a vienkelis
single-loader n vienašūvis gin klas
single-loading n užtai symas pavieniais šoviniai s 
single-phase a vienfazis
single-seater n vienvietis automobil̀is; vienvietis lėktu vas
single-shot a víeno u žtaiso, vienašo vis
single-stage a vienpako pis
single-track a vienkelis
sink n nuleidìmas 

sink* v (pa)skandìnti (laivą); panardiǹti
sinkage n: wheel ~ rato nusėdìmas (į gruntą) 
sinker n gramzdìklis NATO

delay release ~ ùždelstojo veikìmo gramzdìklis NATO 
influence release ~ nekontãktinės miǹos paleidim̀o gramz-
dìklis NATO

sinter n nu oviros; núodegos, šlakas
siphon n sifo nas
siren n sirenà; pavo jaus signalas 
 emergency ~ avarinė sirena
site n 1 vieta; baras; aikštẽlė 2 pozic̀ija KEnc; objèktas KEnc; 

(pa)leidìmo pozìcijų rajònas 3 táikinio viẽtos kampas Art, 
KEnc; táikinio viẽtos kampo núostata Art 4 komp. pu nktas 
accident ~ avarijos vieta
battery ~ baterijos pozìcija 
blasting ~ sprogìmo, sprogdìnimo darbų vieta
breaching ~ perėjos (užtvaroje) vieta
breaching ~ prasilaužìmo ru ožas 
bridge ~ tìltinės perkėlos vieta
bridge assembly ~ til̀to surinkìmo vieta
bridging ~ tìlto statybos vieta
construction / building ~ statybos aikštelė
crossing ~ perkėlos vieta
demolition ~ griovìmo objèktas KEnc, NATO
ferry / rafting ~ keltìnės perkėlos pu nktas
fuel storage system ~ degalų lai kymo vieta
hardened ~ įtvìrtintoji pozic̀ija KEnc, NATO

helicopter landing ~ desanto išlaipìnimo iš sraigtasparnių
aikštelė
landing ~ tūpìmo vietà NATO
launching ~ 1 (pa)leidìmo pozìcija Aps, Art, KEnc, NATO 2 
(tilto) statybos vieta
loading ~ krovìmo vietà KEnc,    NATO
nuclear stockpile ~ branduolìnio gin klo atsargų kaupìmo 
vieta
petrol ~ degalų lai kymo ir pìlstymo vieta
pontoon-launching ~ ponto nų nuleidìmo (ant vandens) vieta
protected ~ apsaugotoji vieta
raft-assembly / -construction ~ kelto surinkìmo vieta
testing ~ ban dymų vieta
Web ~ žiniatinklio pu nktas

sitting n nustatymas; trasavimas 
~ of a minefield mìnų lau ko trasavimas 
minefield ~ mìnų lau ko vietos nustatymas 

situation n situãcija Aps, KEnc 
air ~ óro situãcija KEnc
biological ~ biològinė situãcija Aps, KEnc; biològinė aplinkà
NATO  
chemical ~ chèminė situãcija Aps, KEnc, NATO
combat ~ koviǹė situacija 
emergency ~ avãrinė situãcija Aps, KEnc
engineer ~ inžinèrinė situãcija KEnc
ground ~ antžemìnė situãcija KEnc
high-speed target ~ šaudymo į greitaei gį taikinį sąlygos 
hydrometeorological ~ hidrometeorològinė situãcija KEnc
logistic ~ logìstinė situãcija KEnc
medical ~ medicìninė situacija 
meteorological ~ meteorolo ginė situacija 
mine ~ mìnų situãcija KEnc
naval / maritime / sea ~ jūrų situãcija KEnc  
navigation ~ navigãcinė situãcija KEnc
nuclear ~ branduolìnė situãcija Aps, KEnc
radiation ~ radiãcinė situãcija KEnc
space ~ kòsminė situãcija KEnc

 technical ~ tèchninė situãcija KEnc
sivert n fiz. sìvertas (Sv) (SI apšvitos dozės vienetas) Aps, 

KEnc 
six-shooter n šešiašūvis gin klas; šešiašūvis revo lveris
size n 1 dỹdis; apimtìs; tūris 2 formãtas; (ginklo) kalìbras KEnc 

3 komp. dydis; il gis; matmuo 
anticipated ~ of target tikimasis taikinio dydis 
capacity ~ tūris
increment ~ ban dinio tūris
initial web ~ pradìnis parako grūdo sto ris
lot ~ produ kcijos partijos apimtìs 
mesh ~ rėčio skylu tės dydis
nominal ~ nominalinis dydis 
optimum fragment ~ optimalu sis skeveldros dydis 
overall ~ visumìnis dydis; visumìnė apimtìs 
powder grain ~ parako grūdėtu mas
printing ~ of the map or chart žemėlapio formãtas NATO
repair ~ remo ntinis dydis 
spot ~ tãško dỹdis NATO
standard ~ standartinis dydis 
target ~s táikinio mãtmenys Art, KEnc
trim ~ darbìnis formãtas NATO 
tyre ~ padango s dydis 
web ~ parako grūdo sto ris 
wheel ~ rato dydis

sizer n klasifikatorius
sizing n 1 matavimas 2 kalibravimas 3 baigiamasis apdo-

ro jimas 
neck ~ tūtos kaklelio kalibravimas 

skeleton n karkãsas
track ~ kelio karkasas 
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sketch n eskìzas; škìcas; brėžinys; ãbrisas KEnc; apmatai ; 

schemà KEnc   
~ map žemėlapio eskìzas 
area ~ vietóvės schemà KEnc; vieto vės planas  
landscape ~ artilerinė vieto vės panorama
panoramic ~ panoraminė schema
reference point ~ orientỹrų schemà KEnc
road ~ kelio eskìzas  
topographic ~ vieto vės eskiz̀as; vieto vės abrisas

sketching n eskìzų piešim̀as  
field ~ apýtikris topogrãfinis kartografãvimas KEnc  
route ~ topografinis maršru to kartografavimas 

skewness n iškreipìmas
skid n 1 (ratų) šliaužim̀as, slydim̀as, buksavimas 2 pl pavažos

track ~ vìkšro kreipìklis 
v slysti 

skidding n 1 (stabdžio) trinkelė 2 automob. (ratų) šliaužìmas, 
slydìmas, buksavimas 3 (automobilio) šo ninis slydim̀as 

skidproof n automob. neslystamas, nebuksu ojamas
skill n 1 meistrišku mas, menas; sugebėjimas 2 mokėjimas; įgū-

dis, įgudìmas 3 kvalifikacija
skilled a kvalifiku otas; įgu dęs, prityręs 
skimmer n separatorius 
 sea ~ val domoji žemai  skriéjanti raketa
skimming n viršutìnio slu oksnio nuėmim̀as
skin n (laivo ir pan.) apkala, apvalkalas
skinning n (ap)valymas, (iš)valymas 
skirmish n susišáudymas  
skirt n apsaugìnis gau btas; ku polo kraštas; (stūmoklio) krei-

piamo ji dalìs  
skirting n apsaugìnis gau btas 

hull ~ šarvu otasis varytu vo skydas 
skirting-board n grin djuostė
sky-diver n uždelstų šu olių parašiu tininkas 
skylight n 1 stat. viršutiǹė šviesa; sto glangis, stikliǹis sto gas 2 

jūr. liu kas, švieso s anga
skyline n horizo nto liǹija
skyrocket n raketa (pirotechnikoje)
slab n plo kštė; plokštelė

~ of gun-cotton piroksiliǹinė plo kštė
concrete ~ betòno plõkštė
demolition / detonating ~ spro galas
gun-cotton ~ piroksilìninė plo kštė
plastic high-explosive ~ plokštiǹis plastinės SM spro galas 
pressed ~ presu otoji trinkelė
reinforced-concrete ~ gelžbeto ninė plo kštė
wooden pavement ~ mediǹis grindinys

slack n (diržo ir pan.) laisvu mas; atsileidusi, (virvės ir pan.) 
neįtempta dalìs 
brake ~ sumìnis stabdžių sistemos tarpas

slacking n (sujungimo) atsileidìmas; lai do nulinkim̀as 
slackness n lai do nulinkim̀as
slant n nuožulnu mas; šlai tas, nu okalnė
slap n automob. (variklio) stuksėjimas, trinksėjimas; bildesys

piston ~ stūmo klio bildesys
slashing n 1 degalų pleškenimas (bakuose) 2 miš̀ko u žvarta
slat n 1 nuožulnu mas; šlai tas, nu okalnė 2 skersiǹis; skersìnė

sija
slate n: POL (petrol and lubricant) ~ degalų ir tepalų ataskaita 

paraiška
sled amer. = sledge
sledge n pl ro gės 

armoured ~ pavažìnė šarvu otoji priékaba (tankui transpor-
tuoti SM užtaisus, minas ir pan.) 
boat-type ~ velkamo ji valtis  

machine-gun ~ kulko svaidžio pavažos            
motor ~ autoro gės 
propeller-driven ~ sl. aerorõgės KEnc
target ~ taikinių pavažos 

sledge-car n moto rinės ro gės
sleeper n atramìnis gulekšnis; skersìnis gulekšnis
sleeve n 1 įvorė, mova; įmova; tuščiavidu ris velenas; tūta; 

ranko vė; ãtvamzdis  2 (kabelio) pir štinė 3 šaul. g. spyno s 
ko tas 4 stabdžių sraigto gau btas 
antenna lead-in ~ antenos įvado įvorė
arming ~ saugìklinė (minos sprogdiklio) mova; saugìklinė
(sprogdiklio ar degtuvo) svìrtis  
barrel carrying ~ with handle vamzdžio apkaba su ran kena
bipod ~ dviko jo veržìklis   
bolt ~ spyno s mova
cable ~ kabelio mova
carrying handle ~ (ginklo) nešio jimo ran kenos mova
cylinder ~ cilìndro tūta
closing mechanism thrust ~ art. atramìnė įvorė
clutch release ~ sankabos išjungìmo mova
conical ~ kūginė mova
focusing ~ okuliaro mova
fuse setting ~ nustatomasis sprogdìklio perjungiklis 
operating-lever spindle ~ spyno s ran kenos mova
pressure ~ art. slegiamo ji įvorė
primer ~ kapsulės įvorė
recoil ~ art. ato šliaužos amortizatoriaus mova 
release ~ išjungìmo mova
shift ~ įjungìmo mova
stock retaining ~ šaul. g. bu ožės tvìrtinimo mova
track rod adjusting ~ vai ro trau klės reguliavimo mova

sleeveless a beranko vis
sleeve-nut n sraigtinė mova
sleigh n pl ro gės 
 bottom / top ~ vamzdžio šliaužìkliai
slew n pósūkis (kelio, maršruto) Art, KEnc 
slice n plo kštė; plokštelė

master ~ standartinė plo kštė su nesujungtai s mikrokompo-
nen tais 
master active ~ standartinė plo kštė su aktyviai siais 
nesujungtai s mikrokomponen tais 
silicon ~ silìcio plo kštė
transistor ~ tranzistorìnė plo kštė

slide <n, v> n 1 (kulkosvaidžio ir pan.) spynõs rėmas; (pistole-
to ir pan.) spynà KEnc; (pistoleto) apkaba 2  šliaužìklis; slán-
kiojamoji mechanìzmo dalìs; pl pavažos 4 diapozityvas, 
komp. skaidrė KEnc 5 sklan dis 6 slydìmas; čiuožìmas 7 lavi-
na  
~ way kreipìklis 
belt feed ~ imtu vo slankìklis 
brake regulator ~ svìrtinės pavaro s reguliatoriaus skriejìkas; 
svìrtinės pavaro s reguliatoriaus kulìsė
elevating / rear sight / back sight / leaf ~ taikìklio apkaba
free ~ (pistoleto) laisvo ji spyna
gun ~ vamzdžio šliaužìkliai
range ~ nuotolìnis vežimėlis 
range arm ~ šaul. g. nuotolìnės liniuo tės šliaužìklis 
recoil ~ atatrankos amortizatoriaus   šliaužìklis 
retracting ~ užtai symo šliaužìklis; spyno s šliaužìklis 
snow ~ sniego lavina
traversing ~ po sūkio mechanìzmo vežimėlis
traversing bracket ~ su kamojo mechanìzmo šliaužìklis 
trigger ~ gaidu ko svirtelės apkaba
windage ~ stu mdomasis taikìklio horizontaliojo reguliavimo 
mechanìzmo šliaužìklis 
slide* v slysti

slide-block n šliaužìklis; slankìklis
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slider n 1 mažàsis varìklis, motoriu kas 2 šaul. g., komp. 

šliaužìklis 
feed block ~ (sunkiojo kulkosvaidžio) imtu vo šliaužìklis 
fuse ~ sprogdìklio šliaužik̀lis 
magazine-cover ~ dėtuvės dangtelio šliaužìklis 
rebound ~ grįžtamasis šliaužik̀lis 
sear ~ šaul. g. paleidim̀o svìrties šliaužik̀lis 

slide-rule n logarìtminė liniuo tė
slide-valve n sklendė  

circular ~ sukamo ji sklendė
slideway n skriejìkas; kulìsė
sliding n slydìmas; čiuožìmas

~ of tank tanko buksavimas 
~ of wheels ratų užsikirtìmas 
a slanku s; slystamas

sliding-sleeve n judrio ji apkaba
slime n dumblas; (lipnus) purvas
slimy a pur vinas; dumblinas 
sling n 1 laidynė, svaidyklė, mėtyklė; kobinys 2 metìmas;

sviedìmas 3 pl diržai , vir vės; (ginklo) dir žas 4 per petės rai štis 
5 jūr. stròpas
cargo ~ krovinių dir žas KEnc, NATO 
carrying ~ gin klo dir žas 
gun ~ pabūklinis kobinys (pabūklui pakelti)
gunner’s ~ pakabìnamoji taikytojo sėdynė
neck ~ (žiūronų) kaklo dirželis 
rifle ~ šautuvo dir žas

slingshot n amer. tìmpa, laidynė
slip <n, v> n 1 po slinkis 2 u žvalkalas, apmautas 3 apsisukìmų

skai čiaus (su)mažėjimas; (ratų, sraigto) slydìmas, buksavi-
mas 4 lavina 5 jūr. slip̀as, elingas; stapelis
belt ~ dir žo slydìmas  
cartridge ~ šovinių apkabà KEnc  
clutch ~ sankabos buksavimas
snow ~ sniego lavina
wheel ~ rato buksavimas 
v slysti

slippage n 1 automob. (ratų) slydim̀as, buksavimas 2 energijos 
nu ostoliai 
clutch ~ sankabos buksavimas 

slipper n 1 šliaužìklis; slankik̀lis; kryžgal vė 2 stabdžio trin-
kelė; stabdys  

slipping n apsisukìmų skai čiaus (su)mažėjimas; automob. 
slydìmas; buksavimas 
belt ~ dir žo slydìmas 
wheel ~ rato buksavimas 

slit n 1 prapjova 2 plyšỹs KEnc  
collimating ~ kolimatoriaus anga
driver’s ~ mechaniko vairu otojo stebėjimo anga
firing ~ ambrazūra
gun ~ pabūklo ambrazūra
gunner’s ~ taikytojo stebėjimo anga
view / observation / vision ~ stebėjimo anga
weapon ~ ugnies priémonės príedanga

slitter n: cordeau ~ sprogdiǹtojo pei lis 
sliver n nu oskala; (stiklo) šùkė
sloop n jūr. šliùpas KEnc 
slope n 1 šlai tas KEnc; atšlai tė; núokalnė (reljefo elementai) 2 

nuožulnu mas, nuotaku mas, nuolaidu mas, nu olydis, po linkis 3 
statu mas 4 padėtìs su šautuvu ant peties 
~ of fall trajekto rijos nu olydis kritìmo taške
~ of repose gamtìnis šlai tas 
~ of the bottom (upės ir pan.) du gno nu olydis 
bank ~ atkrántė; (kelio) skersiǹis viražo nu olydis 
banket ~ šau lio skyrelio sienelė
bed ~ (upės ir pan.) du gno nu olydis
centering ~ art. atramìnis kameros kūgis 

compression ~ kul kos įeiga; príekinė kūginė kameros núo-
žulna 
concave ~ įgaubtàsis šlai tas KEnc
convex ~ išgaubtàsis šlai tas KEnc
exterior ~ (apkaso) išorìnė sienelė
forcing ~ svíedinio kameros kūgis 
forward ~ núokalnė KEnc, NATO; priešakìnis šlai tas KEnc
front ~ priešakìnis šlai tas KEnc; (apkaso) priešakìnė sienelė
gentle ~ lėkštasis šlai tas 
parade ~ vidìnė bru stvero sienelė
pulse front ~ rdl. impu lso fro nto statu mas 
railbed ~ pylimo šlai tas
rear ~ (apkaso) užpakalìnė sienelė
reverse ~ atvirkštìnis šlai tas KEnc; príeššlaitis NATO
reveted ~ (apkaso) sutvìrtintoji sienelė
steep ~ statu sis šlai tas
stepped ~ pakópinis šlai tas KEnc
uniform ~ lygùsis šlai tas KEnc
unsheeted ~ (apkaso) nesutvìrtintoji sienelė
wavy ~ bangúotasis šlai tas KEnc

slot n 1 plyšỹs (apkasas) KEnc; skylė; angà; prapjova; lìzdas 2 
(kovos mašinos) stebėjimo angà 3 griovelis; ìšdroža; lata-
kėlis; (sklandžio) anga
~ in the bridge u okso jungės ìšpjova 
armature ~ el. inkarìnis griovelis
clip ~ apkabo s ìšdroža (vamzdžio dėžutėje)
cocking-handle operating ~ šaul. g. u žkabos rankenėlės 
ìšpjova 
cradle ~ suktu ko lìzdas 
ejection ~ iššautų tūtų išmetìmo anga
guide ~ kreipiamo ji ìšdroža 
safety ~ saugìklio ìšpjova 
screwdriver ~ atsuktu vo prapjova
sear-nose ~ paleidìmo svìrties danties ìšpjova 
sight ~ (pabūklo) taikomoji skydo kiaurymė
trigger ~ šaul. g. paleidìmo svìrties prapjova
vision ~ stebėjimo anga
wedge ~ spyno s plei što lìzdas

slow-match n padegamo ji virvu tė
slowup n (proceso ir pan.) sulėtėjimas; sulėtinimas 
sludge n 1 purvas 2 nu osėdos 
sludgy a purvinas; dumblinas
slug n 1 amer. šnek. kulka 2 fiz. blo kas 

bullet ~ kul kos šerdìs 
lead ~ (kulkos) švinìnė šerdìs
uranium ~ urano blo kas

sluice n 1 šliùzas KEnc; šliu zo u ždoris 2 vandentakis; pralaida
discharge ~ vanden s nuleidìmo šliu zas 

sluice-gate n šliu zo u ždoris; šliu zo var tai  
sluiceway n 1 šliu zo kanalas 2 vandentakis; pralaida
slush n antikoro zinis tepalas 

frozen ~ plìkledis
slushing n išalyvavimas, ištepalavimas 
slushing n (karo technikos) konservãvimas KEnc 
small a 1 mãžas 2 plo nas 3 sil pnas 4 neìlgas 
small arms n pl šaulių giñklai KEnc; ran kiniai gin klai; maža-

kalìbris šaulių giñklas KEnc
small T n art. mažasis po slinkis 
small-bore, small-gauge a mažo kalìbro, mažakalìbris
small-scale a smulkau s mastelio
smallsword n rapyra, špaga
small weapons n pl šaulių gin klai
smash n 1 sudaũžymas; sudužìmas 2 susidūrìmas (kelyje);

katastrofà  
smell n kvapas 
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smoke n dūmai Aps, KEnc; ~ with smoke dūmyti 

coloured ~ spalvo tieji dūmai 
diesel ~ dyzelìnio varìklio dūmijimas 
irritant ~ dìrginamieji dūmai 
neutral / nontoxic ~ nenuodiǹgieji dūmai 
obscuring ~ dūmų u ždanga; masku ojamieji dūmai 
screening ~ masku ojamieji dūmai 
signalling ~ signaliniai dūmai 
toxic ~ nuodìngieji dūmai

smoke-ball n dūminis sviedinys; dūminė bo mba 
smoke-bomb n dūminė bo mba
smokeless a bedūmis 
smoke-screening n dūmų u žtvaros statymas
smoke-tube n dūmavamzdis
smoking n dūmijimas 

~ of the exhaust (dujų) išmetìmo dūmai 
smooth a lýgus  
smoothbore n lygiavamzdis šáutuvas
smoothing n suvieno dinimas; sulyginimas 

data ~ duomenų suvieno dinimas 
snake n prk. gyvatė

antipersonnel-mine-clearing / demolition / engineer /  
mine-clearing ~ ilgàsis sprogstamasis u žtaisas „gyvatė“ 
(perėjoms priešpėstiniuose minų laukuose daryti) 

snap n 1 trakštelėjimas, spragtelėjimas 2 amer. spragtu kas, 
spaustu kas, spraustu kas 3 staigu s o ro atšalìmas 4 apspaudas 
v nuleisti gaidu ką be šūvio; spragsėti (gaiduko svirtele)

snap-hook n karabìninis kablys 
snap-lock n spyna su spragtuku 
snap-pawl n strektė
snapping n šaul. g. skil̀tuvo nuleidìmas be šūvio
snare n pl spąstai 

wire-loop ~ žemų kuolų vielų tin klas; laisvai  išmėtytos vie-
lo s spąstai

snarl n kelio spūstìs
snifting-valve n įsiurbìmo vožtu vas; išmetìmo vožtu vas
snipe n šūvis iš už príedangos 

v šáudyti iš pasalų (į pavienius taikinius) 
sniper n snáiperis KEnc 
sniperscope n perisko pinis šautuvìnis taikìklis
sniping n šaudymas į pavienius gyvu s taikinius
snips n pl vielo s kar pymo žìrklės
snout n tūta; an tgalis
snowmobile n sniegaei gis; pl propelerìnės ro gės
snowplough n plūginis sniego valytu vas
snow-tire n automob. žiemiǹė padanga
snubber n vibracijos slopintu vas, antivibratorius  

engine ~ varìklio dempferis 
soak v (iš)mirkyti  
soaking n (pa)merkìmas; (iš)mir kymas; permerkimas
sock n: wind ~ vėjarodis kūgis 
socket n 1 įduba, įdubim̀as 2 el. patro nas; lìzdas; šaku tės lìzdas 

3 mova, príevamzdis; ãtvamzdis; pl žio tys 4 lan kstas 5 tūta 6
trinkelė
~ of pipe vamzdžio mova
antenna ~ antenos liz̀das 
antiaircraft mounting ~ zenìtinio įrenginio suktu ko liz̀das 
antivibration tube ~ antivibracinis lempinis skydas
ball ~ rutulìnis lan kstas 
contact ~ kontaktinis lìzdas
detonating cable ~ detonu ojamosios virvu tės liz̀das 
detonator ~ detonatoriaus lìzdas; detonu ojamosios kapsulės 
lìzdas; sprogdìklio liz̀das 
fuse ~ nuotolìnio vamzdelio lìzdas 
packing case ~ pakavimo dėžės liz̀das 

panoramic telescope ~ pabūklo kampamačio lìzdas; pabūklo 
kampamačio krepšelis
pintle ~ suktu ko kaklelio lìzdas 
plug ~ kištukìnis lìzdas 
threaded ~ skylė su sriegiais
tripod ~ triko jo galvu tės lìzdas

socle n šaul. g. co kolis
soft a kalu s; plastiškas
soften v (su)mìnkštinti
softener n minkštìklis, plastifikatorius 

water ~ vanden s mikštìklis 
softening n (su)mìnkštinimas; (su)minkštėjimas 

water ~ vanden s mìnkštinimas 
soft-skinned a neapsáugotas šarvai s  
soft-top n automob. nemetalìnis sulan kstomas viršu s
software n komp. progrãminė įranga KEnc, LST  

basic ~ bazinė programinė įranga 
common ~ standartinė programinė įranga 
computer ~ kompiu terio programinė įranga 
heavy duty ~ universalio ji programinė įranga 
operational ~ sisteminė programinė įranga  
resident ~ reziden tinė programinė įranga 
standard ~ standartinė programinė įranga
system ~ sisteminė programinė įranga 
transportable ~ nešio jamoji programinė įranga 
user ~ programinė varto tojo įranga 
word processing ~ programinė tekstų apdoro jimo įranga 

soil n dirva, dirvo žemis, grun tas, žemė  
alluvial ~ aliu vinis, samplovìnis, sąnašinis grun tas 
cohesionless ~ biru sis grun tas 
cohesive ~ rišlu sis grun tas 
loamy ~ priemolìnis grun tas 
loessial ~ lio sinis grun tas 
powdery / silt ~ dulkėtasis grun tas 
sandy-loam ~ priesmėlìnis grun tas 
solonchak ~ drusko žemis
stiff ~ kietasis grun tas 
stony ~ akmenúotasis grun tas 
vegetable ~ augalìnis grun tas 

soil-concrete n grun to beto nas 
soilpipe n kanalizacijos vamzdis
solarimeter n piranometras
solder n lydmetalis 

v litu oti
solderer n lituo klis 

electric ~ elektrìnis lituo klis 
soldering n litavimas (žemesnėje nei 427 ºC temperatūroje) 
soldering-iron n lituo klis
soldier n 1 karei vis; eilìnis 2 karìškis; karys, kovo tojas 

foot ~ pėstininkas 
solebar n skersìnė sija
solenoid n el. soleno idas 
solenoid-and-plunger n soleno idas su įtráukiama šerdimì
solid n 1 fiz. kietàsis kūnas 2 automob. bekamerė padanga

~s and liquids kietíeji ir skystíeji kūnai 
a 1 kíetas (neskystas, nedujinis) 2 tvìrtas; stangru s, standu s 

solidification n 1 kíetinimas; (su)kietėjimas; (su)tir štinimas; 
tirštėjimas; stingìmas 2 (į)tvìrtinimas 

solidify v 1 kíetinti; (su)kietėti; (su)tir štinti; tirštėti; stìngti 2 
(į)tvìrtinti  

solubility n chem. tirpu mas
solute n ištirpytoji medžiaga, tirpinys
solution n chem. tir palas; skiedinỹs  

alcoholic ~ spiritìnis tir palas 
alkaline ~ šarmìnis tir palas
anti-freezing / non-freezing ~ neužšalantysis tir palas 
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aqueous ~ vanden s tir palas 
doctor ~ chem. medicìninis tir palas 
fuel ~ degalų tir palas 
metal-fouling ~ šaulių gin klų valymo šarmas
sponging ~ pabūklo vamzdžio valymo tir palas 
swabbing ~ (ginklų) valymo tir palas 
water- / aqueous- alcohol ~ vanden s spiritiǹis tir palas

solvent n chem. tirpìklis
commercial ~ techninis tirpik̀lis 
non-volatile ~ nelaku sis tirpik̀lis 
powder ~ parako nu odėgių tirpik̀lis 
selective ~ pasirenkamasis tirpik̀lis 
volatile ~ laku sis tirpìklis

sonar n jūr. sonaras; hidrolokatorius 
sonic a garsìnis; gar so 
sonics n aku stika
sonobuoy n hidroakùstinis plūduras NATO
 radio ~ hidroakùstinis plūduras NATO
sonometer n sonometras (prietaisas garso energijai matuoti)
soot n pl su odžiai 

fuel ~ ku ro degìmo súodžiai 
sooting n: ~ of the spark plug uždegim̀o žvakės nu odegų

susidarymas 
sophisticated a sudėtiǹgas (apie įrangą)
sorbent n chem. gėrìklis, sorben tas
sorption n chem. sugėrìmas, so rbcija 
sort n 1 rūšis; klãsė; tìpas 2 rūšiavimas 3 komp. duomenų

rikiavimas 
sorter n rūšiuotu vas
sortie n 1 av. išskridìmas (atakuoti, į ataką) KEnc; koviǹis 

išskridìmas KEnc; órlaivio skrỹdis NATO 2 (laivo) išplau-
kìmas į jūrą

 imagery / photographic ~ fotografãvimo skrỹdis NATO; 
žval gomasis fotografavimo skrydis 

 mission ~ koviǹis išskridìmas KEnc
sorting n rūšiãvimas; atrinkim̀as; išbrokavimas; klasifikavimas 

~ of deflective cartridges netin kamų šovinių brokavimas 
ammunition ~ šaudmenų rūšiãvimas Art, KEnc

SOS n SOS, nelaimės signalas
sound I n gar sas Aps, KEnc  

anacamptic ~ atspindėtasis gar sas 
audible ~ girdimasis gar sas 
diffused ~ išsklaidytasis gar sas 
high-pitched ~ aukštasis gar sas 
low ~ žemasis gar sas 
pure ~ švaru sis gar sas 

sound II n zòndas 
radio ~ rãdijo zòndas KEnc

sound-absorbent a slopiǹantis gar są
sounder n klo pferis (telegrafo aparatas Morzės abėcėlės 

signalams priimti) 
echo ~ aidamatis 

sounding I n signalas
sounding II n zondavimas 
 ionosphere ~ jonosfèros zondãvimas KEnc
sounding-balloon n meteor. balio ninis zo ndas
soundless a begar sis
sound-locator n garsagaudis; gar so, triu kšmo pelengatorius
soundman n (pl –men) aku stikas 
soundproof a nepralaidu s gar sui, nepraleidžiantis gar so  
sound-proofing n gar so izoliacija 
sound-ranging n garsagaudis 
soundwave n fiz. garso banga
souped-up a automob. padid̀into galingu mo (su galingesniu 

varikliu)

source n šaltìnis (t. p. komp.) KEnc, NATO; versmė
~ of energy energijos šaltìnis 
~ of heat šilumo s šaltìnis 
~ of supply tiekìmo šaltìnis 
artificial ionizing radiation ~ dirbtìnis jonizúojančiosios 
spinduliuõtės šaltìnis Aps, KEnc
built-in power ~ įmontu otasis maitìnimo šaltìnis 
chemical ~ of electrical energy chèminis elèktros enèrgijos 
šaltìnis KEnc
closed ionizing radiation ~ uždaràsis jonizúojančiosios spin-
duliuõtės šaltìnis Aps, KEnc
current ~ srovės šaltìnis 
developed water ~ įrengtasis vanden s šaltìnis
electrical energy ~ elèktros enèrgijos šaltìnis KEnc
external power ~ išorìnis maitìnimo šaltìnis 
glacier water ~ ledyno vanden s šaltìnis 
ionizing radiation ~ jonizúojančiosios spinduliuõtės šaltìnis
Aps, KEnc 
luminous ~ švieso s šaltìnis 
natural ionizing radiation ~ gamtìnis jonizúojančiosios 
spinduliuõtės šaltìnis Aps, KEnc
neutron ~ neutrònų šaltìnis Aps, KEnc
open ionizing radiation ~ atviràsis jonizúojančiosios spindu-
liuõtės šaltìnis Aps, KEnc
physical ~ of electrical energy fìzinis elèktros enèrgijos 
šaltìnis KEnc
power ~ energijos, srovės šaltìnis  
radiation ~ spinduo lis 
radioactive ~ radioaktyviõsios spinduliuõtės šaltìnis Aps
reliable ~ of information pàtikimas informãcijos šaltìnis
surface water ~ pavir šinis vanden s šaltìnis 
target-locating ~ taikinių koordinãčių nustãtymo príemonė
Art, KEnc
technical ~ tèchninis šaltìnis KEnc
undeveloped water ~ neįrengtasis vanden s šaltìnis
water ~ vanden s šaltìnis

space n 1 erdvė KEnc 2 vietà KEnc; plótas 3 núotolis KEnc; 
atstùmas KEnc; tárpas KEnc; intervalas 4 (laiko) tárpas KEnc
5 komp. erdvė; laisvo ji vieta; sritìs; tarpas; tarpo ženklas 6 
kòsminė erdvė KEnc 
air ~ = air space
ammunition and toxic material open ~ šaudmenų ir  
nuodìngųjų mẽdžiagų ãtvirojo sandėliãvimo vietà NATO 
ballistic ~ balìstinė erdvė
bearing ~ guo lio tarpas 
boat ~ desantinės príemonės talpu mas 
controlled air ~ kontroliúojamoji óro erdvė KEnc, NATO
danger / beaten ground ~ naikìnamoji erdvė
dead ~ nekaunamóji erdvė NATO; tylõs zonà NATO
flight ~ lėkìmo erdvė KEnc
fuelling ~ (degalų) pripylìmo vieta
head ~ daužìklio ìškyšos dydis; tarpas tarp spynõs prieša-
kìnės nu opjovos ir tūtos du gno  
initial free ~ behind the shot pradìnis laisvasis užsviedi-
nìnės erdvės tūris 
radio silence ~ rãdijo tylõs zonà KEnc
swept ~ apšaudomoji erdvė
tank storage ~ atsargų (išskyrus degalus) lai kymo vieta
tanke 
unassigned memory ~ atminties atsarga
void ~ laisvasis tūris

space-bar n komp. tarpo klavìšas
spacecraft n (pl ~) = spaceship
space-heater n elektrìnis šildytu vas
spacer n 1 tarpìklis, po veržlė; skėtìklis 2 tarpìklinis žíedas 

mica ~ žėru tinis tarpìklis
spark ~ uždegìmo skirstytu vas 

spacer
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support roller inner ~ skečiamo ji palai komojo ritinėlio 
įvorė  
torsion bar ~ ribo jamoji torsio no įvorė
trigger ~ šaul. g. paleidžiamo sios svir̀ties po veržlė

spaceship n erdvėlaivis KEnc
 shuttle ~ daugkartìnis erdvėlaivis KEnc
 unmanned ~ bepilòtis erdvėlaivis
spacing n 1 intervalas, tarpas 2 išdėstymas tarpais 

~ of mines minavimo, mìnų dėjim̀o žin gsnis; mìnų tarpas 
bore ~ atstu mas tarp cilìndrų cen tro (variklio) bloke
cluster ~ mìnų gru pių tarpu savis išdėstymas miǹų ju ostoje 
dropper ~ atstu mas tarp (kontaktinio laido) stygų  
mine ~ minavimo, miǹų dėjìmo žin gsnis
tank ~ rezervuarų išsklai dymas 
wheel ~ vėžė; tarpu vėžis

spade n inž. kastu vas  
folding trail ~ atverčiamasis pabūklo atramstis 
pedestal ~ cokolìnio lafeto atramstis 
sample ~ mėginių kastuvėlis  
square ~ stačiakampis kastu vas  
trail ~ pabūklo ãtramstis Art, KEnc
triangular ~ trikampis kastu vas

spall n skevéldra; šárvo atskilim̀as (pataikius sviediniui)  
span n 1 (tilto, arkos ir pan.) tar patramis 2 (upės ir pan.) 

plo tis; atstu mas nuo viéno galo iki kit̀o; (tilto, arkos ir pan.) 
il gis; kontaktinio lai do tarpatramiǹis il gis 3 techn. skėtra 4 
stat. perdanga 5 komp. diapazo nas 6 av. mo jis (lėktuvo spar-
nų plotis)
abutment ~ (tilto) krantiǹis tar patramis 
anchor ~ inkarìnis tar patramis 
approach ~ (plūdriojo pontoninio tilto)krantiǹis tar patramis 
bascule / pivot ~ (tilto) praskiriamasis tar patramis 
beam ~ sijìnis tar patramis 
bridge ~ tìlto tar patramis 
decking ~ (tilto) viršutiǹio statinio tar patramio grandis̀
effective ~ (tilto) tar patramio il gis (tarp atramų centrų) 
length of ~ tarpatramìnis kontaktinio lai do il gis 
navigation ~ tinkama laivybai (upės) vaga
river ~ u pės plo tis 
trestle ~ ožìnis tar patramis

spanner n 1 automob. raktas 2 veržliaraktis
adjustable ~ skečiamasis veržliaraktis 
bent / cranked / S-type ~ išlenktasis veržliaraktis
box ~ galìnis raktas 
double-ended ~ dvigalis raktas 
gap ~ skrai domasis štur mo tìltas 
hook ~ užriestasis veržliaraktis 
ring ~ žiedìnis raktas 
shifting ~ prancūziškasis veržliaraktis 
spark plug box ~ žvakių raktas 
straight ~ tiesu sis veržliaraktis 

spanning n 1 (tilto ir pan.) tar patramis 2 techn. skėtra 3 stat. 
perdanga 4 av. mo jis (lėktuvo sparnų plotis)

spar n 1 skersìnis; sija 2 jūr. rangautas 3 av. lanžero nas KEnc 
spare n 1 (mašinos) atsargìnė dalìs KEnc, NATO 2 atsargà

KEnc; rezèrvas KEnc 3 atsargiǹė padanga
~ parts pagalbinių reikmenų ir įrankių sąrašas
~ parts, tools and accessories atsargìnė ir priéžiūros įranga
Art, KEnc

sparging n šlakstymas, barbotažas 
spark n 1 kibirkštìs 2 (žaibo) iš̀lydis 3 blykstelėjimas 

electric ~ elektros kibirkštis̀ 
heavy ~ stiprio ji kibirkštìs 
ignition / trigger ~ uždegìmo kibirkštis̀ 
late / retarded ~ vėlyvo ji kibirkštìs 
weak ~ silpno ji kibirkštìs 

spark-arrester n kibirkščių gesintu vas 

spark-coil n el. indu kcijos rìtė
spark-extinguishing a gesìnantis kìbirkštį  
spark-gap n el. 1 kibirkštìnis tarpas 2 kibirkštìklis 
sparking n kibirkščiavimas; už(si)degìmas 

advanced ~ ankstyvasis uždegìmas 
commutator ~ kolektoriaus kibirkščiavimas 
delayed / late ~ vėlyvasis uždegìmas 
heavy ~ stipru sis kibirkščiavimas 
imperfect ~ netinkamasis uždegìmas

sparking-plug n automob. uždegìmo žvakė
sparkling a kibirkščiu ojantis
sparkproof a apsáugotas nuo kibirkšties 
speaking-trumpet n ru poras, megafo nas
special a specialùs  
specialist n specialìstas  

demolition ~ sprogdìnimo darbų specialìstas 
mine ~ minavimo specialìstas 
radio repair ~ radiomechanikas 

specialization n specializãcija 
specialized a specialùs 
specific a 1 ypatìngas 2 fiz. sãvitas 
specification n (ppr. pl) specifikãcija (t. p. log., komp.) KEnc; 

instrùkcija KEnc; tèchninės sąlygos  
~s for condition inspection techniniai defektavimo reika-
lavimai 
basic ~s pagrindìniai techniniai du omenys 
fuel ~ degalų markė
guide ~ reikalãvimų pavyzdỹs NATO
lubricating oil ~ tepalų specifikacija 
tank ~s taktiniai techniniai tanko du omenys; taktiniai techni-
niai tanko reikalavimai 
technical ~ tèchninė specifikãcija NATO
technical ~s techninės sąlygos, techniniai reikalavimai

specimen n bandinys, mėginys; (ginklo, gaminio ir pan.)
pavyzdys 

spectacles n pl akiniai 
protective ~ apsaugìniai akiniai 

spectral a fiz. spektro, spektrinis
spectrometer n spektrometras
spectroscope n spektrosko pas
spectroscopy n spektrosko pija 
spectrum n fiz. spèktras KEnc

nuclear ~ branduolìnis spektras 
speed n 1 grei tis KEnc, NATO; spartà KEnc 2 apsisukìmų

skai čius; pavara 3 komp. grei tis; sparta
~ limit ribìnis grei tis 
~ of advance plaukìmo į príekį grei tis NATO
~ of response suveikìmo grei tis 
~ of rotation  = speed of rotation  
~ of sound gar so grei tis Aps, KEnc, NATO
~ of target táikinio grei tis Art, KEnc
aiming ~ art. kreipìmo grei tis 
allowable ~ leidžiamasis  grei tis 
angular ~ kampìnis grei tis 
apparent ~ (nustatytas iš akies ar pagal garsą) apytikris 
grei tis  
ascending ~ judėjimo grei tis į įkalnę  
authorized ~ leidžiamasis grei tis 
average ~ vidutìnis grei tis KEnc, NATO
ballistic ~ balìstinis grei tis 
breakdown ~ krìtinis grei tis  
climbing ~ av. kilìmo (kabruojant) grei tis 
closing ~ įjungìmo grei tis 
combat ~ koviǹis grei tis 
constant ~ pastovu sis grei tis 
critical ~ krìtinis grei tis NATO

spaceship



321
cross-country ~ judėjimo raižyta vieto ve grei tis, bekelis ju-
dėjimo grei tis 
cruising ~ vidutìnis eksploatacinis grei tis
cruising flight ~ kreiseriǹis skrỹdžio grei tis KEnc
day ~ dienìnis grei tis 
design ~ apskaičiu otasis grei tis 
design ~ konstru kcinis grei tis 
diving ~ av. smigìmo grei tis, pikiravimo grei tis 
elevation aiming ~ kreipim̀o pagal pakilim̀o kampą grei tis 
endurance ~ patvarõs grei tis NATO 
engine ~ varìklio sukìmosi grei tis (aps/min) 
first ~ pirmasis grei tis; pirmo ji pavara
first space ~ pirmàsis kòsminis grei tis KEnc
flight ~ skrỹdžio grei tis KEnc
fourth ~ ketvirtasis grei tis; ketvirto ji pavara
ground ~ antžemìnis grei tis NATO
high ~ dìdelis grei tis 
horizontal / level ~ horizontalu sis grei tis 
hypersonic ~ ultragarsiǹis grei tis 
hypersonic flight ~ hipergarsiǹis skrỹdžio grei tis KEnc 
idling ~ tuščio sios eigo s sukim̀osi grei tis 
jump ~ iššokìmo grei tis KEnc, NATO, lėktu vo grei tis para-
šiu tininkų išmetìmo metu 
low / slow ~ mažasis grei tis 
maximum ~ didžiausiasis grei tis 
maximum ~ on cross-country terrain didžiausiasis judėji-
mo grei tis raižyta vieto ve  
maximum sustained ~ didžiáusiasis grei tis KEnc, NATO 
maximum towed ~ didžiausiasis vilkìmo grei tis 
mean piston ~ vidutìnis stūmo klio grei tis 
memory ~ atminties sparta
minimum ~ mažiausiasis grei tis 
normal engine ~ normalu sis varik̀lio sukim̀osi grei tis 
(aps/min) 
operational ~ praktinis grei tis 
overwater ~ judėjimo ant vanden s grei tis 
prescribed ~ nuro dytasis grei tis 
printing ~ spausdìnimo sparta
processing ~ apdoro jimo sparta
rated engine ~ nominalu sis varìklio sukìmosi grei tis 
(aps/min)
recording ~ rašymo sparta
reduced ~ sumažintasis grei tis 
representative downwind ~ výraujantis pavėjui grei tis 
NATO 
restricted ~ ribo tasis grei tis 
reverse ~ atbulìnės eigo s grei tis 
road ~ eksploatacinis grei tis; judėjimo keliai s grei tis  
rotational ~ sukìmosi dažnis 
route / running / start-to-stop ~ techninis, eksploatacinis 
grei tis
running ~ 1 važiavimo grei tis; sparta 2 darbo sparta
safe ~ (plaukimo) saugùsis grei tis KEnc, NATO; saugu sis 
grei tis 
schedule ~ judėjimo pagal grafiką grei tis 
second ~ antrasis grei tis; antro ji pavara
second space ~ antràsis kòsminis grei tis KEnc
sonic ~ garso grei tis 
space ~ kòsminis grei tis KEnc
subsonic ~ ikigarsìnis grei tis 
supersonic ~ viršgarsìnis grei tis Aps 
supersonic flight ~ viršgarsìnis skrỹdžio grei tis KEnc
sustained vehicle ~ ilgai  palai komas mašiǹos judėjimo 
grei tis 
target ~ táikinio grei tis Art, KEnc
third ~ trečiasis grei tis; trečio ji pavara
third space ~ trečiàsis kòsminis grei tis KEnc 
top ~ ribìnis grei tis 
train ~ traukinio grei tis  

transonic ~ ar timas gar so grei čiui grei tis 
transonic flight ~ transgarsìnis skrỹdžio grei tis KEnc
traverse aiming ~ kreipìmo pagal azimutą grei tis 
trial ~ ban domasis grei tis 
true ~ tikrasis grei tis 
undersonic flight ~ ikigarsìnis skrỹdžio grei tis KEnc
variable ~ kintamasis grei tis 
wind ~ vėjo grei tis (dydis)

speed of rotation n sukìmosi grei tis
adjustable ~ reguliu ojamasis sukìmosi grei tis 
constant ~ pastovu sis sukìmosi grei tis 
critical ~ krìtinis sukìmosi grei tis 
motor ~ varìklio sukìmosi grei tis
no-load ~ tuščio sios veiko s sukìmosi grei tis 
operating ~ darbìnis sukìmosi grei tis

speedboat n greitaei gis kãteris  
speeder n grei čio reguliatorius
speeding n automob. grei čio vir šijimas; važiavimas dìdeliu 

greičiu 
speed-limit n leidžiamasis grei tis (važiuojant)
speedometer n automob. grei tmatis, spidometras 
speed-reducer n (greičio) redu ktorius
speedway n amer. grei tkelis, autostrada
speedy a grei tas 
spell-checker n komp. rašybos tikrintùvė
spend n 1 leidìmas, (pinigų) eikvo jimas 2 ìšlaidos 
spent a (iš)leistas, (iš)eikvo tas, (su)naudo tas 
sper n lonžerònas KEnc
spheral a 1 sferinis; rutulìnis 2 simetriškas  
sphere n sferà; rutulys; zona

shock ~ (sprogimo) smūgio bango s plitìmo zona
sphericity n sferišku mas, rutulišku mas
spherics n pl radijo atmosferiniai trukdžiai 
spheroid n geom. sferòidas KEnc
 terrestrial ~ Žẽmės sferòidas KEnc
spider n 1 (rato) stebulė su stipinai s 2 (kolektoriaus) žvaigždė; 

(automobilio, inkaro) kryžmė 3 gembė, kronštei nas 4 lafeto 
kryžmė
brake ~ stabdžių kronštei nas

spider-line n opt. voratinklio siūlas
spigot n 1 kai štis NATO; volė 2 (čiaupo) kamštis 3 čiaupas 
spike n 1 adata; smaigalys 2 smai gtis; vinìs 3 el. smailė 4 art. 

pabūklo atramstis
spile n 1 kai štis; volė  2 po lis; kuo las 
spillway n hidr. (užtvankos) slen kstis 
spin n 1 grei tas sukìmas(is), ap(si)sukìmas;  centrifugavimas 2 

fiz. sukinys, spìnas 3 automob. (ratų) slydìmas,  buksavimas
4 av. suktùkas KEnc
~ of projectile svíedinio sukìmasis 
~ning of an engine varìklio alkūninio veleno prasukìmas 
vehicle ~ šo ninis slydìmas 
wheel ~ rato buksavimas 

spindle n 1 suklys; stūmìklis; ašìs; velenas; ver pstė 2 adata 3 
kakliu kas 
accelerator pedal ~ akseleratoriaus peda lo velenėlis 
brake ~ stabdžių velenas 
brake operating / toggle ~ stabdžių kumščio velenas 
clutch pedal ~ sankabos pedalo velenėlis 
cut-off ~ šaul. g. spynõs uždelsìklio ašìs; (kuro padavimo) 
išjungìklio ašìs 
distributor ~ skirstytu vo velenėlis 
firing lever ~ (sprogdiklio skeliamojo mechanizmo) palei-
džiamo sios svirtelės ašìs 
gear operating ~ pavarų perjungimo velenėlis 
idler wheel ~ tuščiaei gio skriemulio ašìs; vìkšro krei piamojo, 
tempiamojo ritinėlio ašìs 

spindle
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operating lever ~ pertaisymo, užtai symo iš nau jo ran kenos 
ašìs 
operating lever ~ spyno s ran kenos ko tas 
ramming roll drive ~ art. pagrindiǹis stūmo klio pavaro s 
velenėlis 
road wheel arm ~ atramìnio ritinėlio balansyro ašis̀ 
road wheel hub ~ (vikšro) atramìnio ritinėlio stebulės ašìs 
safety-lock ~ saugìklio ašis̀ 
throttle ~ droselìnės sklendės ašis̀ 
timer / timing ~ uždegim̀o skirstytu vo velenėlis 
track wheel arm ~ atramiǹio ritinėlio balansyro kakliu kas
trigger ~ gaidùko svirtẽlės ašìs 
tripod ~ triko jo suklys 
valve ~ sklendės suklys; purkštu vo ran kena; vožtu vo ašìs 
wheel ~ rato sukìmosi ašis̀ 
worm ~ slíeko ašìs

spinner n av. o ro sraigto aptakas 
spinning n: wheel ~ rato buksavimas 
spiral n 1 spiralė; įvija 2 av. žemėjimas įvija, spirale
 Bruno ~ Brùno spirãlė
spire n 1 (bokšto) smailė, špil̀is 2 smaigalys 3 spiralė 4 vija
spirit n 1 (ppr. pl) spìritas; alkoho lis 2 ret. benziǹas 

~s of turpentine skipidaras 
aviation ~ aviacinis benziǹas
motor (car) ~ automobìlių benzìnas 
rectified ~ rektifikatas
special boiling point (SBP) ~ techninis benzìnas
white ~ chem. vaitspir̀itas

spirit-level n gulsčiu kas
spitzer n aštriagalė kulka
splash n 1 (orinis) sunaikiǹtasis taikinỹs NATO 2 (sviedinio 

sprogimo) pókštelėjimas  
bullet ~ švìno pur slai (kulkai smogiant į šarvus) 
road ~ tiškalai  važiu ojant šlapiu  keliu 

splash-board n (automobilio) spar nas; apsaugiǹis skydelis 
(nuo aptaškymo)

splashing n purškìmas
splice / splicing n (laidų galų ir pan.) sudūrim̀as, sumezgì-

mas; surezgìmas 
cable ~ laidų sudūrim̀as 

splint n 1 kai štis, vielo kaištis 2 skeveldra 
splinter n skevéldra  

shell ~ svíedinio skevéldra 
a skeveldrinis (apie bombą, sviedinį, miną)

splinter-proof a 1 beskevel dris (apie stiklą) 2 nepràmušamas 
skeveldromis; priešskeveldrinis 

split n 1 plyšỹs KEnc 2 el. šako jimasis 
~ in edge of case tūtos kakliu ko krašto įtrūkìmas
~ neck tūtos kakliu ko įtrūkìmas

split-screen n komp. vienalai kis dviejų  programų pateikìmas 
ekrane

splitter n skìrstomoji dėžė KEnc   
splitting n suskilìmas; (su)skaldymas
split-up n išsiskáidymas NATO  
spoil n iškastóji žẽmė (atliekant kasimo darbus)  
spoiler n 1 (su)gadìntojas 2 automob., av. spo ileris 
spoke, wheel spoke n (rato) stìpinas 
sponge n 1 kempìnė 2 art. grūstu vo galvu tė

metal ~ metalìnis pabūklo grūstu vo stūmo klis 
v art. valyti (pabūklo vamzdį)

spongy a su geriantis, absorbu ojantis
spool n 1 el. rìtė 2 komp. kau pas, buferiǹė rinkmena; rìtė

take-up ~ priimamo ji rit̀ė
telegraph-cable ~ telegrafo kabelio rit̀ė
telephone-cable ~ telefo no kabelio rit̀ė

spooler n komp. buferìnė sistema; pervyniojimo įtaisas
sporter n spo rtinis karabìnas 
spot <n, v> n 1 dėmė; taškelis; šlakas 2 vieta  

~ height au kščio žyma
blind ~ nestebimóji teritòrija; ne rỹšio zonà; silpnóji vietà
detonating fuse ~ sprogdìklio liz̀das; degtu vo lìzdas 
fuse ~ sprogdìklio liz̀das
hard ~ (kontaktinio tinklo) standu sis taškas
hot ~ karštóji dėmė Aps, KEnc, NATO
rust ~ išrūdìjusi tuštuma (vamzdžio kanale) 
v aptìkti

spotlight n nešio jamasis žibin tas; po sūkio žibin tas
spotter n 1 koregúotojas; šáudymo sekėjas Art, KEnc; arti-

lerijos stebėtojas 2 šaul. g. mo komųjų taikinių rodyklė
gunnery ~ lėktu vas koreguotu vas
range ~ nustatantis nu otolį iki taikinio karys 

spotting n šáudymo stebėjimas NATO; šáudymo koregãvimas  
aircraft / aerial ~ artile rijos ugnies koregavimas iš o rlaivio 
artillery ~ artilerijos ugnies koregavimas; sprogìmų įverti-
nimas 
bilateral ~ sekyklų bazės sankirta; sankirta iš dviejų sekyklų
flash ~ o ptinė žvalgyba 
helicopter ~ artilèrijos ugniẽs koregãvimas iš sraigtãsparnio
Art, KEnc
mine ~ mìnų pastebėjimas NATO
range ~ art. sprogìmo ženklo nustatymas; sprogìmų nu okry-
pių stebėjimas 
range finder ~ artilèrijos ugniẽs koregãvimas tolìmačiu Art, 
KEnc
single-station ~ šaudymo koregavimas iš vieno s sekyklos 
sound ~ garsagauda

spot-welding n taškìnis suvìrinimas
spout n 1 srovė; (vandens ir pan.) stul pas 2 latakas, lovys 
sprag n kai štis NATO 
spray n 1 purškalas, purškiamàsis skystis 2 purkštu vas, pulve-

rizatorius 3 (sviedinio) skeveldrų išlekio jimas; skeveldrų
išsisklai dymo plu oštas 
~ attack NM laistymas 
base ~ dugniǹis skeveldrų plu oštas 
blister gas ~ patvariųjų pūliu ojamųjų NM laistymas 
chemical pressure ~ NM la istymas iš cheminių kovo s ma-
šìnų
fuel ~ degalų srau tas, čiurkšlė
injected fuel ~ įšvirkščiamų degalų čiurkšlė
nose ~ art. priešakìnis skeveldrų plu oštas 
side ~ art. šo ninis skeveldrų plu oštas

sprayer n purkštùvas KEnc, pulverizatorius 
 hand-operated ~ ran kinis purkštu vas 
spray-gun n pistoletinis dažų purkštu vas
spraying n purškìmas 

fuel ~ degalų išpurškìmas; degalų įpurškìmas
spread <n, v> n 1 erdvė, plo tis, apimtìs 2 skleidìmas; sklaida

3 av. sparnų plo tis; sparnų apimtìs  
  ~ of fuel degalų išpìlstymas

~ of group sprogìmų gru pės sklaida
full beam ~ plataũs spiñdulio apšvietìmas NATO 
v sklei sti; ~ the guns sklei sti vėduo klę pagal taikinio plo tį; 
sklei sti ìšskleistąją vėduo klę

spreader n skėtìklis, skirstytu vas
tyre ~ padango s bo rtų skėtìklis 

spreading n (pa)plitìmas; (pa)skleidìmas; paskìrstymas
beam ~ (žibinto) švieso s srau to sklaida

spreadsheet n komp. (elektroninė lentelinė) skaičiuo klė

spinner



323
spring <n, v> n 1 spyruõklė; compress a ~ apkrauti spyruo klę

(suspaudžiant); release a ~ atleisti spyruo klę; stretch a ~ 
apkrauti spyruo klę (tempiant); tighten (up) a ~ įtempti spy-
ruo klę 2 lìngė 3 šaltìnis KEnc 4 raktas
air / pneumatic ~ pneumatinė liǹgė
antagonistic ~ atoveiksmiǹė spyruo klė
anti-backlash ~ tuščiõsios eigõs šãlinimo spyruo klė
back-moving / back ward ~ grąžiǹimo spyruo klė
balance ~ balansu otoji spyruo klė
balancing ~ pusiausvyros mechaniz̀mo spyruo klė
band ~ bu ožės žíedo spyruo klė
barrel ~ vamzdžio spyruo klė
barrel-catch ~ vamzdžio fiksatoriaus spyruo klė
barrel-locking ~ vamzdžio spyruo klė fiksatorius
bearing ~ atramìnė liǹgė
body ~ kėbulo lìngė
bogie ~ vežimėlio spyruo klė; vežimėlio lìngė
bolt (driving) ~ šaul. g. spyno s spyruo klė
bolt-stop ~ šaul. g. spyno s stabdymo spyruo klė
brake ~ stabdžio spyruo klė
brake release ~ stabdžio išjungìmo spyruo klė
brake shoe return ~ trinkelių sutraukìmo spyruo klė
breech closing ~ užrakiǹamojo mechaniz̀mo spyruo klė
breech-block operating ~ spyno s rankenėlės spyruo klė
buffer ~ bu ferio spyruo klė; bu ferio liǹgė
clutch ~ sankabos spyruo klė
clutch diaphragm ~ diafragminė sankabos spyruo klė
clutch disengaging ~ spaudžiamo ji sankabos spyruo klė
clutch pedal return ~ sankabos pedalo grąžiǹimo spyruo klė
clutch return ~ atitraukiamo ji sankabos spyruo klė
clutch stop pull-off ~ grįžtamo ji sankabos stabdžio trinkelės 
spyruo klė; tempiamo ji sankabos stabdžio trinkelės spyruo klė
coil ~ spyruo klinė liǹgė; spiralinė liǹgė; sukto ji lìngė
compensating / relief ~ balansu ojamoji spyruo klė
compounded plate ~ sudėtiǹė lakštinė liǹgė
contact ~ kontakto spyruo klė
creep ~ (sprogdiklio) saugik̀linė spyruo klė
cup ~ dìskinė spyruo klė
cutoff ~ atkertamo ji spyruo klė
disconnecting ~ išjungim̀o spyruo klė
dual-rate ~ papìldomoji lìngė
elliptic ~ elipsìnė lìngė
expansion ~ skečiamo ji spyruo klė
firing ~ kovìnė spyruõklė Art, KEnc; skeliamóji spyruõklė
Art, KEnc
firing pin ~ (sprogdiklio) koviǹė skeliamojo mechanìzmo 
spyruo klė
flat tape ~ plokščio ji ju ostinė spyruo klė
front ~ príekinė lìngė
front-band locking ~ spyruo klinis viršutìnio bu ožės žíedo 
laikìklis 
hammer ~ gaidu ko spyruo klė  
hand ~ (revolverio būgno) svìrties spyruo klė
hand-lever ~ šaul. g. slankik̀lio svìrties spyruo klė
helical / coil ~ sraigtinė spyruo klė
hydropneumatic ~ hidropneumatinė lìngė
idler ~ tuščiaei gio skriemulio lìngė; vik̀šro krei piamojo, 
tempiamojo ritinėlio lìngė   
idling ~ tuščio sios eigo s spyruo klė
laminated / leaf / suspension / rod leaf ~ la kštinė lìngė
leaf ~ plokštelinė spyruo klė
lifting ~ padavìklio spyruo klė
liquid ~ hidraulinė liǹgė
locking bolt ~ (revolverio) grūstu vo laikìklio spyruo klė
magazine ~ šaul. g. padavik̀lio spyruo klė
magazine-plunger / -catch ~ dėtuvės spragtùko spyruo klė
main / lock ~ koviǹė spyruõklė Art, KEnc
maximum speed ~ didžiausiojo sukim̀osi grei čio spyruo klė

operating-rod ~ du jinio stūmo klio ko to spyruo klė
plate / disc ~ lėkštinė spyruo klė
pressure ~ (kotinio sprogdiklio) slegiamo ji spyruo klė
pressure plate ~ (minos) slegiamojo dangtelio spyruo klė
rear ~ užpakalìnė lìngė
recoil / return / recuperator / back-moving ~ grįžtamo ji
spyruo klė; ato šliaužos stabdžio spyruo klė
rectangular coil ~ šaul. g. stačiakampė spiralinė spyruo klė
recuperator / case / running-out ~ grąžìklio spyruo klė
release / retracting / return ~ atitraukiamo ji spyruo klė
restraining ~ spyruo klinis saugìklis 
retaining ~ laikìklio spyruo klė; fiksu ojamoji,  fiksatoriaus 
spyruo klė
retard ~ šaul. g. lėtìklio spyruo klė
retracting ~ atmetamo ji spyruo klė  
ring ~ žiedìnė spyruo klė
rod ~ grūstu vo spyruo klė
rod coil ~ sraigtinė lìngė
rotor ~ (diskinio mechanizmo) paduodamo ji spyruo klė
running-fire ~ automatinio paleidìmo spyruo klė
seal ~ sandarìklio spyruo klė
sear ~ paleidìmo svìrties spyruo klė
secondary ~ pagalbinė spyruo klė
shock-absorber ~ amortizatoriaus spyruo klė
sight ~ taikymo plokštelės spyruo klė
single-leaf ~ vienalakštė lìngė
slide ~ (pistoleto) grįžtamo ji spyno s spyruo klė
slider ~ šliaužìklio spyruo klė
slider-locking pin ~ šaul. g. fiksúojamoji šliaužìklio spy-
ruo klė
soft ~ minkšto ji lìngė
spiral / helical ~ spiralinė spyruo klė
steering clutch ~ šo ninės sankabos spyruo klė
stiff ~ standžio ji lìngė
striker ~ skìltuvo spyruo klė
support ~ atramìnė spyruo klė
suspended / underhung ~ pakabìnamoji lìngė
suspension ~ pakabo s spyruo klė; pakabo s lìngė; sraigtinė
lìngė
torsion ~ sukamójo strỹpo spyruo klė
track idler recoil ~ tempiamo ji krei piamojo, tempiamojo 
vìkšro ritinėlio spyruo klė
trigger ~ gaidu ko svirtelės spyruo klė
variable-rate ~ kin tamojo standu mo lìngė
weak ~ nusėdusioji lìngė  
windage click ~ (taikiklio) horizontaliojo reguliavimo fik-
satoriaus spyruo klė
spring* v spyruokliu oti; lingiu oti; pakabìnti (ant lingių)

spring-actuated a automob. su lìngėmis  
spring-controlled, spring-loaded a spyruo klinis, su spy-

ruo klėmis
springing n 1 spyruokliavimas 2 automob. lingiãvimas KEnc; 

pakabìnimas; liǹginis pakabiǹimas 3 spyruo klė; lìngė; atã-
tranka 4 stangru mas, tampru mas, lankstu mas
wheel ~ ratų lingiavimas  
a tampru s, elastìngas,  lankstu s

spring-loaded a spyruo klinis
sprinkler n purkštu vas  
sprinkling n purškìmas
sprinkling-machine n laistymo mašina
sprocket n 1 krumpliãratis NATO 2 žvaigždu tė

drive / driving / track drive ~ vedančioji žvaigždu tė; 
vedantysis vìkšro ritinėlis 
final drive ~ vedančioji vìkšro žvaigždu tė
idler ~ parazìtinė žvaigždu tė
tensioner ~ tempiamojo įtaiso žvaigždu tė  
track ~ vìkšro žvaigždu tė
track idler ~ kreipiamasis, tempiama sis vìkšro ritinėlis

sprocket
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sprocket-wheel n = sprocket 1 
spud n prispaudìmo plokštelė
spur n (kalnyno, kalno) atšaka

hammer ~ gaidu ko dantìs
spur-gear n krumpliastiebė pavara; cilìndrinis krumpliaratis
spurting n purškìmas
spur-wheel n = spur-gear
squab n automob. sėdynės atlošas, atrama
squad n skỹrius KEnc; grùpė KEnc; kománda KEnc 

bomb disposal ~ nespro gusių bo mbų ištai symo skyrius 
carrier ~ šarvuõčio skỹrius  
decontamination ~ degazãvimo kománda Aps, KEnc
demolition ~ sprogdiǹamoji partija; sprogdìntojų skyrius 
disinfection ~ dezinfekãvimo kománda Aps, KEnc
gas detecting ~ cheminės žvalgybos skyrius; cheminės žval-
gybos patru lis
gun ~ pabūklo skỹrius Art, KEnc 
mine removal ~ išminavimo komanda 
missile ~ rakètų skỹrius
mortar ~ minósvaidžio skỹrius Art, KEnc 
weapons ~ giñklų skỹrius

squadron n 1 eskadrònas KEnc; diviziònas KEnc; ku opa 2 av. 
eskadrìlė KEnc 3 jūr. eskadrà KEnc
air ~ eskadrìlė KEnc
amphibious ~ jūrų desánto eskadrà NATO 
bomb disposal ~ nespro gusių bo mbų kenksmingu mo 
šalinimo ku opa 
flying ~ av. eskadrìlė KEnc

squall n 1 škvalas, víesulas 2 drebinantis sprogdiǹimas (atlie-
kant gręžimo sprogdinimo darbus)  

square n kvadratas 
map / grid ~ žemėlapio koordinatinio tin klo, tinklelio kva-
dratas 
optical ~ o ptinis kvadratas 

square-wave n stačiakampis impu lsas
squeak n 1 cypìmas 2 (kėbulo, lingės) girgždesys, girgž-

dėjimas 
body ~ kėbulo girgždesys 
brake ~ stabdžių cypìmas 
spring ~ lìngės girgždesys 
tyre ~ padango s gar sas važiu ojant  

squeeze n (nu)spaudìmas 
trigger ~ (tolygus) len gvas gaidu ko (svirtelės) nuspaudìmas  
v nuspáusti; ~ the trigger nuspáusti gaidùko svirtẽlę

squeezing n 1 (su)spaudìmas; (su)slėgim̀as 2 spaustu vas 
squib n 1 piropatrònas Art; petárda (pirotechninis užtaisas)

KEnc 2 degtùvas Art, KEnc; dagtis  
closed-end electric ~ elektriǹis degtu vas su u ždaru galu 
electric ~ elektrìnis degtu vas 
firing ~ uždegìklis
flash-vented electric ~ elektrìnis degtu vas su skylu tėmis 
liepsnai (dūminiuose šaudmenyse)
igniter ~ padegamo ji žvakė
instantaneous  ~ staigu sis detonatorius

squibbing n įkaso du gno platinimas (sudarant kamufletinę
tuštumą)

stab n smūgis (aštriu ginklu); dūris
stability n 1 stabilùmas, pastovu mas 2 patvarùmas; atsparù-

mas; tvirtu mas 3 jūr. stovùmas 
~ in firing šaunamojo gin klo stabilu mas; gin klo stabilu mas 
šaudant 
~ of artillery fire control artilèrijos ugniẽs val dymo patva-
rùmas
aerodynamic ~ aerodinaminis stabilu mas 
ballistic ~ (parako) balis̀tinis stabilu mas 
corrosion ~ atsparu mas koro zijai 
course ~ stabilu mas pagal ku rsą

high-speed ~ stabilu mas (esant dideliam greičiui)
lateral ~ skersìnis stabilu mas
longitudinal ~ išilgìnis stabilu mas 
military materiel ~ kãro tèchnikos atsparùmas KEnc 
noise ~ atsparùmas trukdžiáms KEnc
oxidative ~ atsparu mas oksidavimuisi 
permanent ~ nuolatìnis, permanen tinis stabilu mas 
pitch ~ stabilu mas pagal tangažą
riding ~ šo ninis stabilu mas 
road ~ (kelio; kelio būklės, dangos ar pan.) stabilu mas 
storage ~ saugojimo stabilu mas 
thermal / heat ~ terminis stabilu mas
vibration ~ atsparùmas vibrãcijai KEnc

stabilization n (t. p. komp.) stabiliza vimas, pasto vinimas; 
gulsčiavimas 
~ across trunnions art. kaklelių ašies gulsčiavimas 
ball powder ~ sferinio parako stabilizavimas 
gyroscopic ~ girosko pinis stabilizavimas 
horizontal ~ stabilizavimas horizontalioje plokštumoje
horizontal and vertical ~ stabilizavimas dviejose plokš-
tumosè 
reticle ~ taikìklio tinklelio stabilizavimas 
rocket / missile ~ rake tos stabilizavimas 
vertical ~ stabilizavimas vertikalioje plokštumoje

stabilizer n 1 pastovintu vas, stabilizãtorius KEnc; stabilizã-
vimo príemonė 2 kreipiamasis vìkšrinės eigo s mechanìzmas 
explosive ~ SM stabilizatorius 
gyroscopic ~ (tanko patrankos) girosko pinis stabilizatorius 
lateral ~ šo ninių, skersìnių svyravimų stabilizatorius 
movable ~ rak. judru sis stabilizatorius 
roll ~ girovertikãlė KEnc
side ~ (automobilio) šo ninio stabilu mo stabilizatorius 
torsion rod ~ sukamàsis stabilizatorius 

stable a 1 (pa)stovùs,  stabilu s 2 (pa)tvarùs 
stack n 1 rietuvė 2 sustatyti į gubas po trìs šautuvai; piramìdė 3 

komp. dėklas; dėklinė atmintìs; rietuvė; laikino ji informacijos 
saugykla 4 aušìnimo bo kštas 
jet ~ garų vamzdynas
rifle ~ gin klų piramìdė

stacker n 1 krautu vas 2 komp. dėtuvė
stacking n rietu vių krovìmas  

hand ~ ran kinis rietu vių krovìmas 
stadia n tolìmatis su okuliaro tinkleliu 
staff n 1 ko tas; stíebas 2 stul pas, atrama 3 geol. (niveliavimo)

matuo klė 4 personalas
level ~ niveliavimo matuo klė
maintenance ~ techninės príežiūros  personalas
operating ~ techninis personalas 
rammer ~ art. grūstu vo ko tas

staffing n komplektavimas
stage n 1 (įv. reikšm., t. p. komp.) fãzė; etãpas; pako pa; laiptelis 

2 platfòrma; pasto liai; paklo tas 3 rakètos pakópa KEnc, 
NATO 4 (skrydžio) tar psnis 5 automob. kamera 6 vei ksmo 
vieta 7 stotìs; tarpu stotė  
blueprint / design ~ projektavimo perio das 
floating landing ~ plaukiamo ji príeplauka 
initial braking ~ pirmo ji stabdymo pako pa 
landing ~ príeplauka; keltìnės perkėlos príeplauka; debar-
kaderis 
main burning ~ bal. pagrindìnio degìmo fazė
missile / rocket ~ rakètos pakópa Aps, Art, KEnc
preliminary burning ~ bal. išankstìnio degìmo fazė
retention ~ išlai kymo fa zė

stagger n 1 svyravimas 2 išdėstymas, išskìrstymas
stain n dėmė  

oil ~ tepalu otoji dėmė
staining n 1 (nu)dažymas 2 atspalvis, spalva
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stainless a nerūdìjantis
stair / staircase n pl ko pėčios 

tank ~s rezervuaro ko pėčios 
stake n 1 gáirė KEnc; gairė rodyklė 2 stul pas; kuo las 3 sto vas

aiming ~ taikymo gairė
lighted aiming ~ taikymo gairė su žibintu 
limiting ~ (horizontaliojo taikymo; horizontaliojo kreipimo) 
ribo jimo kuolelis 
marker / reference ~ orienta vimo gairė
mine ~ (užminuoto arba užteršto ruožo) įspėjamasis  ženklas; 
užminu oto ru ožo gairė rodyklė
outrigger ~ pabūklo atramo s tvìrtinimo atramstis grunte  
ranging ~ vedlinės gairė
zero ~ pagrindìnės krypties žymėjimo gairė

stall n 1 (variklio) užgesìmas 2 automob. stovėjimo vieta
(aikštelėje) 3 av. srau to atskyrìmas; grei čio mažėjimas, nete-
kìmas 
v 1 užgèsti; užgesìnti (variklį) 2 av. netèkti grei čio 

stamp n 1 añtspaudas 2 įspaudas 3 spaũdas; plo mba; štampas 4 
pašto ženklas; žymìnis ženklas 5 žymė, būdiǹgas bru ožas 6 
rūšis 
v 1 antspaudúoti 2 (į)spaudúoti; įspáusti 

stamper n plūktu vas
stamping n ženklinimas; markira vimas; įspaudavimas
 ammunition ~ šaudmeñs įspaudãvimas Art, KEnc
stand n 1 steñdas KEnc 2 pùltas 3 stõvas; atrama 4 (autobusų

ir pan.) sustojìmo vieta
~ of ammunition art. vientisìnis artilerijos šaudmuo ; vienti-
sìnis šovinys
aiming ~ taikymo sto vas
armour (plating) ~ šarvo atrama
engine repair ~ varìklių remo nto sten das 
proving ~ rak. bañdomasis sten das 
road wheel mounting ~ atramìnių ratų montavimo sten das 
tilting ~ sukamasis remo ntinis sten das

stand-alone a komp. autono minis, savaran kiškas; ãtskiras 
standard n 1 lỹgis; nòrma; standártas KEnc; normatỹvas

KEnc; etalònas 2 (pa)sto vas 
military ~ karìnis etalònas KEnc
NATO ~s NATO standártai KEnc
Standards of Radiation Safety radiãcinės saugõs nòrmos
KEnc
state ~ valstýbinis standártas KEnc
training ~ išmokìmas 
a standartinis; įprastiǹis  

standard-issue a standartinio pavyzdžio
standardization n standartizãcija KEnc, standartizavimas; 

(su)no rminimas; tipizacija; unifikacija 
standardize v standartizu oti; (su)no rminti 
standardized a standartinis
standby n komp. parengtis̀; rezervas; rezervinė įranga  

a atsargìnis, rezervinis
standing a 1 nejudamas, stacionaru s 2 nevei kiantis (apie 

mašiną, variklį ir pan.) 3 (veiksmas) atliekamas sto vint, sta-
čiomìs; ~ shot šáudymas stačiomìs 4 sto vintis, netekantis 
(apie vandenį) 

standpipe n (vandens) slėgìmo vamzdis, slėgim̀o bo kštas 
fire ~ gaisrìnė kolonėlė

stand-rack n sten das stelažas 
transmission ~ pavarų dėžės sten das 

stand-to n parengtìs KEnc
staple n (ypač techn.) kablys; sankaba; sąvara, įkaba, kabė, 
ąsa; alkūnė

star n 1 žvaigždė; (dangaus) šviesulỹs 2 (šviečiamojo šovinio) 
žvaigždu tė
North Star Šiaurìnė žvaigždė KEnc
signal ~ signãlinė raketà KEnc

start <n, v> n 1 (variklio ir pan.) paleidìmas 2 (rakètos)
(pa)leidìmas Aps, Art, KEnc 3 av. kilìmas KEnc
~ of a separator skirstìklio paleidìmas 
across-the-line ~ of engine tiesio ginis varìklio paleidìmas 
nozzle ~ (beatošliaužio pabūklo) tūtos atidarymo momen tas 
shot ~ svíedinio judėjimo pradžia
v 1 paleisti, užvesti (automobilį ir pan.); ~ the engine įju ngti 
varìklį 2 rak. (pa)leisti (raketą) 3 av. pakìlti

starter n automob. stárteris KEnc, paleidìklis
automatic ~ automatinis starteris
compressed air ~ pneumatinis starteris 
direct-cranking ~ tiesio giai susietas su alkūniniu velenu 
starteris 
electric ~ elektrìnis starteris 
inertia ~ išcentrìnis starteris 
kick ~ (motociklo) starteris
kick foot ~ ko jinis, pedalinis starteris 
magnetic ~ magnetinis starteris

starter-generator n automob. starteris generatorius
starting <n, a> n (variklio ir pan.) paleidìmas; rakètos 

(pa)leidìmas Aps, Art, KEnc; pajudėjimas (iš vietos)
electric ~ paleidìmas elektriniu  starteriu 
tow ~ varìklio paleidìmas vel kant (mašiną) 
a (pa)leidžiamasis

starting-handle n automob. paleidìmo ran kena
starting-lever n paleidìmo svìrtis
start-up n (mašinos ir pan.) paleidìmas; komp. paleistìs
state n 1 būklė; padėtìs KEnc; būsena 2 struktūrà; sandara 3 fiz. 

būsena 
~ of readiness – ~ 1 – safe pirmóji (saugióji) parengtiẽs 
būklė NATO
~ of readiness – ~ 2 – armed antróji parengtiẽs būklė (ko-
vìnė padėtìs) NATO
~ of readiness parengties padėtìs 
~ of security aprūpinimas 
ammunition ~ dãlinio šaudmenų kiẽkis
device ~ įrenginio būsena 
enabled ~ (pa)leidìmo būsena 
excited / excitation ~ sužadintoji būsena 
failed ~ gedìmo būsena 
fluid / liquid ~ skysto ji būsena 
gaseous ~ du jinė būsena 
initial ~ pradìnė būsena 
neutral ~ neutralio ji būsena 
non-equilibrium ~ išvesta iš pusiausvyros padėtìs 
nonstationary ~ nestacionario ji būsena 
normal / standard ~ normalio ji būsena 
nuclear weapons ~ branduolìnė valstýbė NATO
off ~ išjungto ji būsena 
on ~ įjungto ji būsena 
operating ~ darbo būsena 
radiation exposure ~ radioaktyviõsios apšvitõs lỹgis Aps, 
KEnc, NATO
ready ~ parengties būsena 
stable ~ stabilio ji būsena 
steady / stationary ~ stacionario ji būsena 
unstable ~ nestabilio ji būsena 
up ~ darbìngoji būsena 
wait ~ laukìmo būsena 

statement n 1 oficialio ji ataskaita; biuletenis; žiniaraštis; aktas 
2 komp. sakinys  
acceptance ~ priėmìmo ir perdavimo aktas 
bilateral ~ abipu sis aktas 
damage ~ reklamacinis aktas 

static n 1 radiotech. atmosfèriniai trukdžiai  2 stãtinė elektrà
statics n fiz. statika 

statics
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station n 1 stotìs KEnc; pùnktas KEnc 2 geležiǹkelio stotìs 3 

vieta; padėtìs KEnc; pòstas KEnc 4 komp. įrenginys; pu nktas; 
stotìs 5 karìnė jūrų bãzė KEnc; aviãcijos bãzė KEnc 6 geod. 
vizavimo pu nktas 
acquisition and guidance ~ taikinių žvalgýbos ir nutáikymo 
stotìs KEnc
acquisition and target designation ~ žvalgýbos ir taikinių
nuródymo stotìs Art, KEnc
air ~ padėtìs orè NATO; aviãcijos bãzė KEnc 
artillery ballistics ~ balis̀tinė artilèrijos stotìs Art, KEnc
artillery meteorological ~ (AMS) artilerinė meteorolo gijos 
stotìs 
bath ~ prausìmosi pu nktas 
battery-charging ~ akumuliatorių    įkrovim̀o stotis̀ 
block ~ blokavimo po stas 
booster ~ stártinio greitintùvo stotìs 
bus ~ autobu sų stotis̀ 
check ~ techninės apžiūro s pu nktas 
checkout ~ kontro linė stotìs 
cleansing ~ speciãliojo švãrinimo stotìs Aps, KEnc, NATO
clearing ~ evakavimo pu nktas; skir̀stymo pu nktas 
compressor ~ kompresoriǹė KEnc  
control / controlling / clearing / transfer ~ val dymo stotìs 
crew ~ įgulos narių išdėstymo vieta
decontamination / decontamination or cleansing ~ speciã-
liojo švãrinimo stotìs Aps, KEnc, NATO; degazãvimo pùnktas
Aps, KEnc
decontamination shower ~ sanitãrinio švãrinimo pùnktas
Aps, KEnc
direction-finding ~ pelengavimo stotìs 
direction-finding radio ~ pelengavimo ra dijo stotìs 
electric power ~ elektriǹė KEnc
electronic engineering reconnaissance ~ radiotèchninės 
žvalgýbos stotìs KEnc
electronic jamming ~ radioelektròninių trukdžių stotìs KEnc
emergency ~ avarinė stotìs 
emergency filling ~ laikinasis degalų įpylim̀o pu nktas; laiki-
no ji degalìnė
engineering reconnaissance ~ radiotechninės žvalgybos 
stotìs 
fire control ~ ugnies val dymo pu nktas 
firing ~ mìnų stotìs 
firing control ~ sprogdìnimo stotìs 
fuel / filling / fuelling ~ degalų pripylim̀o pu nktas; degalìnė
fuel-transfer ~ degalų perpumpavimo stotis̀ 
generating ~ jėgai nė
goods / freight ~ krovinių stotìs 
greasing ~ tepalų pripylim̀o pu nktas 
ground artillery survey ~ antžemiǹės artilèrinės žvalgýbos 
stotìs Art, KEnc
ground-based radio ~ antžemìnė radijo stotìs 
guidance ~ val dymo stotìs; kreipìmo stotìs 
gunner’s ~ taikytojo vieta
hydroacoustic ~ hidroakùstinė stotis̀ KEnc
hydrolocation ~ hidrolokãcijos stotìs KEnc
interception / listening ~ pasiklaũsymo stotis̀ KEnc
junction ~ mazgo stotis̀ 
looking / lookout / spotting ~ stebėjimo pu nktas 
medical aid ~ mediciǹos pu nktas 
medical decontamination / sanitary inspection ~ pralei-
džiamasis sanitarinis pu nktas 
meteorological ~ meteorològijos stotìs KEnc
minefield control ~ val domojo minavimo stotìs; mìnų laukų
nuotolìnio val dymo po stas 
missile guidance ~ rakètų nutáikymo stotis̀ Art, KEnc
mobile service ~ judrio ji techninės priéžiūros stotìs 
naval ~ karìnė jūrų bãzė KEnc
net control ~ tiñklo kontròlės stotis̀ KEnc

nuclear power ~ branduolìnė jėgai nė Art, KEnc
on-the-line-pump ~ vamzdyno siurblìnė
orbiting ~ orbìtinė stotìs KEnc
petrol filling ~ degalìnė; degalų pìlstymo kolonėlė
power ~ jėgai nė KEnc
programmer-test ~ rak. parengìmo prieš (pa)leidìmą ir (pa)-
leidìmo val dymo stotìs 
pump / pumping ~ siurblìnė
radar ~ radiolokãcijos stotìs Art, KEnc; radiolokatorius 
radar netting ~ radiolokãcinio tiñklo ceñtras NATO  
radio ~ = radio station
radio range ~ radiotelemètrijos stotìs NATO 
radio-relay ~ radiorelinė stotìs 
radio-telemetering ~ radiotelemetrinė stotìs 
railway ~ geležìnkelio stotìs 
receiving ~ imtu vas 
recovery ~ atkuriamasis remo nto pu nktas 
reforwarding ~ persiuntimo stotìs 
regulation ~ praleidžiamasis kontro linis pu nktas  
relay / relaying ~ radijo transliacijos stotìs 
rescue ~ avarinis pu nktas 
road service ~ autobu sų stotìs 
service ~ techninės príežiūros stotìs 
sound bearing ~ garsagaudė stotìs 
sound locating ~ triu kšmo pelengavimo stotìs 
sound-ranging ~ garsagaudė stotìs Art, KEnc
space-based battle ~ kovìnė kòsminė stotìs KEnc
split-pump ~ daugiarūšė degalų įpylìmo stotìs 
spotting ~ radiolokacinė pabūklo taikymo stotìs 
supply ~ tiekìmo stotìs 
tank corps experimental ~ ban domasis tankų poligo nas 
telegraph ~ telegrãfo stotìs KEnc
telemetering ~ telemetrinė stotìs 
telephone ~ telefòno stotìs KEnc
test ~ ban dymų stotìs 
transmitting ~ siuntìmo stotìs
triangulation ~ trianguliãcijos pùnktas NATO
tropospheric radio relay ~ troposferinio radijo ryšio stotìs 
weather ~ meteorolo gijos stotis̀; radiolokãcinė meteorolò-
gijos stotis̀ Art, KEnc; meteorolo gijos po stas 

stationarity n stacionaru mas
stationary a nejudrùs, stacionaru sis 
statistics n 1 statìstika 2 pl statìstikos du omenys 
stator n statorius
status n (reikalų ir pan.) būsena (t. p. komp.), padėtìs; ~ bar 

komp. būsenos eilu tė
ammunition ~ aprūpinimas šaudmenimìs
equipment ~ (techninis) aprūpintùmas 
incomplete ~ nekomplektišku mas 
material ~ techninis aprūpintùmas 
radiation dosage / dose ~ apšvito s (kurią gavo kariai) do zė

stay n 1 stat. ato tampa 2 sto vas; liunetas 3 padėklas, (pa)sto vas
cross ~ ato tampa 
radiator ~ radiatoriaus atrama

stay-bolt n inkarìnis var žtas; skečiamasis var žtas 
steadiness n 1 stabilu mas, pastovu mas 2 tvirtu mas, patva-

ru mas
steady a 1 nuolatìnis, pastovu s; nenukrypstamas 2 lygus, stabi-

lu s 3 tvìrtas; patvaru s 
stealth n slaptàsis vei ksmas; slaptu mas (žvalgyboje ir pan.)  
stealthy a slãptas 
steam n 1 garas, garai  2 radiotech. srau tas

exhaust ~ minkštíeji garai ; išmetamíeji garai 
high-pressure ~ aukšto slėgio garai 
process / engineering ~ technolo giniai garai 

steam-boiler n garo katilas
steam-dome n garo rezervuaras
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steam-driven a varomas garu 
steam-gauge n garo matis
steam-heat n 1 šìldymas garai s 2 fiz. kondensacijos šiluma  
steaming n 1 fiz. garavimas 2 (iš)garinimas 
steam-jacket n garo ertmė
steam-power n varomoji garo jėga
steamshop n katilìnė
steel n pliẽnas 

alloy ~ legiru otasis plienas 
anti-corrosive barrel ~ nerūdij̀antis vamzdinis plienas 
barrel ~ vamzdinis plienas
carbon gun ~ pabūklinis anglies plienas 
cast armour ~ lietasis šarvìnis plienas 
Damask ~ Damãsko pliẽnas KEnc, bulatas 
gun ~ pabūklinis, patrankinis plienas 
low-alloy high-tensile ~ mažai  legiru otas labai  tvìrtas plienas 
open-hearth (OH) ~ marteninis plienas 
rail ~ bėginis plienas 
stainless ~ nerūdìjantis pliẽnas
structural ~ konstru kcinis plienas  
tyre ~ ratlankìnis plienas 
wheel ~ ratinis plienas

steel-armoured, steel-clad, steel-plated a šarvu otas  
steep a statùs (apie šlaitą); staigùs
steep-grade a stačiai  kren tantis
steeping n mir kymas
steepness n statu mas 

bank ~ kran to statu mas 
steer n 1 vai ras 2 val dymas KEnc; rak. kreipim̀as Art, KEnc 
 v valdyti; vairu oti  
steerable a val domas; vairu ojamas 
steering n 1 vairãvimas KEnc; val dymas KEnc 2 vairu mas; 

valdùmas KEnc
left (-hand) ~ kairiašo nis val dymas 
manual ~ ran kinis vai ras  
power (-assisted) ~ vai ras su stiprintuvu 
right (-hand) ~ dešiniašo nis val dymas 

steering-column n vai ro kolonėlė
steering-gear n vai ro mechaniz̀mas; vai ro pavara
steering-lever n vai ro svìrtis
steering-shaft n vai ro velenas
steering-wheel n av., jūr. vairãratis
steersman n (pl –men) 1 vairinin kas; štu rmanas 2 vairu otojas 
stem n 1 (įrankio) ko tas, ran kena 2 spec. galvu tė 3 jūr.   

forštevenis  
~ of dirt du lkių stul pas 
fill ~ vamzdyno išsišako jimas individualiam (degalų) pripy-
lìmui 
mushroom ~ (branduolinio sprogimo) debesies kojelė
mushroom-shaped ~ art. grybo pavid̀alo (obtiuratoriaus) 
ko tas
steam cork ~ (kulkosvaidžio gaubto) garo išleidim̀o ango s 
kamštis

stemming n (įkaso) užkalìmas 
stencil n šablo nas, trafaretas
step n 1 žin gsnis (t. p. komp.) 2 (skalės) padala 3 laiptas, 

laiptelis; slen kstis; pamina, pako ja, pako pa, skersìnis 4 jūr. 
(stiebo) lìzdas, stepsas 5 eiga
brake ~ stabdymo pako pa 
carriage ~ kėbulo pakopėlė
fire ~ šau lio pako pa (apkase)
folding ~ atmetama pamina, pako ja 
time ~ taktas

stepless a bepakõpis; belai psnis
stepped a pako pinis
steps-teller n žingsniamatis

steradian n geom. steradianas
stereogram n stereogramà NATO 
stereophotography n stereofotogrãfija KEnc
stereoscope n stereoskòpas KEnc 
stereoscopic a stereosko pinis
stereotelescope n stereosko pinis príetaisas
sterilization n kenksmingùmo šãlinimas KEnc, NATO; 

sterilizãvimas 
sterilize v išvalýti 
sterilizer n kenksmingùmo šãlinimo įtaisas KEnc; sterilizã-

torius; neveiktiẽs įtaisas NATO 
 mine ~ mìnos susinaikìnimo mechanìzmas 
stick n 1 lazda, lazdelė; strỹpas 2 paìlgas gabalas, plytelė 3 

pagalys, pagaliu kas, šaka (ppr. sausa) 4 techn. rañkena 5 
svìrtis 6 av. parašiu tininkų grupelė (atliekant šuolį) 7 bòmbų
sèrija 
~ of dynamite dinamìto patro nas
~ of propellant parako elemen tas 
~ propellant parako u žtaiso paketas 
dip ~ liestu kas; tepalų lygio matavimo liniuo tė
extruded propellant ~ presu otoji parako trinkelė
face paint ~ masku ojamasis veido pieštu kas 
oil ~ alyvos matuo klė; alyvos liestu kas 
oil dip ~ alyvos lygio matavimo liniuo tė
propellant ~ parako trinkelė

stickiness n lipnu mas
sticking n pridegìmas; užsikirtìmas; prilipìmas 

~ of brakes / brake ~ stabdžių užsikirtìmas 
~ of piston rings stūmo klio žiedų pridegìmas 
~ of the valve vožtu vo apdegìmas
ring ~ stūmo klio žiedų pridegìmas

stiffener n 1 kietàsis įdėklas, įklo tas; standu mo briauna 2 
tirštìklis 

stiffness n kietu mas, standu mas; tvirtu mas 
~ of a spring spyruo klės standu mas 
flexural ~ standu mas lenkìmui 
lateral ~ skersìnis standu mas 
span lateral ~ horizontalu sis tar patramsčio standu mas 
spring ~ lìngės standu mas 

stifle v 1 du sinti 2 gesìnti (ugnį)  
stifler n kamufletas 
stilling n chem. distiliavimas
stimulator n stimuliatorius
stimulus n jaudìklis, dirgìklis 

outer ~ išorìnis stu mtelėjimas, smūgis  
stink-bomb n dvokióji bo mba 
stir n kilìmas 

~ of muzzle vamzdžio pakilìmas (automatinio šaudymo me-
tu)

stirring n mai šymas; plakìmas; ~ up drumstìmas 
stirrup n 1 ąselė; apkaba, sąvara; pavalkas 2 jūr. bu gelis 
stock n  1 pl log. ãtsargos KEnc; sandėlis; dar ↑ balance; 

stockage; stockpile 2 (šautuvo) búožė KEnc; ãpsodas
KEnc 3 (įrankio ir pan.) atramà KEnc; pãgrindas 4 (rato) 
stebulė 5 ruošinys
~ attachment pristatomoji bu ožė
active ~s naudójamosios ãtsargos KEnc
ammunition ~s šaudmenų atsargos 
basic ~s pagrindìnės ãtsargos KEnc, NATO
bench ~s remo nto medžiagų atsargos 
bright ~ braitštokas (tepalas)
command controlled ~s vadovýbės kontroliúojamos ãtsar-
gos NATO 
decremented ~s naudójamosios ãtsargos KEnc
empty ~ tuščiasis transpo rtas, nepakrautasis transpo rtas
folding / fold-away ~ atlošiamo ji bu ožė
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fuel ~s degalų atsargos 
fuse ~ sprogdìklio ko rpusas 
holster ~ (pistoleto) dėklas; (pistoleto) bu ožė
individual / man-carried ~s nešio jamosios atsargos 
movable ~ nuimamo ji bu ožė
non-expendable ~s neliẽčiamosios ãtsargos KEnc
operational ~s būtinos operãcijai ãtsargos NATO 
packaged ~s of fuel degalų atsargos taroje 
pistol ~ (pistoleto rankenos) šo ninė plokštelė  
repair parts ~ atsargiǹių dalių sandėlis 
rifle ~ šautuvo bu ožė
rifle butt ~ šautuvìnė kulko svaidžio bu ožė
shoulder ~ bu ožė; peties atrama
small of the ~ šaul. g. (šautuvo) bu ožės kaklẽlis KEnc
strategic ~s stratèginės ãtsargos KEnc
sustaining ~s palai komosios ãtsargos KEnc, NATO
tactical ~s tãktinės ãtsargos KEnc
telescopic ~ telesko pinė, išstumiamo ji bu ožė
the small of ~ búožės kaklẽlis KEnc 
theatre operational ~s kãro veiksmų teãtro operãcinės   
ãtsargos NATO 

stockage n: prescribed nuclear ~ nustatýtosios branduolìnių
giñklų ãtsargos Aps, NATO

stocking n: ~ up arrangements (šautuvo) lovelio ir bu ožės 
priderinimas 

stockpile n (džn. pl) (sukaupta) atsargà KEnc; rezèrvas KEnc
~ to target sequence eigà nuo sándėlio iki táikinio NATO 
nuclear ~s branduoliǹio gin klo atsargos 

stockpiling n atsargõs fo ndo sudarymas; sandėliavimas; 
sankaupos 

stocktaking n log. apskaita
stocktrail n lafeto atrama
stone n 1 akmuo  2 galąstuvas, tekėlas  

broken / crushed ~ skalda
foot ~ gulekšnis 

stonebreaker n 1 akmenskaldys 2 akmenskaldė (mašina) 
stop n 1 sustojìmas; (su)stabdymas; stabda; sulai kymas 2 

pértrauka 3 sustojìmo vieta; stotẽlė (autobusų ir pan.) 4 su-
stojìmo ženklas 5 užkimšim̀as, užkišim̀as; užtai symas 6 stab-
dìklis, ribotu vas, užkirtik̀lis; atmušas; fiksatorius 7 fot. dia-
fragma
accelerator ~ atramiǹis spyno s greitintu vo dantìs 
adjustable ~ reguliu ojamasis ribotu vas 
automatic ~ automatinis atmušas 
bolt ~ šaul. g. spyno s ribotu vas; spyno s delsìklis 
breech-block ~ art. spyno s, spyno s plei što ribotu vas 
buffer ~ art. bu ferio atrama
butting ~ buferìnis aklakelis
cartridge ~ šaul. g. šovinių ribotu vas 
cylinder ~ (revolverio) būgno durelių krumplys 
closing mechanism ~ art. sklen džiamojo mechaniz̀mo fik-
satorius 
clutch ~ sankabos išjungìmo eigo s ribotu vas 
clutch pedal ~ sankabos pedalo eigo s ribotu vas 
crank pin ~ art. skriejik̀o ašies fiksatorius 
drop ~ vertikalùsis ribotùvas 
ejector ~ šaul. g. atšvaito ribotu vas 
elevation ~ vertikaliojo kreipìmo ribotu vas; pakilim̀o kampo 
ribotu vas 
emergency ~ of  fuel transfer priverstiǹis degalų pum-
pavimo nutraukìmas 
firing-pin ~ (sprogdiklio) skìltuvo ribotu vas 
firing-spring ~ art. koviǹės spyruo klės ribotu vas 
forced / involuntary ~ priverstiǹis sustojim̀as 
hammer ~ gaidu ko užkirtik̀lis 
hard brake ~ sustojìmas stai giai stabdant 
linkage ~ svìrtinės sistemos eigo s ribotu vas 
normal / brake ~ sustojim̀as tolýgiai stabdant 

packing ~ (sprogdiklio) saugìklinio gaubtelio kai štis 
petrol / fuel ~ sustojìmas degalams užsipìldyti 
ramrod ~ grūstu vo ribotu vas
rear-sight slide ~ pin taikìklio šliaužìklio ribotu vas 
recoil / spring ~ (lingės arba spyruoklės) išlinkìmo ribotu vas 
recoil slide ~ šaul. g. atatrankos amortizatoriaus šliaužìklio 
ribotu vas 
regular / scheduled ~ sustojìmas pagal tvarkaraštį
retracting ~ vamzdžio atitempìmo (į žygio padėtį) ribotu vas 
road wheel arm ~ / rubber ~ of road wheel arm balansyro 
ribotu vas 
safety ~ saugìklis Art, KEnc; saugìklio ribotu vas
sear ~ paleidìmo svìrties ribotu vas 
sear bolt ~ šaul. g. paleidìmo svìrties ašies fiksatorius 
slide ~ (pistoleto) spyno s delsìklis
spike ~ sustojìmas labai  stai giai stabdant 
steering ~ val domųjų ratų po sūkio kampo ribotu vas 
throttle valve ~ droselìnės sklendės po sūkio ribotu vas 
throw-out ~ išstumiamasis pir štas 
traversing-slide ~ su kamojo mechanìzmo vežimėlio ribo-
tu vas 
trigger ~ gaidu ko svirtelės eigo s ribotu vas 
turret ~ bo kšto po sūkio ribotu vas 
upper ~ šaul. g. viršutìnis atmušas 
wayside ~ sustojamo ji platfo rma 
wheel mount position ~ (kulkosvaidžio) ratinio sto vo stab-
dìklis

stop-cock n čiaupas; uždaromasis čiaupas
stoplight n automob. stabdymo signalas
stoppage n 1 sustojìmas; sustabdymas; sulai kymas; uždel-

sìmas, gedìmas  (šaudant); reduce a ~ likvidu oti sutrikìmą  2 
užsikimšìmas, užsikišìmas, užakìmas 3 sangrūda 5 šaudymo 
nutraukìmas (dėl gedimo) 6 (darbo, gamybos) nutraukìmas; 
prastova  
~ of a firearm šáunamojo giñklo gedìmas KEnc
prolonged ~ sutrikìmas, kuriam pašalinti rei kia dau g lai ko

stopper n 1 kamštis, kai štis 2 stabdìklis, užkirtìklis 
screw ~ įsukamasis kamštis 

stopping n automob. sustojìmas, stabdymas; stabda ir kt.; dar 
↑ stop  
rill (stop) ~ ìšėma nuožulniai s slu oksniais

stopping-down n stabdymas iki sustojìmo
stopwatch n lai kmatis, chronometras
stopway n stabdymo nu otolis
storage n 1 log. lai kymas; sandėliãvimas 2 log. sándėlis KEnc; 

saugyklà; nu osėdų rinktu vė 3 (energijos) (su)kaupìmas, aku-
muliavimas; akumuliacija 4 komp. atmintìs KEnc; atmintiẽs 
įrenginỹs LST; atmintìnė; kaupìmas; kaupìklis; dar ↑ store  
~ of engineer explosive items inžine rinių šaudmenų saugo-
jimas 
~ of materiel įrangos ir materiãlinių príemonių sandėliãvi-
mas; kãro tèchnikos lai kymas Art, KEnc 
~ of tank tankų saugojimas 
accumulator ~ akumuliãtorių batèrija KEnc 
ammunition ~ šaudmenų saugojimas 
ammunition and explosives ~ šaudmenų ir sprogmenų lai -
kymas Art, KEnc
barrel ~ lai kymas statìnėse 
bulk ~ betaris lai kymas 
buried ~ požemìnis saugojimas 
container ~ lai kymas kontéi neriuose 
dead ~ neliečiamosios atsargos 
disk ~ dìskinė atmintìs; dìskinis kaupìklis 
erasable ~ trinio ji atmintìnė
fuel ~ degalų saugyklà; degalų bãkas; degalų lai kymas KEnc
gas ~ du jų talpykla
indoor ~ dengto ji saugykla
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information ~ informacijos atmintìs 
interim ~ laikino ji saugykla
laser ~ lazerìnė atmintìnė
long / prolonged ~ ilgalai kis saugojimas 
magnetic ~ magnetinė atmintìnė
magnetic drum ~ magnetinio būgno atmintìs 
main ~ pagrindìnė atmintìs; operatyvio ji atmintìs 
nonerasable ~ netrinio ji atmintìnė
outdoor ~ atvirasis lai kymas 
peripheral ~ išorìnė atmintìs 
permanent ~ pastovio ji atmintìnė
petrol ~ degalų saugykla
petroleum / oil ~ naftos saugykla
photoelectric ~ fotoelektrìnė atmintìnė
primary ~ operatyvio ji atmintìs 
push-up ~ atvirkštìnė dėklinė atmintìs 
random-access ~ laisvo sios kreipties atmintìs  
read-only ~ pastovio ji atmintìnė
reloadable control ~ val dančioji daugkartìnės įkelties atmin-
tìs 
removable disk ~ keičiamųjų dis̀kų kaupik̀lis 
runtime ~ dinaminė programos atmintìs 
safe ~ saugu sis lai kymas 
short-term ~ trumpalai kis saugojimas 
standby ~ of tank tanko saugojimas; tanko konservavimas
standby ~ saugojimas; konservavimas 
subsidiary / supplementary ~ pagalbinė atmintìs 
subterranean ~ požemiǹė saugykla
subterranean fuel ~ požemiǹis degalų sandėlis
temporary ~ laikinasis saugojimas; laikino ji atmintìs

store <n, v> n 1 log. atsargà KEnc; pl ãtsargos KEnc 2 log. 
sándėlis KEnc; saugyklà 3 komp. atmintìs; atminties įrengi-
nys, įtaisas; saugykla; kaupik̀lis 4 naikiǹimo príemonės KEnc
5 išorìnė (orlaivio) pakabà KEnc, NATO 
aircraft ~ órlaivio pakabà KEnc, NATO
ammunition ~ šaudmenų sándėlis Art, KEnc
cartridge ~ šovinių sandėlis 
emergency ~s neliẽčiamosios ãtsargos

 file ~ rinkmenų saugykla
magnetic card ~ magnetinis kortelių kaupik̀lis 
magnetic core ~ magnetinis šerdelių kaupik̀lis 
magnetic disk ~ dìskinis magnetinis kaupìklis 
magnetic drum ~ būgninis magnetinis kaupìklis 
magnetic tape ~ ju ostinis magnetinis kaupik̀lis 
tyre ~ padangų sandėlis
v laikyti, saugoti

storehouse, storeroom n log. sandėlis; saugykla
storekeeper n log. sandėlininkas 
storm n 1 meteor. audrà Aps, KEnc 
 fiery ~ ugniẽs audrà Aps, KEnc 
stove n kro snis 
stow v 1 sudėti; (su)krauti (krovinį); ~ the equipment sukrauti 
įrangą 2 (pa)talpìnti 3 pripil̀dyti, prikrauti (with) 

stowage n 1 (su)dėjim̀as, (su)krovim̀as 2 sukrovìmo vieta; 
sankrova 3 dėtuvė
ammunition ~ koviǹė šaudmenų dėtuvė; šaudmenų sudė-
jìmas 
tactical ~ sudėjìmas ko vai 

straddle n 1 dvišakis švaistik̀lis 2 art. gaubiamóji grùpė Aps, 
KEnc; gaubiamasis síeksnis; gaubim̀as Art, KEnc 

 v paden gti ugnimì
straight-edge n liniuo tė
straight-eight a automob. aštuonių cilìndrų (apie variklį)
straightener n (metalinių paviršių ir detalių) lyginimo įtaisas 

chassis ~ šasì detalių tiesinimo įtaisas 
door ~ (kėbulo) du rų tiesinimo įtaisas 
shaft ~ velenų tiesinimo įtaisas 

straightening n (iš)tiesinimas; (iš)lyginimas
straightness n tiesùmas  
strain n 1 įtampa 2 apkrovà KEnc; krūvis 3 techn., fiz. defor-

mãcija; įtempìmas 
compressive ~ slėgìmo, suspaudìmo deformacija 
hoop ~ žiedìnė vamzdžio deformacija 
longitudinal ~ išilgìnė vamzdžio deformacija 
short-lived ~ trumpalai kė vamzdžio deformacija 
tensile ~ tempìmo deformacija 

strainer n 1 koštu vas, fìltras 2 tempìklis; sąvarža
air inlet / suction ~ įsiurbiamo o ro įėjìmo fìltras 
filling ~ užlíejamasis fìltras 
filtering ~ filtravimo tinklelis 
fuel ~ degalų fìltras 
gauze fuel ~ tinklìnis degalų fìltras 
oil ~ alyvos fìltras 

straining n 1 fiz. deformacija; įtempìmas; perkrova 2 filtra-
vimas

stranding n susukìmas
strap n 1 diržas 2 júosta KEnc 3 sąvarža; an tdėklas; apkabà; 
ąsa; jungė 4 jūr., av. stròpas
butt ~ peties atramo s an tdėklas 
carrying ~ gin klo dir žas 
covering ~ sandūros plokštelė
hold-down ~ prispaudžiamo ji plokštelė
microphone switch box and neck ~ kaklo dirželis su mikro-
fo no perjungikliu 
parachute ~ parašiu to dir žas 
pistol carrying ~ pistoleto dir žas 
protective ~ apsaugìnė ju osta
shoulder ~ per petės dir žas 

strap-drive n pavaro s juosta
strapping n: multipurpose ~ universalu sis tvìrtinimas 
strategy n strategija 

nuclear ~ branduolìnė strategija 
stratification n sluoksniavimas(is)  
stratosphere n stratosfera
stratum n slu oksnis, klo das
stray n pl radiotech. trukdžiai ; trikdžiai 
streak n ruoželis, dryželis; tar psluoksnis, sluoksnelis 

tracer ~ trasu ojančiojo svíedinio pėdsakas  
stream n 1 srovė, tėkmė 2 srau tas 

cross-~s of traffic persikertantieji transpo rto srautai 
jet ~ back-flash reaktyvinė srovė
material ~ materialu sis srau tas
supersonic air ~ viršgarsìnis o ro srau tas 
traffic ~ judėjimo srau tas

stream lined a aptaku s
strength n 1 jėgà; potenciãlas 2 tvirtùmas; stiprùmas; stìpris 3 

(garso, kvapo, spalvos ir pan.) intensyvùmas; (skiedinio) 
koncentracija  4 atsparùmas KEnc 
~ of a solution skiedinio koncentracija 
~ of mainspring šaul. g. koviǹės spyruo klės jėga
~ of the armour šarvų tvirtùmas
bond / adhesion ~ sankabos stipru mas 
breakdown / disruptive ~ pramušamo ji jėga
breaking ~ atsparu mas lūžiui 
buckling / cross breaking ~ atsparu mas išilgìniam lenkìmui
coating ~ dango s tvirtu mas  
compression / compressive ~ atsparu mas slėgìmui 
cord tensile ~ (padangos) ko rdo atsparu mas spro gstant 
creep rupture ~ ilgalai kio atsparu mo riba
dielectric ~ dielektrinis atsparu mas 
electric ~ elektrìnis atsparu mas 
endurance ~ atsparu mo riba  
fighting ~ koviǹė galia
flexural ~ atsparu mo lenkìmui riba

strength
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fracture ~ atsparu mas laužìmui  
impact ~ smūginė jėga
insulation ~ izoliacijos atsparu mas 
maximum tolerable tensile ~ tekamu mo riba
mechanical ~ mechaninis atsparu mas 
offset yield ~ sąlygìnė tekamu mo riba
one-time ~ atsparu mas vienkartiǹiam krūviui 
shearing ~ atsparu mas pastūmėjimui, atsparu mas paslin-
kìmui 
tank ~ tanko galia; tanko smūgio galia  
tensile ~ atsparu mas tempim̀ui 
torsion ~ pasipríešinimas sąsūkai
transverse ~ atsparu mo lenkim̀ui riba

strengthen v įtvìrtinti
strengthened a įtvìrtintas 
strengthening n (su)stìprinimas; (su)tvir̀tinimas, įtvìrtinimas
stress n 1 spaudìmas, slėgìmas 2 įtempìmas; įtampa; įraža 3 

apkrova  
~ concentration mazgo įtampa 
blow ~ smūginės apkrovo s (nuo sprogimo bangos) įtampa 
breaking ~ nutraukiamo ji jėga
maximum surface ~ in bend atsparu mo lenkim̀ui riba
temperature ~ temperatūros įtampa 
thermal ~ šilumo s įtampa 
working ~ leidžiamo ji įtampa

stretch n 1 lai ko tarpas 2 (kelio, upės ir pan.) ru ožas
level ~ horizontalu sis ru ožas 
test ~ ban domasis ru ožas 

stretcher n 1 pl neštu vai 2 tempik̀lis
stretcher-bearer / stretcherman n (pl –men) sanitaras 

(nešantis sužeistuosius ar ligonius)
strike* v smo gti
striker n 1 blãkštas KEnc; skìltuvas KEnc; daužìklis KEnc; 

smogtùvas KEnc; skeliamàsis gaidùkas KEnc 2  (diferencia-
lo) blokavimo mechanìzmas
~ of a fuse sprogdìklio skil̀tuvas 
diaphragm-type-spring-loaded ~ spyruokliu ojančios dia-
fragmos veikdìnamas skìltuvas 
door ~ du rų atrama
door lock ~ (automobilio) du rų spynelės liežuvėlis 
double-point ~ skìltuvas su dviem daužik̀liais 
firing pin ~ skìltuvo daužìklis
hung ~ (sprogdiklio) nesuvei kęs skeliamasis mechaniz̀mas
nose percussion fuse ~ priešakiǹio smūginio sprogdik̀lio 
skìltuvas 
spring-loaded ~ skìltuvas su kovine spyruokle

striking n degtu vo sprogdìnimas
string n 1 (plona) virvė 2 (mašinų, pavyzdžių ir pan.) vìrtinė; 

sèrija 3 ju osta 4 (izoliatorių) grandìnė 5 komp. eilùtė,  
(simbolių, duomenų, įrašų) seka

 ~ of mines mìnų vìrtinė
sighting ~ taikymo siūlas 

stringer n 1 stat. laiptasijė; templė; išilgiǹė sija, ilgiǹis 2 jūr., 
av. strìngeris 

stringing n lai do pakabiǹimas; vamzdyno klojim̀as
~ wires laidų tempìmas

strip <n, v> n 1 (ilgas siauras) rúožas KEnc; júosta KEnc; 
komp. juostelė 2 av. kilìmo ir tūpim̀o tãkas KEnc; kilim̀o ir 
nusileidìmo aikštelė
air ~ laũko aerodròmas KEnc, NATO
butt ~ sandūros plokštelė
concrete ~ (kelio) betonu otoji ju osta 
front ~ of a minefield priékinė miǹų lau ko miǹų ju osta 
mine ~ mìnų júosta KEnc, NATO 
minimum operating ~ trumpiáusiasis kilìmo ir tūpim̀o tãkas
NATO 
mounting ~ montavimo ju osta

photographic ~ núotraukų júosta NATO
safety ~ saugu mo zonà 
separating ~ (kelio dangos) skiriamo ji ju osta 
steel ~ plienìnė ju osta
traffic ~ ei smo ju osta; (kelio dangos) skiriamo ji ju osta 

 v išardyti (ginklą ar mechanizmą)
stripe n juostelė
strip-fed a apkabo s užtai symo 
stripper n šalintu vas
stripping n 1 nuvalymas; šalinimas 2 išar dymas, išmontavi-

mas 3 benzìno atskyrìmas 
  ~ of the weapon giñklo ar dymas KEnc

field ~ išar dymas lau ko sąlygomis 
isolation ~ izoliacijos šalinimas 
wire ~ lai do nuvalymas 

strobing n strobavimas
stroboscope n opt. strobosko pas 

tank ~ tanko strobosko pas 
stroke n 1 smūgis 2 techn., automob. taktas; (variklio, stūmok-

lio) eiga
ascending ~ (stūmoklio) eiga aukštyn 
charging / injection / inlet / intake / suction ~ (stūmoklio) 
įleidìmo eiga, (stūmoklio) įsiurbìmo eiga
compression / pressure ~ (stūmoklio) suspaudìmo eiga
descending ~ (stūmoklio) eiga žemyn 
double ~ (stūmoklio) dvìguboji eiga
ejection / exhaust ~ (stūmoklio) išleidìmo eiga, (stūmoklio) 
išmetìmo eiga  
piston ~ stūmo klio eiga
power / expansion ~ darbo eiga
return of ~ (stūmoklio) atbulìnė eiga
valve ~ vožtu vo eiga

strong a 1 stiprùs 2 garsu s (apie balsą)
stronghold n 1 tvirtóvė KEnc; citadèlė KEnc 2 atramo s 

pu nktas; fòrtas KEnc
beach ~ pakrantės atramo s pu nktas 

strontium n chem. stròncis Aps, KEnc
strop n 1 dir žas 2 jūr. stròpas 
 rescue ~ gélbėjimo dir žas NATO 
 suspension ~ pakabìnimo dir žas NATO
structure n 1 struktūrà; sándara 2 statinỹs; pãstatas; konstrùk-

cija 3 komp. konfigūracija; sandara; struktūra
anti-tank ~ prieštankinė u žtvara 
blast ~ apsaugotas nuo sprogìmo smūgio bango s įrenginys 
body ~ kėbulo karkasas 
close- / fine-grained ~ smulkiagrūdė struktūra
coarse-grained ~ stambiagrūdė struktūra
elevated ~ estakadà KEnc, viršžemìnis įrenginys 
fortification ~s fortifikãcinės konstrùkcijos KEnc
gas protected ~ apsaugotas nuo cheminio gin klo įrenginys 
man-made ~ dirbtìnis statinỹs  
nuclear ~ ato mo branduolio struktūra
prefabricated ~ gatavų elemen tų įrenginys 
protective ~s apsaugìnės konstrùkcijos KEnc
rigid ~ standžio ji konstru kcija 
self-supporting / load-carrying ~ lai kančioji konstru kcija 
track ~ viršutìnis kelio statinys 
wind ~ vėjo struktūra

strut n stat. 1 spyrys, statramstis, paramstis 2 padėklas, (pa)-
sto vas
hammer ~ gaidu ko stūmìklis; gaidu ko trauka

stub n el. šlei fas; kìlpa
capacitive ~ talpìnis šlei fas 
shorting ~ trumpinamasis šlei fas 
waveguide ~ reaktyvinis bango laidžio šlei fas

strengthen
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stud n 1 vinìs (su dìdele galvute) 2 kai štis; var žtas; smeigė, 

smeigtu kas; kakliu kas; dantìs, krumplys; automob. spyglys 
adjusting ~ reguliu ojamoji smeigė
bayonet ~ du rklo ribotu vas; du rtuvo dygis 
clutch yoke ball ~ sánkabos smeigė su rutuline galvute
cradle trunnion ~ art. lo pšio kakliu ko iš̀kyša 
cylinder ~ (revolverio) būgno durelių krumplys 
cylinder head ~ cilìndro galvu tės tvìrtinimo smeigė
cylinder-head cover ~ cilìndro galvu tės smeigė
feed arm actuating ~ vedantysis padu odančios svir̀ties dan-
tìs 
feed operating ~ vedantysis padavik̀lio dantis̀ 
fore-sight ~ kryptùko pãgrindas 
front-sight movable ~ judru sis kryptùko pãgrindas 
hammer ~ koviǹė gaidu ko iš̀kyša 
metal tyre ~ metalìnis padango s protektoriaus spyglys 
nozzle ~ pur kšto smeigė
set / fixing ~ nustatomoji smeigė
threaded ~ smeigė su sriegiais 
trigger ~ figūrinė paleidik̀lio iš̀kyša 
tyre ~ padango s spyglys 
wheel ~ rato tvìrtinimo smeigė

study n nagrinėjimas; studijavimas 
map ~ žemėlapio nagrinėjimas 
terrain ~ vieto vės nagrinėjimas 

stuff n kamšalas, u žpildas
dye ~ dažìklis 

stuffing-box n riebókšlis 
style n: body ~ kėbulo fo rma 
styphnate n chem. stifnatas 

lead ~ chem. švìno stifnatas (žadinamoji SM) 
stythe n pl sprogìmo produ ktai
sub-assembly n mazgìnis surinkìmas; pagálbinis mãzgas; 

komplektúojamoji dalis̀; mãzgo dalis̀ NATO 
subband n po juostis 
subcaliber a subkalìbrinis
subcarrier n po nešlis; pagalbinis nešlio dažnis
subcatalog n komp. subkatalo gas
subchamber n įdedamàsis mažesnio kalib̀ro šo vinio lìzdas 
subcompact n automob. mažagabarit̀is dvejų du rų automo-

bìlis
subdirectory n komp. pãkatalogis
subfield n po laukis
subframe n 1 automob. po rėmis, povarik̀linis rėmas 2 varìklio 

ko rpusas 
cab ~ kabìnos po rėmis

subgroup n po grupis 
artillery ~ artilerijos po grupis 

subigniter n pagalbinis uždegik̀lis 
sublevel n po lygmenis
submachine-gun n automãtas (ginklas) KEnc; pistolètas 

kulkósvaidis KEnc 
practice ~ mo komasis automatas 
service ~ koviǹis automatas 

submarine n povandenìnis lai vas KEnc
atomic / nuclear ~ atòminis povandenìnis lai vas KEnc
diesel ~ dyzelìnis povandeniǹis lai vas KEnc
missile ~ rakètinis povandenìnis lai vas KEnc
missile-torpedo ~ rakètinis torpèdinis povandenìnis lai vas
KEnc
torpedo ~ torpèdinis povandenìnis lai vas KEnc

submerge v užtvìndyti
submergence n 1 panardiǹimas, nugramzdìnimas 2 apsė-

mim̀as, užtvìndymas 
submersion n = submergence
submunition n antrìnis šaudmuõ Art, KEnc, NATO

subprogram, subroutine n komp. paprogramis
computer ~ paprogramis

subrange n 1 padiapazonis 2 šaudyklos ru ožas
subscale n pagalbinė skalė
subscriber n ryš. aboneñtas KEnc

called ~ kviečiamasis abonen tas 
calling ~ kviečiantysis abonen tas 
extension ~ abonen tas su papìldomuoju aparatu 
telephone ~ telefo no tin klo abonen tas 

subsector n parajonis; posèktorius
subsidiary a pagálbinis; papìldomas 
subsonic a ikigarsìnis (apie skridimo greitį) 
substance n mẽdžiaga KEnc

anti-detonation / -knock ~ antidetonacinė medžiaga; antide-
tonantas 
chemical ~ nuodìngoji medžiaga (NM) 
combustion ~ degalai 
deleterious ~ kenksmìngoji medžiaga 
fire-proof ~ ùgniai atsparì medžiaga 
gaseous ~ du jinė medžiaga 
ignition ~ padegamo ji medžiaga 
nuclear ~ branduolìnė mẽdžiaga Aps, KEnc
radioactive ~ radioaktyvio ji medžiaga (RM) 
solid ~ kietàsis kūnas
volatile ~ lakio ji medžiaga

substandard a nestandártinis
substation n el. pastotė

a.c. ~ kintamo sios srovės pastotė
automatic ~ automatinė pastotė
converter ~ keitìklinė pastotė
mobile ~ judrio ji pastotė
open-air ~ atviro ji pastotė
rectifier ~ lyginamoji pastotė
step-down ~ žeminimo pastotė
traction ~ trauko s pastotė

substitute n pãkaitalas, pakaitas; surogatas 
~ of standard mine standartinės mìnos pakaitalas 
emergency ~ pãkaitalas nepaprastõsios padėtiẽs sąlygomis
NATO
field ~s parankìnės príemonės
fuel ~ degalų pakaitalas

substitution n pãkaitalas  
substratum n 1 pasluoksnis 2 pagrindas, pamatas 3 (dažų) 

grun tas 
substructure n po struktūris
subsystem n po sistemis

tracking ~ zen. taikinio sekìmo mechanìzmas
subtension n: ~ of troop at target baterijos sprogìmų vė-

duo klės plo tis 
subunit n padalinys 
subversion n ar domoji veiklà KEnc, NATO 
success n sėkmė
succession n eilė; nuoseklu mas

~ of short sounds signalas „trumpųjų eilė“  
sucker n 1 siur blio stūmo klis 2 siurbiamasis atvamzdis 
suction, sucking n automob. įsiurbìmas  
suction-pump n įsiurbìmo siurblys
sufficient n pakañkamas; rei kiamas  
suit n 1 kostiùmas KEnc 2 komplèktas KEnc

camouflage ~ maskúojamasis kostiùmas KEnc
camouflage ~ with a standard arrangement of disruptive 
patterns nudažytas dėmėmìs masku ojamasis kostiu mas 
flight ~ skrai dymo kostiùmas KEnc
high altitude compensating ~ aukštýbinis kompensãcinis 
kostiùmas KEnc
jump ~ parašiu tininkų apranga
light protective ~ lengvasis apsaugìnis kostiu mas 

suit
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pressure ~ slėgio kostiùmas NATO
protective ~ skafándras KEnc
special ~ specialùsis kostiùmas KEnc
swimming ~ plaukìmo kostiu mas 
thermoregulated ~ reguliúojantis šil̀umą kostiùmas KEnc 
union ~ kombinezo nas 
winter / snow camouflage ~ žiemìnis masku ojamasis kos-
tiu mas

suitability n: combat vehicle ~ for the crew kovõs mašìnos 
tinkamùmas įgulai KEnc  

sulphur n chem. siera
summary n 1 suvestìnė KEnc 2 sántrauka 

international signals ~ tarptautiǹė signãlų suvestiǹė (TSS)
KEnc
signals ~ signãlų suvestìnė KEnc 
a suvestìnis 

summator n sudėtu vas, sumatorius
summit n 1 viršūnė 2 aukščiausias taškas, apogėjus; aukš-
čiausias laipsnis  
~ of trajectory trajekto rijos viršūnė

sump n 1 alyvos rinktu vas; pur vo rinktu vas; karterio dugnìnė; 
šulinys 2 (nu)sodintu vas, zu mpfas 3 surenkamasis šulinys, 
atmatų duobė
drainage ~ sau sinimo šulinys
mud ~ purvo rinktu vas 
oil ~ alyvos rinktu vas 

sump-bag n: water ~ rezervuaras nusodintu vas
sun-and-planet n: ~ gear planetinis mechanìzmas 
sunroof n (automobilio) atidaromasis sto gas
sunshade n 1 (optinio prietaiso) saulės blendė 2 ten tas 
sunshield n automob. skydelis nuo saulės
supercharge, supercharging n 1 pripūtìmas KEnc 2 stiprù-

sis šaunamàsis ùžtaisas Art, KEnc
supercharger n pūstùvas KEnc; pripūtìmo kompresorius; av. 

slėgtu vas 
centrifugal ~ išcentrìnis pūstu vas

supercharging n automob. pripūtim̀as
diesel ~ dyzelìnio ku ro pripūtìmas

supercompression n perspaudimas 
supercomputer n superkompiùteris LST 
superconductivity n superlaidu mas
superconductor n fiz. superlai dininkas
superelevation n art. tìkrojo ir pasitikim̀o vietos kampų skìr-

tumas
superfluidity fiz. supertaku mas 
supergun n ypač dìdelio šaudymo nu otolio pabūklas 
superheating n 1 perkaitinimas 2 perkaitimas
superheavy a fiz. supersun kis
superhighway n amer. aukščiausiosios klasės autostrada  
superiority n pranašùmas KEnc; persvara; vyravimas 

~ of fire ugnies pranašu mas 
air ~ pranašùmas orè KEnc, NATO
fire ~ ugniẽs pranašùmas Art, KEnc
nuclear ~ branduolìnis pranašu mas 
tank ~ tankų persvara 

superpalite n chem. difosgenas (dusinamoji NM)
superpower n neprilygstamoji jėga
superpressure n viršslėgis
supersaturation n per(si)sotinimas
superserver n galìngas, val dantis kitu s kompiu terius, kom-

piu teris
supersonic a viršgarsìnis; fiz. ultragarsìnis 
superstructure n viršutiǹis statinys 

bridge ~ viršutìnis til̀to statinys 

supervision n príežiūra; stebėjimas KEnc; vadovãvimas KEnc  
technical ~ techninė príežiūra 

supervisor n komp. 1 sisteminė val dymo programa; super-
vìzorius 2 kontroliúojantysis specialìstas  
impregnation technical ~ techninis impregnavimo specia-
lìstas   

superweapon n supergin klas
supplement n priẽdas; papildinỹs NATO 
supplementary a papìldomas, pridėtìnis 
supplier n tiekėjas
supply n log. 1 (techninis) aprūpinimas KEnc; tiekìmas; pristã-

tymas; pl  tiekìmo rei kmenys  2 atsargà KEnc; kiẽkis; (ppr. pl 
~ies) materialinės príemonės; įranga 3 (ppr. pl ~ies) (maisto, 
ginklų, medikamentų ir pan.) iš̀tekliai KEnc, resu rsai; 
rei kmenys NATO 4 komp. maitìnimas; tiekìmas 
~ies of ammunition šaudmenų ãtsargos 
adequate ~ aprūpinimas
aerial fuel ~ degalų atskraidìnimas 
air ~ 1 tiekìmas o ru 2 o ro padavìmas 
air-landed ~ aprūpinimo príemonių tiekìmas (orlaiviui) nu-
tūpus
ammunition ~ šaudmenų tiekìmas Art, KEnc
artillery ammunition ~ aprūpinimas artilèrijos šaudmenimìs
Art, KEnc
available ~ies tùrimosios ãtsargos
builders’ ~ies statybinės medžiagos 
chemical weapons first-aid ~ies pirmo sios pagalbos príemo-
nės nukentėjus nuo cheminio gin klo 
combat ~ tiekìmas mūšio sąlygomis 
combat day of ~ (CDOS) koviǹio aprūpinimo dienõs nòrma 
(KADN)  NATO
combat fuel ~ degalų tiekìmas lau ko sąlygomis 
continuity of fuel ~ nenutrūkstamasis degalų tiekìmas 
critical ~ies and materials būtinosios ãtsargos ir materiãli-
nės príemonės NATO
critical ~ies būtinosios ãtsargos
current fuel ~ einamasis degalų tiekìmas 
day of fuel ~ies paro s degalų atsargos 
demolition ~ies sprogdìnimo príemonės 
depot fuel ~ degalų tiekìmas iš sandėlio 
electric power ~ elektros tiekìmas 
emergency ~ avarinis tiekìmas 
emergency ~ies neliečiamosios atsargos 
emergency ~ies of ammunition neliečiamosios šaudmenų
atsargos 
essential ~ies būtiníeji ìštekliai KEnc; būtinosios ãtsargos
NATO
expendable ~ies and materials sunaudójamosios mẽdžiagos
NATO; sunaudójamosios materiãlinės príemonės KEnc
expendable ~ies naudo jamieji tiekìmo rei kmenys 
external power ~ maitìnimas iš išorìnio energijos šaltìnio 
field water / military water ~ vandeñs tiekìmas kariúomenei
KEnc 
flammable ~ies lengvai  užsìdegantys tiekìmo rei kmenys 
forced air ~ priverstìnė ventiliacija 
fuel ~ degalų tiekìmas 
fuel and lubricant ~ degalų ir tepalų tiekìmas 
ground ~ of fuel ~ degalų atvežìmas antžemìnio transpo rto 
príemonėmis 
heat ~ šilumo s padavìmas 
heavy drop ~ies skraidìnamieji (išmetami  iš orlaivio) sun-
kiasvo riai kroviniai 
independent / autonomous ~ autono minis tiekìmas  
iron ~ies neliečiamosios atsargos  
mains ~ maitìnimas iš tin klo 
NBC warfare ~ aprūpinimas RChB ekipuotè Aps, KEnc

suitability
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non-expendable ~ies and materials ilgalai kės materiãlinės 
príemonės NATO
one day’s ~ dienõs aprūpinimo nòrma (DAN) NATO 
ordnance / artillery ~ artilerijos techninis tiekìmas 
parachute ~ies parašiu tais numetami ̀tiekìmo rei kmenys 
pipeline ~ degalų tiekìmas vamzdynais 
power ~ 1 maitìnimas; maitìnimo blo kas 2 elektros, energijos 
tiekìmas 
railway water ~ geležinkeliǹis vanden s tiekìmas  
standard day of ~ (SDOS) standártinė dienõs aprūpinimo 
nòrma NATO
sufficient ~ies pakañkamosios ãtsargos
three-phase ~ trifazis maitiǹimas 
waggon ~ies vežio jamųjų šaudmenų u žtaisų atsargos dėžėse
water ~ 1 vanden s tiekìmas 2 vandentiekis

supplying n 1 log. pristatymas 2 (techninis) aprūpinimas 3 
įranga

support  n 1 paramà KEnc, NATO; aprūpinimas KEnc 2 komp. 
parama; rėmìmas 3 stõvas; (pa)ramstis, atramìnė gembė, 
kronštei nas, atramà KEnc; su portas; padėklas, (pa)sto vas; 
svìrtis 4 laikìklis
~ for brake changeover ~ stabdymo režim̀o reguliatoriaus 
atrama
~ for counterattack kontratakos parama
air ~ aviãcinė paramà Art, KEnc, NATO; aviãcinis aprūpini-
mas KEnc; parama iš o ro  
air-landed logistic ~ materialinių techninių priémonių tie-
kìmas órlaiviu (nutūpus) 
ammunition box ~ šovinių ju ostos dėžės kronštei nas 
amphibious fire ~ jūrų desánto paramà ugnimì KEnc
armoured ~ tankų parama
artillery ~ artilèrinė paramà Art, KEnc
associated ~ bendróji paramà NATO
autotechnical ~ autotèchninė paramà KEnc
bolt ~ šaul. g. spyno s rėmas 
brake ~ stabdžio pakaba
brake beam safety ~ stabdžių pakabo s kai štis 
bridge intermediate ~ tarpinė til̀to atrama
cantilever ~ konso linė pakaba
close ~ artimóji (koviǹė) paramà KEnc, NATO
close air ~ artimóji aviãcinė paramà KEnc, NATO
clothing ~ karių aprūpinimas ãpranga KEnc
combat ~ kovìnė paramà Aps, KEnc, NATO; koviǹis aprūpi-
nimas KEnc 
combat action ~ kovõs veiksmų aprūpinimas KEnc
combat service ~ ùžnugario paramà KEnc, NATO
combined logistic ~ daugiataũtė logìstinė paramà NATO 
direct ~ tiesióginė (koviǹė) paramà KEnc, NATO
direct engineer ~ tiesio ginė inžinerinė parama
door ~ du rų rėmo įstrižai nė
electronic engineering ~ radiotèchninis aprūpinimas
end ~ užpakalìnė atrama
engine ~ varìklio atrama
engineer ~ inžinèrinė paramà KEnc
fire ~ paramà ugnimi ̀Art, KEnc, NATO
fixed / rigid ~ standžio ji atrama; nejudrio ji, stacionario ji 
atrama
flying ~ skrỹdžių aprūpinimas KEnc 
floating ~ plūdrio ji tìlto atrama
front ~ príekinė atrama; (prieštankinio šautuvo) sto vas 
front turret ring ~ priékinė bo kšto flanšo atrama
general ~ bendróji (koviǹė) paramà KEnc, NATO
grip ~ (kulkosvaidžio) pado ran kenos kronštei nas
gun barrel ~ patrankos vamzdžio atrama
high tower ~ aukštumiǹė atrama
hydrometeorological ~ hidrometeorològinė paramà KEnc
host nation ~ prìimančiosios valstýbės paramà NATO
immediate ~ skubióji paramà

immediate air ~ skubióji aviãcinė paramà KEnc, NATO; 
neplanìnė aviãcinė paramà KEnc
indirect air ~ netiesióginė aviãcinė paramà KEnc, NATO
integrated logistic ~ integrúotoji logìstinė paramà NATO
intermediate ~ tarpinė atrama
knife-edge ~ prìzminė atrama; pei linė atrama
licence-plate ~ automob. nu merio ženklo kronštei nas 
logistic ~ logìstinė paramà KEnc  
main pipe ~ pakabo s sankaba
maintenance ~ tèchninė paramà KEnc
material ~ materiãlinė paramà KEnc
meteorological ~ meteorològinė paramà 
metrological ~ metrològinė paramà KEnc
monopode ~ atramìnis sto vas, atramìnė ko ja 
movable ~ judrio ji atrama
mutual ~ savìtarpio (kovìnė) paramà KEnc, NATO
mutual fire ~ savìtarpio parama ugnimì
naval fire ~ laivýno paramà ugnimì KEnc, NATO
navigation ~ navigãcinis aprūpinimas KEnc
NBC corps ~ RChB paramà Aps, KEnc
nuclear ~ branduolìnė parama
pedal ~ pedalo atrama; peda lo kronštei nas 
petroleum logistics ~ aprūpinimas naftos produ ktais 
pivoting ~ sukamo ji atrama
preplanned air ~ planìnė aviãcinė paramà KEnc, NATO
radar ~ radiolokãcinis aprūpinimas KEnc
radiator ~ radiatoriaus atrama
reservoir ~ rezervuaro pakaba 
road wheel arm ~ atramìnio ritinėlio balansyro kronštei nas 
roller ~ ratinė atrama
seat / spinal ~ sėdynės atrama
signals ~ ryšių paramà KEnc, NATO
steam tube ~ (kulkosvaidžio gaubto) nukrei piamojo garų
vamzdelio ãtvamzdis
suspension ~ pakabo s atrama
swing ~ lan kstinė atrama
tactical air ~ tãktinė aviãcinė paramà KEnc, NATO
tank / armoured ~ tankų parama
technical ~ tèchninė paramà KEnc
topogeodetic ~ topogeodèzinė paramà KEnc
track adjuster ~ kreipiamasis ritinėlis su vìkšro tempiamu o-
ju mechanizmu 
trail ~ atramsčio atrama
trunnion ~ kakliu ko pakaba
tube ~ art. príekinis lo pšio laikìklis
turret ~ bo kšto atrama
water-tank ~ vanden s bako aikštelė

supporting n parama
 ~ fire parama ugnimì
 a rẽmiantysis Art, KEnc
suppressant n lėtìklis, inhibìtorius 

detonation ~ antidetonatorius 
smoke ~ mažinanti kenksmìngus komponen tus (išmetamo-
siose dujose) príemaiša

suppressing n gai sro gesìnimas 
 fire ~ gai sro gesìnimas KEnc
suppression n (nu)slopìnimas; malšìnimas; gesìnimas; virpe-

sių gesìnimas 
~ of enemy air defences príešo OEG slopìnimas KEnc, 
NATO
background ~ fo no malšìnimas 
carrier ~ nešančiojo dažnio slopìnimas 
clutter / noise ~ radijo trukdžių slopìnimas 
echo ~ aido malšìnimas 
electronic ~ elektròninis slopìnimas KEnc
interference ~ trukdžių malšìnimas 
jamming ~ trukdžių slopìnimas KEnc
noise ~ triu kšmo malšìnimas 
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optical electronic ~ òptinis elektròninis slopìnimas KEnc
radio ~ rãdijo slopìnimas KEnc
radio-frequency-interference / RFI ~ radijo dažnio trukdžių
slopìnimas 
spark ~ kibirkščių gesìnimas

suppressor n duslintùvas KEnc; slopintùvas; malšintu vas; 
gesintu vas 
flash ~ ugniẽs slopintùvas NATO
noise ~ duslintùvas KEnc; triu kšmo slopintu vas, trukdžių
slopintu vas 
recoil ~ atãtrankos slopintùvas KEnc 

supremacy n vyravimas; pranašu mas (over, in) 
nuclear ~ branduoliǹis pranašu mas

surface n 1 pavir šius; plokštuma 2 iš̀orė
~ of evaporation garavimo pavir šius 
~ of powder parako grūdelių pavir šius 
~ of projection projekcijos plokštuma
~ of rupture sugriovim̀o pavir šius 
aerodynamic control ~ aerodinaminis vai ras 
bearing / support ~ atramiǹis pavir šius 
bearing ~ for breech-block atramìnis spyno s stūmo klio 
pavir šius 
bearing ~ for driver atramiǹis spyno s atvamzdžio pavir šius 
bevelled / inclined ~ nuožulnio ji briauna 
bituminous concrete ~ asfáltbetonio danga
bore ~ vamzdžio kanalo sienelė
boundary ~ ribìnis pavir šius 
butt-end ~ galìnis pavir šius 
contact ~ ribo jimosi pavir šius 
control ~ rak. vai ras; val dymo pavir šius; val dymo plokštuma
effective dispersion / reflection ~ veiksmiǹgasis sklaidõs 
pavir šius Art, KEnc 
hard ~ kietasis pavir šius 
inclined ~ nulin kęs pavir šius 
isodose ~ vieno dos do zės galios pavir šius 
level ~ apibeñdrintasis Žẽmės pavir šius KEnc
machined ~ apdoro tasis pavir šius 
oiled gravel ~ bìtumo žvyro danga
operating / working ~ darbiǹis pavir šius 
reference / zero ~ top. atskaito s lygis, lygmuo 
road ~ kẽlio dangà KEnc
rubbing / slipping ~ slydim̀o pavir šius; trinties pavir šius 
sliding ~ meteor. slydìmo pavir šius 
sloping ~ nuožulnu sis pavir šius 
stone ~ kelio akmen s danga
tail ~s (lėktuvo) uodego s plo kštumos; (sviedinio, minos) sta-
bilizatorius 
unfinished ~ neapdoro tasis pavir šius 
wearing ~ sandarinimo pavir šius

surface-to surface n „žemė–žemė“ (apie raketas) 
surface-to-air n „žemė–o ras“ (apie raketas) 
surfacing n (kelio, žemės ir pan. paviršiaus) (pa)dengìmas; 

apdailinimas
surge n 1 dìdelė banga; vo las; bangavimas, ban gos 2 el. virš-
įtampis   
base ~ bãzinė bangà Aps, KEnc, NATO
valve ~ stūmo klio vožtu vo nutrūkìmas dėl spyruo klės vibra-
cijos 

surplus n u žlaida
surprise n netikėtùmas KEnc, staigmena, siurprìzas 
 ~ artillery fire artilèrijos ugniẽs netikėtùmas KEnc
surveillance n sekìmas, stebėjimas KEnc, NATO

~ of fire ugnies stebėjimas 
air ~ óro erdvės stebėjimas KEnc, NATO
battlefield ~ mūšio lau ko stebėjimas 
biological ~ biològinė žvalgýba Aps, KEnc 
chemical ~ chèminė žvalgýba Aps, KEnc, NATO 
ground ~ antžemìnis stebėjimas 

quality ~ kokybės kontròlė  
radar ~ radiolokãcinis stebėjimas
radiation / radiological ~ radiãcinė žvalgýba Aps, KEnc, 
NATO; dozimètrinė kontròlė Aps, KEnc

survey <n, v> n 1 žvalgýba KEnc, NATO 2 apžiūrà; apžvalga
3 apklausa, (iš)tyrìmas 4 patìkrinimas, inspektavimas; kontrò-
lė; (pa)tìkrinimo ataskaita 5 (vietovės) núotrauka KEnc; topo-
grãfinis (žemės) kartografãvimas KEnc 6 topogrãfijos tarnýba
7 išmatu oto plo to planas 8 susiejìmas; priderinimas
aerial ~ fotografavimas iš lėktu vo
aerial radiological ~ radiacinė óro žvalgyba 
aerophotographic ~ aerofotogrãfinis topogrãfinis kartogra-
fãvimas KEnc
artillery ~ artilèrinė žvalgýba Art, KEnc
chemical ~ chèminė žvalgýba Aps, KEnc, NATO
eye ~ apytikris (iš akies) topografinis matavimas 
gravity ~ gravimetrinis matavimas 
greet-sheet ~ susiejìmas pagal žemėlapį
hydrometeorological ~ hidrometeorològinė žvalgýba KEnc
meteorological ~ meteorològinė žvalgýba KEnc
NBC ~ RChB žvalgýba Aps, KEnc
phototheodolite ~ fototeodolìtinė nu otrauka; fototeodolìti-
niai matavimai 
plane-table ~ menzulìnė nu otrauka; menzulìniai matavimai 
radiological ~ radiãcinė žvalgýba Aps, KEnc, NATO
sanitation epidemic ~ sanitarinė epideminė žvalgyba 
sound ~ garsagaũdė žvalgýba Art, KEnc
tacheometric ~ tacheometrinė nu otrauka; tacheometriniai 
matavimai 
theodolite ~ teodolìtinė nu otrauka; teodolìtiniai matavimai 
topogeodetic ~ topogeodezinė nu otrauka; topogeodeziniai 
matavimai  
topographic ~ topografinė nu otrauka; topografiniai matavi-
mai  
topographical ~ topografiniai matavimai 
v 1 apžvel gti 2 apklausti, (iš)tìrti; ~ the situation ištìrti si- 
tuaciją 3 tìkrinti, inspektu oti 4 geod. matu oti vieto vę; daryti 
vieto vės nu otraukas; kartografu oti 5 top. susieti 

surveying n matãvimas KEnc; topografinis susiejìmas  
angular ~ kampų matavimas 
geodetic ~ geodeziniai matavimai 
land ~ topografinis matavimas 

surveyor n 1 topogrãfas, -ė; geodèzininkas, -ė 2 topogrãfinės 
sąsajos mašinà KEnc

survivability n veiksnùmas KEnc 
~ of control system val dymo sistemos veiksnu mas; išgyve-
namùmas KEnc
~ of crossing pérkėlos veiksnùmas KEnc
weapons and combat materiel ~ giñklų ir kovõs tèchnikos 
veiksnùmas KEnc 

susceptibility n imlu mas; juta
lead ~ of petrol benzìno tetraetilšvìno imlu mas 

suspend v pakabìnti
suspending n pristabdymas 
suspension n 1 sustabdymas, sulai kymas; (laikinas) nutrau-

kìmas 2 techn. pakabà KEnc; pakabìnimas 3 chem. suspen sija 
4 attr pakabo s, pakabìnis
~ by guides and springs pakaba su kreipìkliais ir lìngėmis 
~ by parallel guides pakaba su lygiagrečiai siais kreipìkliais 
~ by swinging arms pakaba su sūpuo klinėmis svìrtimis 
~ by vertical guides pakaba su vertikaliai siais kreipìkliais 
~ of bombs bòmbų pakabìnimas KEnc
air spring ~ pakaba ant pneumatinių lìngių
airoil ~ pneumohidraulinė pakaba
anti-rolling ~ amortizu ojanti šo ninį supavimą pakaba
anti-rolling ~ pakaba su torsio niniais stabilizatoriais  
articulated ~ lan kstinė pakaba
ball joint ~ lan kstinė pakaba; pakaba su rutulìniais lan kstais 
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bogie ~ vežimėlio pakaba
bolster ~ centrìnis pakabiǹimas 
catenary ~ grandìninė pakaba
conventional / rigid-axle type ~ standžio ji pakaba; priklau -
somoji pakaba
cushioned ~ amortizu otoji pakaba
easy pull ~ pakaba su mažu  pasipriéšinimu trau kai 
elastic ~ elastìngoji pakaba
engine ~ varìklio pakaba
flexible ~ tamprio ji pakaba, lanksčio ji pakaba
floating ~ plaukiojamoji pakaba
fully-articulated ~ balansu ojamoji pakaba
gear-box ~ pavarų dėžės pakaba
gear-case ~ pavarų dėžės karterio pakaba
half-track ~ pusiau vikšriǹė pakaba
hydropneumatic ~ hidropneumatinė pakaba
independent ~ nepriklau somoji pakaba
independent rear wheels ~ nepriklau somoji užpakaliǹių ratų
pakaba
low-rate ~ minkšto ji pakaba
lug / nose ~ príekinė pakaba
parallel-arm ~ nepriklau somoji pakaba ant lygiagrečių
svìrčių
pendulum ~ svyruo klinis pakabiǹimas 
primary ~ pirmìnis pakabiǹimas 
rigid ~ standžio ji pakaba
secondary ~ antrìnis pakabìnimas 
spring ~ spyruo klinė pakaba; lìnginė pakaba
tank ~ balansyrinė tanko pakaba
torquerod ~ pakaba su reaktyviniu strypu 
torsional (bar) ~ strypinė pakaba
wheels independent front ~ nepriklau somoji príekinių ratų
pakaba
wishbone / lever ~ svir̀tinė pakaba
wishbone type independent ~ nepriklau somoji svìrtinė pa-
kaba

sustained a ilgalai kis; il̀gas  
sustainer n rakètinis skriejìmo varik̀lis Art, KEnc
swab n kar. šepetys; pabūklo (vamzdžio) valìklis 

fire ~ art. grūstu vas 
v šlu ostyti (vamzdžio kanalą); art. valyti (pabūklo vamzdį)

swamp n pelkė
swap, swapping n sukeitim̀as
swashplate n svyru ojantysis dis̀kas
sway-beam n balansyras
sweating n apraso jimas 
sweep <n, v> n 1 smūgis 2 tralavimas; tralas 3 valymas 4 rdl. 

žvalgyba 5 apimtìs, rib̀os; akir̀atis 6 techn. lekalas; šablo nas 7 
fiz., radiotech., komp. skleidim̀as; skleistìnė
bottom ~ dugnìnis tralas 
chain ~ grandìninis tralas 
circular ~ žiedìnis skleidim̀as  
contact ~ kontaktinis tralas 
cutting ~ kertamasis tralas 
driven / slave / gated ~ laukiamasis skleidim̀as 
explosive ~ sprogdìnamasis tralas 
fighter ~ erdvės išvalymas  
influence ~ nekontaktinis tralas 
linear ~ tiesu sis skleidìmas
magnetic ~ elektromagnetinis tralas  
mechanical ~ mechaninis tra las
net ~ tinkliǹis tralas 
single (contact) ~ vienpu sis (kontaktinis) tralas 
sweep* v 1 prk. nušlu oti, sunaikìnti 2 apimti 3 apšaudyti 4 
jūr. tralu oti

sweeper n (mìnų) trãlas KEnc
aerial mine ~ aviãcinis miǹų trãlas KEnc

armed ~ mechãninis mìnų trãlas KEnc, NATO
influence ~ nekontãktinis mìnų trãlas KEnc, NATO
mine ~ mìnų trãlas KEnc; mìnų ieškìklis 
ship mine ~ laivìnis mìnų trãlas KEnc
solenoid ~ soleno idinis mìnų tralas  
tank mine ~ tánko mìnų trãlas KEnc

sweeping n 1 (mìnų) tralãvimas KEnc; (mìnų) trãlas KEnc 2 
rei das KEnc; añtpuolis KEnc; (orlaivio) praskridìmas 3 rdl. 
žvalgýba KEnc 4 fiz. skleidìmas; skleistìnė NATO 
asymmetrical ~ asimètrinis trãlas NATO 
attrition ~ sẽkinamasis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
bottom ~ dugniǹis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
check ~ patìkrinamasis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
contact ~ kontãktinis (mìnų) tralãvimas KEnc
electrode ~ elektròdinis trãlas NATO
fighter ~ erdvės išvãlymas KEnc, NATO
influence ~ nekontãktinis (mìnų) trãlas KEnc, NATO
initial path ~ pirmìnis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
mechanical ~ mechãninis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
mine ~ mìnų tralãvimas KEnc; išminãvimas KEnc
mixed ~ mišrùsis (mìnų) tralãvimas KEnc
net ~ tralãvimas tinklai s NATO
non-contact ~ nekontãktinis (mìnų)  tralãvimas KEnc
oropesa ~ mìnų tralãvimas traukìmo būdù NATO
precursor ~ išankstìnis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
search ~ ìeškomasis (mìnų) tralãvimas KEnc, NATO
skim ~ pavir šinis (mìnų) tralãvimas NATO
solenoid ~ solenòidinis (mìnų) trãlas KEnc, NATO

swell n išsipūtìmas 
muzzle ~ vamzdžio laibgalio išsipūtìmas 

swelling n išsipūtìmas; padidėjimas  
soil ~ grun to išsipūtìmas

swept a (užrašas ant rodyklės) „patìkrinta, mìnų nėra“
swimmer n 1 plaukìkas 2 plaukmuo 
 fighting underwater ~s koviǹiai plaukìkai 
swing n 1 supìmas(is); svyravimas 2 sūpuo klės 3 mo jis 4 

pasukìmas 5 fiz. svyravimo amplitu dė 6 didžiausiasis (prie-
taiso) rodyklės nukrypìmas
signal ~ signalo mo jis 

swing-caliper n svyru ojančioji apkaba
swing-door n dvìvėrės du rys; su kamosios du rys 

corridor ~ švytuo klinės korìdoriaus du rys 
swinging n 1 supìmas(is); svyravimas; (laivo) supìmas, 

sūpavimas 2 mojavimas 3 jūr. po sūkis (ant inkaro)  
switch <n, v> n 1 perėjimas 2 el., ryš., komp. komuta torius; 

jungìklis KEnc; pérjungiklis; skirstik̀lis KEnc 3 raktas 4 mo-
duliatorius 5 komp. modifikatorius; jungtu kas 
~ from zero line art. po sūkis nuo pagrindìnės krypties 
~ from zero line po sūkio nuo pagrindìnės krypties kampas 
antidazzle / dimmer / dip ~ automob. artimųjų šviesų
perjungiklis 
assignment ~ iškvietìmo ieškìklis 
automatic ~ automatinis jungìklis; automatinis perjungiklis 
auxiliary ~ pagalbinis jungìklis; pagalbinis perjungiklis; 
pagalbinis ieškìklis 
battery ~ baterijos perjungiklis, akumuliatoriaus perjungiklis 
blackout / blackout light ~ maskavimo švieso s, apšvietìmo 
perjungiklis 
bladed-type ~ ko jinis jungìklis 
blasting ~ paleidžiamasis sprogdìnimo mašinėlės mecha-
nìzmas 
brake ~ stabdžių perjungiklis  
changeover / throwover ~ el. perjungiklis
channel selector ~ ryšio kanalų perjungiklis 
commutation ~ komutacinis perjungiklis 
control ~ val dymo jungìklis 
cross-bar ~ koordinatorìnis ieškìklis 
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cryogenic inductive ~ kriogeninis indu kcinis jungik̀lis 
cut-out ~ jungìklis  
delay ~  delsu sis jungik̀lis; (delsiojo sprogdiklio) paleidžia-
masis mechanìzmas 
dip ~ mikroperjungiklis 
direction indicator ~ po sūkių rodik̀lio jungik̀lis 
disconnecting / isolating ~ skyrìklis
double-pole / -contact ~ dvipo lis perjungiklis 
earthing ~ įžeminimo jungik̀lis 
electromagnetic ~ elektromagnetinis perjungiklis 
electronic ~ elektro ninis jungik̀lis 
emergency / emergency-pull ~ avarinis jungìklis; avarinis 
perjungiklis 
enclosed ~ uždarasis jungik̀lis 
ferrite ~ ferìtinis jungik̀lis 
finder ~ iškvietìmo ieškìklis 
firing ~ (minos) sprogdìklio jungik̀lis 
foot-operated dip ~ automob. ko jinis artimųjų šviesų perjun-
giklis
four-layer / p-n-p-n ~ keturių slu oksnių perjungiklis 
gang ~ perjungiklių blo kas 
group / cluster ~ gru pinis perjungiklis 
hand-operated dip ~ automob. ran kinis artimųjų šviesų per-
jungiklis
head-lamp ~ automob. žibin tų švieso s perjungiklis 
heater ~ šildytu vo perjungiklis 
high-speed ~ greitasis perjungiklis 
high-voltage ~ aukšto sios įtampos perjungiklis 
hook ~ svìrtinis jungik̀lis 
ignition ~ uždegìmo jungik̀lis 
interlocking ~ blokavimo perjungiklis  
knife / closing ~ el. kirtìklis 
knife changeover ~ kertamasis jungìklis 
lever ~ svìrtinis jungik̀lis 
lift-off ~ rak. pakėlim̀o kontaktas 
light-activated ~ spinduliuo tės įjùngiamas jungik̀lis; šviesa
sužadinamas jungìklis 
limit / pilot ~ galìnis jungik̀lis 
liquid-level / float ~ plūdiǹis jungik̀lis; plūdìnė rėlė
low speed ~ mažo grei čio jungik̀lis 
main ~ pagrindìnis jungik̀lis; tin klo jungìklis 
main supply ~ maitìnimo perjungiklis 
master ~ pagrindìnis perjungiklis; masės perjungiklis; ba-
terijų perjungiklis 
mercury ~ gyvsidabrìnis perjungiklis 
microenergy ~ mikrogalios jungik̀lis 
multicontact ~ daugiakontaktis jungik̀lis 
multiposition ~ daugiapo zicinis perjungiklis 
on-off / off-on ~ dvipozic̀inis perjungiklis 
optical ~ o ptinis jungik̀lis 
optoelectronic / photon-activated ~ optoelektro ninis perjun-
giklis 
plug ~ kištukìnis jungìklis 
polarization ~ poliarizacijos perjungiklis 
position ~ padėties jungik̀lis 
power ~ galios jungìklis 
press-button ~ mygtu kinis jungik̀lis 
pressure ~ (slegiamojo veikimo sprogdiklio) paleidžiamasis 
mechanìzmas 
pressure-release ~ paleidžiamasis iškraunamojo po veikio 
mechanìzmas 
push-button ~ mygtu kinis jungik̀lis  
range ~ nu otolio jungìklis 
relay ~ relìnis jungik̀lis
remote / remote control ~ nuotolìnis jungìklis 
removable drum programming ~ programu ojamasis per-
jungiklis su keičiamu oju būgnu 
reverse ~ reversìnis perjungiklis 

rotary / packet ~ paketinis jungìklis; sukamasis perjungiklis 
safety ~ apsaugìnis jungìklis 
sectionalizing ~ sekcinis jungìklis 
selector ~ el. jungìklis; perjungiklis; radijo pozìcinis perjun-
giklis 
self-destruction ~ rak. susinaikìnimo kontaktorius 
sensitivity ~ jautru mo perjungiklis 
sequence ~ srovės skirstytu vas 
single-pole ~ vienapo lis perjungiklis 
solenoid ~ soleno idinis jungìklis 
solid-state ~ kietakūnis jungìklis 
starting ~ paleidìmo jungìklis 
tail lamp ~ užpakalìnio šviestu vo perjungiklis 
target speed ~ taikinio grei čio įvedìmo į taikìklį ran kena 
telegraph ~ telegrafo perjungiklis; telegrafo komutatorius 
telephone ~ telefo no perjungiklis
throttle valve ~ droselìnės sklendės padėties jungìklis 
throwover / toggle ~ permetamasis perjungiklis 
time ~ laikrodìnis jungìklis 
trafficator ~ po sūkio rodytu vo perjungiklis
transistor ~ tranzistorìnis jungìklis 
transmit-receive / aerial ~ antenos 
perjungiklis; perjungiklis „perdavimas-priėmìmas“  
triplepole ~ tripo lis perjungiklis 
tumbler ~ trigerìnis perjungiklis 
tuning ~ radijo suderinimo perjungiklis 
turn ~ pasukamasis jungìklis 
turret ~ bo kšto perjungiklis 
turret master ~ box pagrindìnis bo kšto perjungiklis 
turret traversing motor ~ bo kšto po sūkio varìklio perjun-
giklis 
two-level ~ dvipako pis jungìklis 
unrecognized ~ neatpažìntasis raktas 
vacuum ~ vakuumìnis jungìklis 
waveguide ~ bango laidis perjungiklis 
wave-range ~ diapazo nų perjungiklis
windshield wiper ~ stìklo valìklio perjungiklis 
v perjungti; ~ off / out  išju ngti ( t. p. komp.); ~ on / in įju ngti 
(t. p. komp.)

switchboard n 1 el. komutatorius 2 skìrstomasis skydas; 
skìrstomoji lenta
central ~ telefo no komutatorius 
key ~ bevielis komutatorius; mygtu kinis komutatorius 
multiple ~ komutatorius su daugkartiniu  lauku 
telephone ~ telefo no komutatorius 

switch-box n skìrstomoji dėžė
switchgear n automob. perjungiklis; el. skìrstomasis įrenginys 

pneumatic ~ pneumatinis perjungiklis 
switching n pérjungimas; komutãcija KEnc; moduliacija; ~-in 

/ -on įjungìmas; ~off / -out išjungìmas
arcless / non-contact ~ bekontaktė komutacija 
beam ~ spin dulio komutacija 
channel ~ kanalų komutacija 
colour ~ spalvų komutacija 
gear ~ pavarų pérjungimas 

switchover n 1 sukeitìmas 2 ryš. perjungimas 
v 1 sukei sti 2 ryš. perjungti 

switch-plug n el. kištu kas
swivel n suku tis, lan kstinis sujungìmas; sukìmosi cen tras 

large-calibre machine-gun ~ sun kiojo kulko svaidžio suku tis 
swivel-chair n sukamo ji kėdė
sword n kalavìjas KEnc; kárdas KEnc

~ of honour garbės kárdas
court ~ špagà KEnc

sword-belt n kardãsaitis; per petė KEnc
sword-blade n kardo geležtė; kardo ašmenys
sword-hilt n kardo ran kena
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symbol n įv. reikšm., t. p. komp. simbolis LST; žénklas KEnc; 

žymėjimas 
area ~ top. mastelinis sutartìnis ženklas 
base ~ bãzinis sutartiǹis žénklas NATO 
base map ~ sutartìnis bãzinio žemėlapio žénklas NATO 
chemical warfare ~ kariǹis chèminis simbolis Aps, KEnc
illegal ~ komp. neleistinasis simbolis 
key ~ svarbiáusiasis simbolis NATO
map ~ sutartìnis topografinis ženklas 
measuring ~ (tolimačio) matavimo žymė
military ~ karìnis simbolis KEnc, NATO; sutartìnis topo-
grafinis ženklas; sutartìnis taktinis ženklas 
point ~ top. nemastelinis sutartìnis ženklas 
tracking ~ žymìklio ženklas 

symbolization n: pictorial ~ simbòlinis vaizdãvimas NATO 
symmetric(al) a simetrinis, simetriškas
symmetrization n simetrinimas
symmetry n simetrija
symptom n po žymis 

failure / defect ~ gedìmo po žymis 
warning ~s pakenkìmo NM po žymiai

synchrocyclotron n sinchrociklotro nas
synchromesh n sinhronizavimo įrenginys; automob. sinchro-

nizatorius
synchronism n sinchroniz̀mas
synchronization n komp. sinchronizacija; sinchronizavimas
synchronize v suderinti, sinchronizu oti 
synchronizer n sinchronizãtorius KEnc
synchronous a sinchro ninis LST, vienalai kis
synchro-transformer n sinchro ninio ryšio transformatorius
syndrome n sindro mas 

acute radiation ~ ūmìnis spinduliǹis sindro mas 
radiation ~ spindulìnis sindromas 

synthesis n (pl –ses) siñtezė KEnc 
synthesizer n komp. sintezatorius
synthetic a sintetinis
syntonization n radijo (tono, bangų) derinimas
syphon n sifo nas; sifo no vamzdelis
syren n sirena
syringe n švirkštas 

battery ~ elektrolìto bandinių pipetė
syringe-tube n tūbeliǹis švir kštas Aps, KEnc

atropine ~ tūbelìnis švir kštas su atropinu 
system 1 sistemà KEnc; komplèksas KEnc; príemonė KEnc 2 

būdas; metòdas 3 (kelių ir pan.) tiñklas KEnc
~ „man-machine“ / man-machine ~ žmogau s ir mašìnos 
sistemà 
~ of units víenetų sistemà KEnc 

acoustic ~ aku stinė sistema
acquisition / detection ~ aptikim̀o sistema
active homing ~ aktyvio ji nusitaikymo sistema
actuating ~ pavaro s sistema
aerial ~ anteninė sistema; radijo tin klas 
air brake ~ pneumatinė stabdymo sistema
air defence ~ o ro erdvės gynybos sistema
air defence missile ~ zenit̀inių raketų kompleksas 
airborne mining ~ aviãcinė minãvimo sistemà KEnc
Airborne Warning and Control System (AWACS)
aviãcinė įspėjìmo ir val dymo sistemà KEnc
air-conditioning ~ o ro kondicionavimo sistema
aircraft missile ~ aviãcinis rakètų komplèksas Art, KEnc
air-ground operations ~ operacijų „o ras–žemė“ sistema
airspace control ~ óro erdvės kontròlės sistemà KEnc, 
NATO
all-digital communication-and-switching ~ ryšio ir diskre-
tinio veikìmo komutacijos sistema

all-relay code ~ relìnė ko dinė sistema
all-weather ~ viso rė sistema  
alternating current (AC) ~ kintamo sios srovės sistema
ammunition feeding ~ šovinių padavìmo sistema
angle tracking ~ kampìnio sekìmo sistema
antiaircraft ~ zenìtinis kompleksas 
antiaircraft artillery ~ zenìtinės artilèrijos komplèksas Art, 
KEnc
antiaircraft means fire ~ zenìtinių príemonių ugniẽs sistemà
KEnc
antiaircraft missile ~ zenìtinis rakètų komplèksas Art, KEnc
antiaircraft self-propelled gun and rocket ~ savaei gis ze-
nìtinės artilèrijos ir rakètų komplèksas Art, KEnc
antimissile ~ priešrakètinis komplèksas KEnc
antismog control ~ panaudo tų du jų valymo sistema
antisubmarine missile ~ priešlaivìnis rakètų komplèksas
KEnc
anti-tank fire ~ prieštankinės ugnies sistema
anti-tank missile ~ prieštánkinis rakètų komplèksas (PTRK)
Art, KEnc
anti-tank warning ~ prieštankinio įspėjìmo sistema
artillery ~ artilerijos sistema
artillery meteorological ~ artilerinė meteorolo gijos sistema
automated communications ~ automatizúotoji ryšių sistemà
KEnc
automated control ~ automatizúotoji val dymo sistemà 
(AVS) KEnc
automated fire control ~ automatizúotoji ugniẽs val dymo 
sistemà Art, KEnc
automated troops control ~ automatizúotoji pajėgų val dy-
mo sistemà Art, KEnc
automated weapons control ~ automatizúotoji naikìnimo 
príemonių val dymo sistemà Art, KEnc
automatic ~ automãtinė sistemà Art, KEnc
automatic air defence ~ automatizu otoji OEG príemonių
val dymo sistema
automatic control ~ automãtinio val dymo sistemà KEnc
automatic data communication ~ automatinio duomenų
perdavimo sistema
automatic data processing ~ automatinio duomenų apdo-
ro jimo sistema
automatic digital ~ automatinė skaitmenìnė sistema
automatic flight control ~ autopilòtas KEnc; automãtinė
skrỹdžio val dymo sistemà NATO
automatic regulation ~ automãtinio reguliãvimo sistemà
KEnc
automatic search ~ automatinė paieško s sistema
automatic switching ~ sistema su automatine komutacija 
automatic telephone ~ automa tinė telefo no sistema
automatics ~ automãtikos sistemà KEnc
avoidance ~ išvengim̀o sistemà
balance ~ (aerodinaminio vamzdžio) balansavimo sistema 
ballistic ~ balìstinė sistema
barrier ~ u žtvarų sistema
battlefield support missile ~ lau ko raketų kompleksas 
beam ~ sijìnė konstru kcija 
beam-rider guidance ~ kreipìmo pagal radijo spin dulį sis-
tema  
binary ~ dvejetai nė sistemà KEnc
biological (warfare) delivery ~ biolo ginio gin klo siuntìmo į
taikinį sistema
biological weapon ~ biolo ginio gin klo sistema
bomb sighting ~ bòmbų táikymo sistemà KEnc, NATO
brake ~ stabdymo sistema; stabdymo įtaisas 
brake fluid ~ hidraulinė stabdymo sistema
braking ~ stabdžių sistemà
breakerless ignition ~ nekontaktinė uždegìmo sistema
bridge classification ~ tìltų klasifikacijos sistema
built-in ~ įmontu otoji sistema
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button control ~ mygtu kinio val dymo sistema
carrier telegraph ~ dažniǹio telegrafavimo sistema
central ~ of lubrication centriǹė tepim̀o sistema
centralized chassis lubrication ~ centralizu otoji važiuõklės 
tepìmo sistema
centralized interlocking ~ centralizu otasis rodyklių ir sig-
nalų val dymas
charging ~ užtai symo (dujomis) sistema
circulating lubrication / oil ~ cirkuliacinė tepim̀o sistema
closed-loop cooling ~ uždaro ji aušiǹimo sistema
collective protection ~ kolektỹvinės apsaugõs sistemà Aps, 
KEnc
combat railway missile ~ koviǹis geležinkelìnis rakètų
komplèksas Art, KEnc
combination dual firing ~ dubliu otasis sprogdìnimo tin klas 
combustion ~ (degamojo mišinio) degim̀o sistema
command ~ komandinė sistema
command and control ~ vadovavimo ir val dymo sistema
command guidance ~ komandinė kreipìmo sistema
command, control and information ~ vadovãvimo, val dy-
mo ir informãcijos sistemà NATO 
communications ~ ryšių sistema
communications and information ~ ryšių ir informãcinė
sistemà NATO
computer ~ skaičiãvimo sistemà KEnc
conductor-rail ~ sistema su kontaktiniu bėgiù 
control ~ val dymo sistemà KEnc
control and guidance ~ val dymo ir kreipim̀o sistema
control and reporting ~ val dymo ir pranešìmų sistemà
KEnc, NATO
control and test ~ rak. kontro linis ban domasis kompleksas 
coolant / cooling ~ aušiǹimo sistema
coolant supply ~ aušiǹamojo skysčio įpylìmo sistema
coordinates ~ koordinãčių sistemà KEnc
data processing ~ duomenų apdoro jimo sistema LST 
data transmission ~ duomenų perdavimo (pabūklui) sistema
data-storage ~ duomenų kaupim̀o sistema
defensive ~ gynybos sistema
delay ~ (sprogdiklio) lėtinimo sistema; lėtinamoji sistema
destruct ~ sprogdìnimo sistema
detection and tactical control ~ aptikim̀o ir tãktinio val dy-
mo sistemà NATO 
detection electronic countermeasures ~ imitacinių radijo 
trukdžių sistema
detonating ~ detonavimo sistema
differential duplex ~ diferen cinė dupleksinė sistema
digital communication ~ skaitmeniǹė ryšių sistemà KEnc
direct current (DC) ~ nuolatiǹės srovės sistema
director ~ zenìtinės artilerijos ugnies val dymo sistema
discrimination call ~ sistema su pasirinktiniu  iškvietimu 
display / indicating ~ indikacijos sistema
distributing ~ skìrstymo sistema
disturbed reticle ~ o ptinis šaulių taikik̀lis su judamu oju tin-
kleliu 
dose rate monitoring ~ radiãcijos lỹgio stebėjimo sistemà 
(RLSS) Aps, KEnc
drainage ~ hidrogrãfinis tiñklas   NATO
dry-sump lubrication ~ tepim̀o sistema su sausa karterio 
dugnine  
ejection ~ katapultãvimo sistemà KEnc, NATO
electro-hydraulic ~ elektriǹė hidraulinė sistema
electronic ~ elektro ninė sistema
electronic countermeasures (ECM) ~ radijo ato veiksmio 
sistema
electronic engineering ~ radiotèchninė sistemà KEnc
electronic ignition ~ elektro ninė uždegim̀o sistema
electron-optical ~ elektro ninė o ptinė sistema
emergency ~ avarinė sistema
engine control ~ varìklio veikìmo reguliavimo sistema

European Terrestrial Reference System 1989, ETRS 89
Euròpos Žẽmės atramõs sistemà 1989, ETRS 89 KEnc
execute ~ programų vykdymo sistema; operacinė sistema
exhaust control ~ išmetamųjų du jų valymo sistema
exploder ~ sprogdìklio sistema
fail-safe ~ įsijùngiančioji (gedimo  atveju) sistema
feed / supply ~ maitìnimo sistema
feeding ~ padavìmo sistema
field artillery ~ lau ko artilerijos sistema
filling / loading ~ užtai symo (skysčiu) sistema
fire ~ ugniẽs sistemà KEnc
fire control ~ ugniẽs val dymo sistemà NATO
fire-alarm ~ gaisrìnės signalizacijos sistema
firepower coordination ~ ugnies koordinavimo sistema
firing ~ detonãvimo sistemà KEnc, NATO; sprogdìnimo príe-
monės 
fixed weapon fire control ~ neju driojo gin klo ugnies val -
dymo sistema
fixer ~ padėtiẽs nustãtymo sistemà NATO
follow-up ~ sekìmo sistema; sekìmo įtaisas 
fortification ~ vieto vės įtvìrtinimo sistema
frequency-modulation ~ moduliavimo pagal dažnį sistema
fresh-oil ~ tepìmo šviežiu  tepalu sistema
fuel (contents) gauging ~ degalų matavimo sistema
fuel ~ degalų sistema
fuel feeding ~ degalų tiekìmo sistema
fuel group-distribution ~ gru pinio degalų kaupìmo sistema
fuel plumbing ~ degalų (padavimo) vamzdelių sistema
fuel tanks ~ degalų bakų sistema
fuel-feed / -supply ~ degalų tiekìmo sistema
fuelling / fuel loading ~ degalų įpylìmo sistema
fuel-metering / -control ~ degalų dozavimo sistema
fuel-transfer ~ degalų perpumpavimo sistema
fully automatic ~ vìsiškai automatizu ota sistema
geodetic airspace ~ geodèzinis kòsminis komplèksas KEnc
Geodetic Reference System, GRS 80 geodèzinė atramõs 
sistemà, GRS 80 KEnc
Global Positioning System (GPS) globãlinė padėtiẽs 
nustãtymo sistemà (GPS) KEnc
global range delivery ~ branduolìnio gin klo siuntìmo į bet 
kurį žemės ru tulio tašką sistema
gravity fuel ~ degalų įpylìmo savìtaka sistema
grid coordinates ~ koordinãtinio tiñklo sistemà NATO
ground missile ~ antžemìnis rakètų komplèksas Aps, Art, 
KEnc
ground proximity cargo delivery ~ neparašiu tinė krovinių
išmetìmo iš mažo au kščio sistema
guidance ~ rak. kreipìmo sistema  
gun purging ~ patrankos ventiliacijos sistema
gun stabilization ~ (tanko) patrankos stabilizavimo sistema
gun-firing control ~ patrankų ugnies val dymo sistema
gyroscopic control ~ girosko pinė val dymo sistema
harness ~ pakabìnamoji sistema
heat insulating ~ šilumo s izoliavimo sistema
heating ~ šìldymo sistema
high-resolution ~ labai  aukšto s skiriamo sios gebo s sistema
high-speed coding ~ dìdelio grei čio kodavimo sistema
homing (guidance) ~ nusitaikymo sistema
hybrid ~ mišrio ji sistema
hydroacoustic ~ hidroakùstinis komplèksas KEnc
hydrospring recoil ~ ato šliaužos įtaisai su hidrauliniu 
ato šliaužos stabdžiu  ir spyruo kliniu grąžikliu 
identification ~ atpažinìmo sistemà KEnc
ignition ~ uždegìmo sistema
impulse guidance ~ impùlsinė val dymo sistemà KEnc
increasing ~ of rifling didėjančiojo statu mo graižtva  
independent recoil ~ ato šliaužos įtaisai su nepriklau somu 
ato šliaužos stabdžiu  ir grąžikliu 
inertial guidance ~ inèrtinė val dymo sistemà KEnc 
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inertial navigation ~ inèrtinė navigãcijos sistemà NATO 
inertial-celestial guidance ~ astrono minė inertinė val dymo 
sistema
infectious disease incidence reporting ~ informacijos apie 
infekcinius susirgimu s sistema
information ~ informãcijos sistemà KEnc, LST  
information processing ~ informãcijos apdorójimo  sistemà 
LST 
infrared (IR) ~ infraraudono ji sistema
infrared (IR) fire control ~ infraraudono ji ugnies val dymo 
sistema
infrared (IR) / heat-seeking guidance ~ infraraudono ji krei-
pìmo sistema
infrared (IR) homing ~ infraraudono ji nusitaikymo sistema
instrument landing ~ tūpim̀o pagal priétaisus sistemà KEnc, 
NATO
integrated electronic ~ integriǹė elektro ninė sistema
intercommunication ~ vidiǹio ryšio sistema; vidìnis pasikal-
bėjimo įtaisas 
intercommunication loudspeaker ~ garsiakal bis pasikal-
bėjimo įtaisas 
internal (missile) guidance ~ vidiǹė (rakètos) táikymo sis-
temà Art, KEnc 
International  System of Units Tarptautiǹė viénetų sistemà 
KEnc  
jacketed tube ~ vamzdžio sutvir̀tinimo gaubtu  sistema
jettisoning / disposal ~ avarinio degalų išpylim̀o sistema
keyed ~ impu lsų val doma sistema; manipuliavimo sistema
landbased missile ~ antžemiǹis raketų kompleksas 
landing ~ nusileidìmo sistemà KEnc
laser ~ lazerìnė sistema
laser target designating / marking ~ táikinio žymėjimo 
lãzeriu sistemà Aps, Art, KEnc, NATO
laser weapon control ~ lazeriǹė giñklų val dymo sistemà Art, 
KEnc
leak detection ~ nutekėjimo aptikìmo sistema
Lithuanian coordinates ~ 1994 (LKS 94) Lietuvõs koor-
dinãčių sistemà 1994, LKS 94 KEnc
logistic ~ log. logìstinė sistema
lubrication / lubricating ~ tepim̀o sistema
macro ~ makrosistema
magneto ignition ~ uždegim̀o nuo magnetos sistema
major pipeline ~ pagrindìnė vamzdyno sistema
management information ~ (MIS) informãcinė val dymo 
sistemà KEnc 
meteor-burst (communication) ~ meteo rinio radijo ryšio 
sistema
metric ~ mètrinė sistemà KEnc
microelectronic ~ mikroelektro ninė  sistema
military grid ~ plokščiųjų stačiakampių koordinačių sistema
military grid reference ~ (MGRS) karìnio koordinãtinio 
tiñklo atramõs sistemà KEnc, NATO
military information communications ~ kariǹė informãcinė
ryšių sistemà (KIRS) KEnc
mine defence ~ mìnų ir kitų sprogstamųjų u žtvarų sistema
missile ~ rakètų komplèksas Aps, Art, KEnc
missile control ~ rakètos (skriejim̀o) val dymo sistemà Art, 
KEnc, NATO
missile destruct ~ rakètos sunaikiǹimo sistemà Art, KEnc, 
NATO
missile guidance ~ rakètų val dymo sistemà Art, KEnc
missile sighting ~ rakètų táikymo sistemà KEnc
mobile ground missile ~ judrùsis gruñtinis rakètų komplèk-
sas Art, KEnc
mobile missile ~ judru sis raketų kompleksas 
mobile radio communications ~ jùdriojo rãdijo rỹšio sis-
temà KEnc
monitoring ~ kontro lės sistema; stebėjimo sistema; pl moni-
to ringo sistemos

multi-channel ~ daugiakanalė sistema
multi-component ~ daugiakomponen tė sistema
multi-computer ~ daugiakompiu terė sistema
Multiple Launch Rocket System reaktỹvinė sálvinės ugniẽs 
sistemà (RSUS) Art, KEnc
national defence ~ krãšto apsaugõs sistemà (KAS) KEnc
national security ~ nacionãlinio saugùmo sistemà KEnc
NATO Joint Air Defence System jungtìnė NATO OEG 
sistemà KEnc
navigation ~ navigãcijos sistemà KEnc
Navstar Global Positioning System (GPS) Navstar glo-
balinė padėčių nustatymo sistema
noise jamming / electronic countermeasures ~ masku o-
jamųjų triukšmìnių radijo trukdžių sistema
nuclear delivery / nuclear capable delivery ~ branduolìnio 
gin klo siuntìmo į taikinį sistema
nuclear detection ~ branduolìnių sprogìmų aptikìmo sistema
nuclear detonation, detection and reporting ~ branduolìnių
sprogìmų aptikìmo ir įspėjìmo sistemà Aps, KEnc, NATO
nuclear missile strike warning ~ įspėjìmo apie rakètinį
branduolìnį smūgį sistemà KEnc
nuclear weapons ~ branduolìnio giñklo komplèksas Aps, 
KEnc
number ~ skaičiavimo sistema
observation / surveillance ~ stebėjimo sistema
obstacle ~ ùžtvarų sistemà KEnc
octal ~ (skaičių) aštuonetai nė sistema
one-component ~ vienakomponen tė sistema
one-shot lubrication ~ centralizu otojo tepìmo sistema
one-way ~ of travel / traffic vienpu sio judėjimo sistema
one-wire ~ vienalai dė sistema
operating ~ operãcinė sistemà KEnc, LST
optical ~ o ptinė sistema
optical communication ~ o ptinio ryšio sistema
optical inversion ~ apverčiamo ji o ptinė sistema
optical sighting ~ o ptinė vizavimo sistema
optoelectronic ~ o ptinės elektro nikos sistema
packaged fuel distribution ~ naftos produ ktų tiekìmo su tara
sistema
parachute recovery ~ parašiu tinė gelbėjimo sistema
parachutes ~ parašiùtų sistemà KEnc
passive homing ~ pasyvio ji nusitaikymo sistema
pay ~ mo komoji sistema
petrol bulk supply ~ degalų tiekìmo be taros sistema
petrol containers supply ~ degalų tiekìmo su tara sistema
phase shift keying ~ telegrafo ryšio su fazės moduliavimu 
sistema
pipeline ~ vamzdynų tin klas 
pipeline distribution ~ transpo rtinė vamzdyno sistema
pneumatic cocking ~ pneumatinė gin klo pertaisymo sistema
preheating ~ šìldymo sistemà KEnc
pressure fuelling ~ slegiamo ji degalų įpylìmo sistema
pressure lubricating ~ priverstìnė tepìmo sistema; slegia-
mo ji tepìmo sistema
primary ~ of fire control (sinchroniškai perduodanti duo-
menis) ugnies val dymo sistema  
primary highway ~ magistralinis automobìlių kelių tin klas 
printing ~ spausdinimo sistema
priority ~ prioritetų sistema
prism ~ (optinio prietaiso)  prìzminė sistema
purging ~ prapūtìmo sistema
purification ~ vandeñs vãlymo sistemà
quick-firing ~ tūtinio užtai symo sistema
radar ~ radiolokacinė sistema; radiolokãcinis komplèksas
KEnc
radio-command guidance ~ rak. radiokomandinė val dymo 
sistema
radioactive waste disposal ~ radioaktyviųjų atliekų šalinimo 
sistema
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radio-comand ~ val doma radiju sistema
radiological defence warning ~ įspėjim̀o apie radiolo ginio 
gin klo panaudo jimą sistema
radio-relay ~ radiorelinė sistema
railway ~ geležìnkelių tin klas 
range-finder ~ tolìmatė sistemà KEnc 
real-time ~ tikru oju laiku  vei kianti sistema
recognition ~ atpažinim̀o sistemà
recoil ~ art. ato šliaužos įtaisas; atatrankos amortizatorius; 
šaul. g. atatrankos slopìnimo mechaniz̀mas 
reconnaissance-fire ~ žvalgýbos ir ugniẽs komplèksas KEnc 
reconnaissance-strike ~ žvalgýbos ir smūgio komplèksas
KEnc 
reelevating ~ vertikaliojo kreipìmo atkūrim̀o mechaniz̀mas 
remote area monitoring ~ nuotolìnės dozimetrijos priétaisas 
repair parts supply ~ atsargìnių dalių tiekìmo sistema
replacement ~ (detalių) keitim̀o sistema
retrieval ~ paieško s sistema
return-type lubrication ~ cirkuliacinė tepim̀o sistema
route control ~ maršru tinė val dymo  sistema
scrambled speech ~ šifru otojo kalbo s siuntim̀o sistema
sea surveillance ~ jūros stebėjimo sistemà NATO 
search-and-tracking ~ taikinio paieško s ir sekim̀o sistema
secrecy ~ įslaptinimo aparatūra
self-adjusting ~ savaime susireguliu ojanti sistema
self-check ~ savikontro lės sistema
self-delay-activating ~ (minos) automatinio nustatymo į ne-
nu imamąją padėtį sistema
self-propelled ~ savaei gis kompleksas 
semiactive homing ~ pusiau aktyvi ̀nusitaikymo sistema
semiautomatic ~ pusiau automatika
semiautomatic fire control ~ pusiau automatinė ugnies val -
dymo sistema
service brake ~ vei kiančioji stabdymo   sistema
ship missile ~ laivìnis rakètų komplèksas KEnc
shock-isolation ~ smūgių amortizãvimo sistema 

shoulder-launched ~ rañkinė (pa)leidìmo sistemà
sighting ~ taikymo sistema; vizavimo sistema; taikymo įtai-
sas
signalling ~ signalinė sistema
single line pipeline ~ vieno s lìnijos vamzdyno sistema
small-arms ~ šaulių gin klų kompleksas 
sound-attenuating ~ triu kšmo slopìnimo sistema
space ~ kòsminė sistemà KEnc 
space navigation ~ kòsminė navigãcijos sistemà KEnc 
spase missile ~ kòsminis rakètų komplèksas KEnc
splash lubrication ~ purškiamo ji tepìmo sistema
split-trail ~ (pabūklo) artilerinė dviko jo lafeto sistema
stand-by ~ rezervinė sistema
starting fuel ~ (pa)leidìmo degalų sistema
steering ~ vai ro val dymo sistema
steering repeater ~ dubliu otojo val dymo sistema
suspension ~ pakabo s sistema
sweeping ~ žvalgybos sistema
System International (SI) tarptautìnė víenetų sistema  
tactical air control ~ tãktinių skrỹdžių val dymo sistemà
KEnc, NATO 
tank engine cooling ~ tanko varìklio aušìnimo sistema
tank hydraulic ~ hidraulinė tanko sistema
tank intercommunication / interphone ~ vidìnis tanko pa-
sikalbėjimo įtaisas 
tank intercommunication ~ tanko vidìnio ryšio sistema
tank lubrication ~ tanko tepìmo sistema
tank suspension ~ tanko pakabo s sistema
tank suspension ~ tanko varytu vas 
target ~ taikinių sistemà Art, KEnc, NATO 
target designating ~ taikinių nuro dymo sistema
target tracking ~ táikinio sekìmo sistemà
telecontrol / remote-control ~ nuotolìnė val dymo sistema
telemetering ~ telemetrinė sistema
telescopic ~ telesko pinė sistema
ternary ~ (skaičių) trejetai nė sistema

terrain avoidance / clearance ~ vietóvės kliūčių išvengìmo 
sistemà NATO 
terrain following ~ vietóvės reljèfo sekim̀o sistemà NATO 
three-colour ~ trispal vė signalizacijos sistema
thrust vector control ~ trauko s vektoriaus val dymo sistema
touch-and-go cargo delivery ~ krovinių išmetim̀o (iš lėktuvo 
labai mažame aukštyje) nenutūpus sistema
track suspension ~ vìkšro pakabo s sistema
training ~ mókomoji sistemà KEnc
turret control ~ bo kšto po sūkio val dymo sistema; tankų
ginkluo tės kreipìmo sistema
turret traversing ~ bo kšto po sūkio sistema
two-aspect ~ dvižen klė signalizacijos sistema
unit ~ víenetų sistema
Universal Transverse Mercator (UTM) grid reference ~ 
universãliojo skersìnio Merkãtoriaus tiñklo núorodų sistemà
KEnc 
ventilation ~ ventiliãcijos sistemà Aps, KEnc
verbal ~ pasikalbėjimo įtaisas 

verbal communications ~ skaitmenìnė ryšių sistema
warning ~ įspėjìmo sistemà Aps, KEnc 
washdown ~ purškìmo sistemà Aps, KEnc
water jet propulsion ~ vandensvaidìnis varytùvas KEnc
weapon-control ~ gin klų val dymo sistema
weapons ~ giñklų sistemà NATO; kovo s kompleksas; koviǹė
sistema
wet-sump lubrication ~ tepìmo su drėgna karterio dugnine
sistema
wick lubrication ~ dagtìnio tepìmo   sistema
window cleaning ~ (automobilio) stìklo valymo sistema
wiring / supply ~ laidai ; tin klas; instaliacija
World Geodetic System (WGS) pasáulinė geodèzijos sis-
temà KEnc
World Geographic Reference System (GEOREF) pasáulinė
geogrãfinės atramõs sistemà KEnc

systematic n sistemìngas; metòdiškas; sistèminis 
systematize v (su)sisteminti, sistematizu oti

systematic
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T 

Tab n komp. tabuliacijos klavìšas
tab n pakaba, kilpelė, ąselė

bonding ~ metalìnis tiltelis 
table n 1 techn. stalas 2 (mašinos) stalas; tekinimo skydas; 

ritinìnis konvejeris 3 lentẽlė 4 plõkštė 5 sąrašas; tãbelis 6 
plokštumà KEnc
~ of elevation taikymo kampų lentelė
~ of equipment ginkluo tės ir ekipuo tės tabelis 
~ of fire ugniẽs lentẽlė Art, KEnc
accuracy ~ pataikymų tikimybės lentelė
air movement ~ skraidìnimo lentẽlė KEnc, NATO
aircraft loading ~ órlaivių pakrovìmo lentẽlė KEnc, NATO
altitude conversion ~ au kščio keitìmo planšetė
artillery fire ~ artilèrijos ugniẽs plãnas Art, KEnc, NATO; pl 
artilèrijos šáudymo lentẽlės Art, KEnc
artillery range ~ art. šaudymo lentelė
ballistic range ~ balìstinė nu otolių lentelė
bench test summary ~ sten dinių ban dymų rezultatų lentelė
boat assignment ~ desantinių perkėlos priémonių skìrstymo 
lentelė
boat availability ~ turimųjų desantinių perkėlos príemonių
lentelė
calibration ~ pataisų lentelė
call-sign ~ šaukinių lentẽlė KEnc
checking ~ ban domasis sten das
cluster composition ~ mìnų gru pių sudėties lentelė
convergence ~ pabūklinio kampo nu ostatų ugnies sutelkìmui 
lentelė
coordinate ~ koordinatinis stalas 
deflection correction ~ šo ninių pataisų lentelė
deviation ~ (kompaso) deviacijos lentelė
elevation ~ taikymo kampų lentelė
extending ~ išstumiamasis stalas 
fire task ~ planìnė ugnies lentelė
firing ~s šáudymo lentẽlės Art, KEnc
free-lift ~ o rpūslės vertikaliojo grei čio nustatymo lentelė
fuse correction ~ sprogdìklio pataisų lentelė
fusing ~ mìnų užtai symo stalas 
graphical firing ~ grafinė šaudymo lentelė
launching ~ rak. (pa)leidìmo stalas 
lead ~ taikymo į taikinių pasitikìmo tašką lentelė
movement ~ judėjimo grafikas  
nuclear weapon selection ~ branduolìnio puolìmo príemonių
išrinkìmo lentelė
obliquity ~ art. pataisų dėl po slinkio lentelė
parallax ~ paralaksų lentelė
percussion ~ vibracijos stalas 
plane / surveyor’s ~ top. men zula; men zulos planšetė
probability ~ tikimybių lentelė
projectile ~ sviedinių padavìmo stalas 
projectile parking ~ sviedinių išdėlio jimo prie pabūklo 
stalas  
pull-out ~ atverčiamasis stalelis  
range ~ nu otolių lentelė
range correction ~ nu otolio pataisų lentelė
sand ~ smėlio dėžė (pratyboms)
single-charge range ~ viéno u žtaiso nu otolių lentelė
strip ~ mìnų ju ostų sąrašas (minų lauko formuliare)
surveyor’s ~ topografinio susiejìmo planšetė
tabular range ~ skaitmenìnė šaudymo lentelė
war equipment ~s karo meto ginkluo tės ir ekipuo tės tabelis 
wind ~ pataisų dėl vėjo lentelė

wind component ~ balìstinio vėjo skìrstymo į sudedamąsias 
lentelė

tablet n 1 tabletė 2 komp. planšetė
fuel ~ kíetojo ku ro tabletė
salt delay / time-delay salt ~ lėtinančioji dru skos tabletė, 
dru skos tabletė lėtìklis (povandeniniams sprogimams)
time-delay ~ lėtinančioji tabletė, tabletė lėtìklis 
water purification ~ vanden s darymo nekenksmìngo tabletė

tabular-display n rai dinis skaitmenìnis indikatorius 
tabulation n komp. lentelių suformavimas; tabuliavimas
tabulator n komp. tabuliatorius
tabun (GA) n chem. tabūnas (GA) (paralyžiuojamoji NM) 

KEnc 
tacheometer n = tachymeter
tacheometry n geod. tacheomètrija KEnc
tachograph n tachografas (savirašis tachometras)
tachometer n tachomètras KEnc, apsisukìmų skai čiaus 

rodìklis 
friction ~ frìkcinis tachometras 
inertia ~ inertinis tachometras 
integrating ~ integru otasis tachometras
magneto-electric ~ magnetinis elektrìnis tachometras 
recording ~ tachografas, savaime įrašantis tachometras 
remote-reading ~ nuotolìnis tachometras 

tachymeter n geod. tacheomètras KEnc; tolìmatis KEnc 
double-image ~ dvìgubojo vai zdo tolìmatis
tangent-reading ~ tangentìnis tolìmatis

tackiness n lipnu mas
tackle n 1 pl skrysčiai 2 jūr. takelažas, pl laivavirvės; talė

gin ~ skrỹsčiai KEnc
gun ~ patrankos talė
hand ~ ran kiniai skrysčiai 
handy ~ ran kinės talės 
lifting / gin ~ talės 
loading ~ krovinìnės talės; takelažas 
pulley / eave ~ blo kas

tact n taktas
tactics n taktika 

~ of fire ugnies príemonių naudo jimo taktika 
barrier ~ u žtvarų naudo jimo taktika 
mine ~ minavimo taktika 
mine ~s mìnų ir kitų sprogstamųjų u žtvarų naudo jimo prìn-
cipai ir būdai 
nuclear battlefield ~ kovo s veiksmų branduolìnio gin klo 
naudo jimo sąlygomis taktika 
tank ~ tankų taktika 

T-aerial n T rai dės pavìdalo antena
tag n 1 etikètė; žymìnė lentẽlė; kortẽlė (su užrašu) 2 kilpẽlė; 

pakabà 3 an tgalis 4 komp. etiketė; žymė; žymuo 
identification ~ kontro linė etiketė
powder ~ parako etiketė

tagging n žymeklių tvìrtinimas 
tail n 1 uodega 2 galas; užpakalìnė dalìs; kraštas 3 vora, vìrtinė, 

eilė 4 av. (lėktuvo) uodega
~ of the tank užpakalìnė tanko dalìs 
split ~ (tempiamojo veikimo sprogdiklio skiltuvo koto) 
perpjautoji uodegėlė

tailboard n automob. užpakalìnis bo rtas
tailgate n 1 hidr. išleidžiamasis šliu zas, žemutìniai var tai 2 

automob. užpakalìnis bo rtas; užpakalìnės (kėbulo) du rys 

tailgate
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taillight n automob. užpakalìnis žibin tas
tailpipe n 1 automob., av. išmetìmo vamzdis 2 (siurblio) 

(į)siurbìmo vamzdis 
tailshaft n išėjìmo velenas 
take* v 1 (pa)imti; paleisti u gnį; ~ on a) av., jūr. paimti (kuro, 

keleivius ir pan.); b) paléisti ùgnį 2 gaudyti; sugauti; ~ aim 
taikytis 3 įvei kti (kliūtį ir pan.); ~ off av. pakìlti; ~ apart 
išardýti; ~ shelter / cover pasislėpti (nuo) 4 fotografúoti 5 
(iš)matúoti  

takedown n išar dymas, demontavimas
take-in n komp. įkeltìs; įvestìs
take-off n 1 av. (pa)kilìmas KEnc; (pa)kilìmo lai kas 2 atrankà; 

atrinkìmas 
formation ~ grùpinis kilim̀as KEnc 
jet-assisted ~ kilìmas naudo jant reaktyvinį (pa)leidìmo va-
rìklį
power ~ galingu mo pérdavimas 
short ~ and landing trumpàsis kilim̀as ir tūpìmas KEnc, 
NATO
stream ~ kilìmas rikiuotè NATO 
vertical ~ and landing vertikalùsis kilìmas ir tūpìmas KEnc, 
NATO
zero-length ~ paleidìmas be kreipìklių

taker n ėmėjas; ėmìklis 
bottom hole sample ~ dugnìnis bandinių ėmìklis 

take-up n 1 įtempìmo įtaisas 2 eiga
long ~ ilgo ji gaidu ko svirtelės eiga

taking n užėmìmas  
~ of the gun position ugniẽs pozìcijos užėmìmas Art, KEnc
talcum n talkas
talk n po kalbis
tally-in n gautųjų tiekìmo daiktų sąrašas 
tally-out n išduotųjų tiekìmo daiktų sąrašas
tamper n plūktu vas
tamping n (sprogstamojo užtaiso) prikimšìmas
tampion n (vamzdžio) kamštis, u žkamštis 

muzzle ~  (vamzdžio) laibgalio kamštis 
tampon n med. tampo nas 

cotton wool ~ vatõs tampo nas
tang n 1 (peilio, dildės ir pan.) įtvìrtinama į kriaunas dalìs 2 

techn. uodega
~ of firing pin skìltuvo uodega
but ~ bu ožės plokštelė
guard ~ gaidu ko svirtelės skliautelio plokštelės uodega
positioning ~ nustatomasis dantìs 
receiver ~ (šautuvo) u okso uodega

tangent n geom. liestìnė
~ tilt trajekto rijos liestìnės svyrio kampas

tank I n tánkas KEnc  
~ armed with cannon and machine-gun ginklu otas pa-
tranka ir kulko svaidžiu tankas 
~ casualty pamuštas, sugadìntas tankas 
~ dozer tankas buldo zeris, tankas su buldo zerio įranga 
~ hunter tankas medžiotùvas 
~ in direct support of infantry tiesio ginės pėstininkų para-
mo s tankas
~ killer / chaser tankų naikìnimo tankas 
~ mine sweeper tralavimo tankas 
~ of distance control radiju val domas tankas
accompanying ~ pėstininkų palydo s tankas
airborne ~ o ro desantinis tankas 
amphibious ~ plaukiamàsis tánkas KEnc
antiaircraft ~ zenìtinis tankas; zenìtinėmis priémonėmis 
ginklu otas tankas 
assault ~ štur mo tankas 
assault engineer ~ inžinerinis štur mo tankas 

attacker / charging ~ ataku ojantysis tankas 
base ~ kreipiamasis tankas 
battle ~ koviǹis tankas 
battle-worthy ~ paruoštas ko vai tankas; tu rintis geras kovi-
nes charakterìstikas tankas 
better-gunned ~ tankas su pagerinta patrankine ginkluote

burnt-out ~ sudegęs tankas 
buttoned-up ~ tankas su uždarytais liu kais 
charging ~ vei kiantysis tankas 
close support ~ tiesióginės paramõs tánkas KEnc
combat-loaded ~ kovìnės parengties tankas 
combat-weary ~ dau g kar tų mūšiuose naudo tas tankas 
command / leader’s ~ vado tankas; priešakìnis, vedantysis 
tankas 
conventional ~ design bendrai  priimto s konstru kcijos tankas 
convertible / wheeled caterpillar ~ vikšrara tis tankas 
demolition ~ fortifikacinių įrenginių griovìmo tankas 
destroying / assault ~ psn. prasiveržìmo tankas 
distance- / remote- / controlled / drone ~ nuotolìnio val dy-
mo tankas 
distant action ~ didelės eigo s atsargo s tankas 
distant support ~ tolimõsios paramõs tánkas KEnc
domestic ~ savo s šalies gamybos tankas 
double-driving control ~ dvìgubojo val dymo tankas
dug-in ~ įraustasis tankas 
dummy / inflatable rubber ~ klaidìnamasis tankas 
emplaced ~ tankas kovo s pozìcijoje
engineer ~ inžinèrinis tánkas KEnc  
exposed ~ neapsaugotasis tankas 
female ~ psn. kulkosvaidìnis tankas 
flame-thrower ~ liepsnósvaidis tánkas Aps, KEnc 
guard ~ saugo s tankas 
guided-missile ~ ginklu otas raketomis tankas 
gunned ~ ginklu otas patranka tankas 
heavy ~ psn. sunkùsis tánkas KEnc
highly mobile ~ judru sis tankas 
hostile ~ príešo tankas 
infantry ~ pėstininkų paramo s tankas 
knocked-out ~ ìšvestas iš rikiuo tės tankas 
lead ~ priešakìnis tánkas
light ~ lengvàsis tánkas KEnc
light gun ~ tankas su lengvąja patranka 
main battle ~ pagrindìnis kovìnis tánkas KEnc
male ~ psn. patrankinis tankas 
man ~ žmogau s val domas tankas 
medium ~ psn. vidutìnis tánkas KEnc
medium gun ~ tankas su vidutìnio kalìbro patranka 
mine-clearing ~ išminavimo tankas 
mine-sweeping ~ mìnų tralavimo tankas 
mired ~ įstrìgęs purve, pelkėje tankas 
motionless ~ įraustas į žemę tankas; nejudru sis tankas  
one-man ~ vienvietis tankas 

organic ~ etatinis tankas 
out dated ~ pasenusios konstru kcijos tankas 
patrol ~ patru linis tankas 
petard-mounted ~ tankas su kumuliacinių u žtaisų mėtymo 
įranga 
present-day ~ šiuolaikìnis tankas 
prewar ~ prieškarìnis tankas 
radio / drone / remote-controlled ~ radiju val domas tankas 
reconnaissance / scouting ~ žvalgybinis tankas 
replacement ~ rezervinis ta nkas 
screening ~ tankas su dūmijimo príetaisu 
self-entrenching ~ savaime užsìkasantis tankas 
signal ~ ryšių tankas 
slow ~ lėtaei gis tankas 
smoking ~ degantysis tankas 
standard ~ standartinis tankas 

taillight
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superheavy / ultraheavy ~  labai  sunku s tankas 
swimming / aquatic / amphibious ~ plaukiamasis tankas
towed ~ velkamasis tankas 
training ~ mo komasis tankas 
turretless ~ bebõkštis tánkas KEnc
typical ~ tìpinis tankas 
unidentified ~ neatpažìntasis tankas 
unmanned ~ tankas be įgulos  
upgraded ~ modernizúotasis tánkas
wandering ~ klajo jantysis tankas 
wheel-caterpillar ~ vikšraratis tankas 
whippet / baby ~ tanketė

tank II n 1 bãkas; cistèrna KEnc; rezervuãras KEnc; balio nas 2 
radijo virpesių ko ntūras 3 automob. bakas, bakelis 
~ mounted in truck sumontu otas ant automobìlio rezer-  
vuaras 
above-ground (storage) ~ antžemìnis rezervuaras 
accumulator ~ bakas kolektorius 
additional ~ papìldomasis bakas 
additional fuel ~ papìldomasis degalų bakas 
aircraft spray ~ aviãcinis laistytùvas Aps, KEnc
annular ~ žiedìnis rezervuaras 
armoured / steel ~ šarvu otasis bakas 
auxiliary ~ pagalbinis bakas, papìldomasis bakas 
bag-type ~ lankstu sis bakas 
balance ~ palai kantis pusiausvyrą rezervuaras 
ballast ~ balastinė cisterna 
balloon-roof ~ rezervuaras su ju dančiu dangčiu 
bolted ~ surenkamasis išrenkamasis rezervuaras 
brake fluid ~ stabdžių skysčio bakas 
bridge-laying ~ tìltinis bakas, tìlto atramo s bakas 
bullet-proof / armoured steel fuel ~ šarvu otasis degalų
bakas; kul koms atsparu s bakas 
buried / underground storage ~ požemìnis rezervuaras 
canvas ~s brezen tinė tara
cell-type ~ lankstu sis bakas  
cylindrical ~ cilìndrinis rezervuaras 
coil type ~ gyvatu ko pavìdalo rezervuaras 
collecting ~ surenkamasis rezervuaras 
collector ~ sunaudo jimo bakas
compensating / surge ~ lyginamasis rezervuaras, kompen-
su ojamasis rezervuaras 
coolant (-liquid) ~ aušìnamojo skysčio bakas 
cryogenic ~ kriogeninis rezervuaras 
daily supply ~ eikvo jamoji cisterna 
day-storage ~ tarnybinis rezervuaras 
degassing ~ degazavimo bakas
de-icer / de-icing fluid ~ skysčio nuo apledėjimo bakas 
detachable ~ nuimamasis bakas 
diesel storage ~ dyzelìnio ku ro rezervuaras 
dished / curved ~ rezervuaras su ìšgaubtu dugnu 
distribution ~ skìrstomasis rezervuaras 
drinking ~ geriamojo vanden s cisterna 
dry ~ rezervuaras be vanden s pagalvės 
drop ~ numetamasis bakas 
elevated / surge ~ slegiamasis rezervuaras 
emergency ~ atsargìnis bakas 
emergency fuel ~ avarinis degalų bakas 
engine oil ~ varìklio alyvos bakas 
expansion ~ išsiplėtìmo bakelis 
expendable ~ numetamasis bakas 
external / outboard ~ išorìnis bakas 
extra ~ papìldomasis bakas 
fabric fuel ~ minkšto ji degalų tara
feed ~ sunaudo jimo bakas; tiekìmo bakas 
filter ~ filtravimo basei nas 
fixed ~ nenuimamasis bakas 
flexible ~ lankstu sis bakas 
floating-roof ~ rezervuaras su plaukiamu oju dangčiu 

fuel / propellant ~ degalų bakas, degalų pildytu vas 
fuel gravity-feed / gravity fuel ~ degalų padavìmo savìtaka 
bakas 
fuel servicing ~ benzìnvežis
fuel supply ~ degalų padavìmo bakas 
gas ~ du jų talpykla
head ~ slėginis bakas 
heat / thermal insulated ~ ba kas su šilumine izoliacija 
high-pressure ~ aukštojo slėgio rezervuaras; dìdelio slėgio 
bakas 
hydraulic ~ hidraulinio skysčio bakas, bakelis 
inflatable rubber ~ pripučiamasis gumìnis rezervuaras 
long-range ~ papìldomasis bakas 
main ~ pagrindìnis bakas 
main fuel ~ pagrindìnis degalų bakas 
main storage ~s pagrindìnis rezervuarų parkas 
mobile metallic ~ judru sis metalìnis rezervuaras 
oil ~ alỹvos bakas; alỹvos rezervuaras 
oil storage ~ naftos rezervuaras 
oxidant / oxidizer ~ rak. oksidatoriaus bakas 
petrol / fuel storage ~ benzìno bakas; degalų rezervuaras 
petrol storage ~ benzìno saugojimo rezervuaras 
plastic ~ plastikìnis bakas 
powder ~ u žtaisų dėžė
precipitation ~ nu osėdų rinktu vas
quick-detachable ~ grei tai nu imamas bakas 
radiator ~ radiatoriaus bakas 
radiator bottom / lower ~ apatìnis radiatoriaus bakelis 
radiator top ~ viršutìnis radiatoriaus bakelis 
receiving ~ surinkìmo rezervuaras 
reserve / spare ~ atsargìnis bakas; atsargìnis rezervuaras 
reserve fuel ~ atsargìnis degalų bakas 
rigid ~ standu sis bakas
rubber (bag) ~ gumìnis bakas 
rubberized-fabric ~ gumìnis medžiagìnis rezervuaras 
saddle ~ bal no pavìdalo bakas 
sediment ~ pur vo rinktu vas
self-sealing ~ savaime užsitraukiantis bakas 
semirigid ~ pusiau standu s bakas 
service ~ eikvo jamoji cisterna; sunaudo jimo bakas
settling / decantation ~ nusėdamasis rezervuaras; nu osėdų
cisterna 
slip ~ numetamasis bakas 
slip fuel ~ numetamasis degalų bakas 
small ~ bakelis
spherical ~ sferinis rezervuaras 
spheroidal ~ sfero idinis rezervuaras, ru tulio pavìdalo rezer-
vuaras
spray ~ aviacinis išliejìmo prìetaisas 
starting ~ (pa)leidìmo bakelis 
starting fuel ~ (pa)leidìmo (degalų) bakas 
storage / stock ~ sandėliavimo rezervuaras 
sump / supply ~ sunaudo jimo bakas
supplementary ~ papìldomasis bakas
supply fuel ~ degalų sunaudo jimo bakas 
surge ~ buferìnis bakas 
suspension lubrication ~ pakabo s tepalų bakas 
terminal ~ perkrovimo pu nkto rezervuaras 
trailerized ~ priekabìnė autocisterna 
transportation ~ autocisterna
undergrounded / grounded / dug-in ~ požemìnis, įgìlintasis 
rezervuaras 
uninsulated / bare ~ bakas be šilumìnės izoliacijos
water ~ vanden s cisterna 
welded ~ suvìrintosios konstrùkcijos rezervuaras 
working ~ darbìnis rezervuaras

tankage n degalų bakų sistema
tank-driving n tankų vairavimas

tank-driving
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tanker n 1 tánklaivis KEnc 2 cistèrna; autocistèrna 3 av. 

degalų lėktùvas  
decontamination watering ~ automobìlinė degazavimo 
cisterna 
flying ~ lėktu vas pilstytu vas 
road ~ autocisterna 

tanker-aircraft n lėktu vas pilstytu vas
tankette n tankètė KEnc
tanking n: ~ of fuel degalų atvežim̀as piltìnėmis transpo rto 

príemonėmis
tankman n (pl –men) tankìstas 
tankodrome n tankodròmas KEnc
tank-proof a tankų neįveikiama (vietovė) 
tank-sick a bìjantis tankų
tank-sickness n tankų baimė
tank-torpedo n prieštankinis sprogdiǹimo vežimėlis
tansporter-loader n rak. transpo rto ir užtai symo mašina 
tap n 1 (vandentiekio, dujotiekio ir pan.) čiaupas 2 kai štis, volė

3 sriegìklis 4 el. atšaka, ìšvadas 
fuel ~ degalų čiaupas 
mixing ~ maišytu vo čiaupas 

tape n 1 kasètė KEnc; magnetofòno júosta 2 magnetofòno 
įrašas 3 telegrãfo júosta 4 komp. ju osta; juostẽlė 5 ruletė, 
matavimo ju osta
~ fuse padegamo ji ju osta 
adhesive / gummed / water-activated ~ lipnio ji ju osta 
base ~ bazinė ju osta (minų lauko perėjos pločiui žymėti) 
geodetic surveying ~ geodezinė matavimo ju osta 
identification ~ (laido) spalvo toji apvija
insulating ~ izoliacinė ju osta 
magnetic ~ magnetinė ju osta 
measuring ~ ruletė; matavimo ju osta 

 perforated / punched ~ perforãcinė júosta KEnc
safety line ~ saugu mo lìnijos žymėjimo ju osta 
surveying ~ geod. matavimo ju osta 
telegraph ~ telegrafo ju osta

tape-machine n rai džių spausdìnimo telegrafo aparatas
tape-measure n ruletė; matavimo ju osta; centimetrinė ma-

tuo klė
taper <n, a> n 1 kūgišku mas; núožulna; smailėjimas; kūgio 

fo rma 2 plei štas 
base ~ aptakio sios požiedìnės svíedinio dalies fo rma
curved ~ (sviedinio) kūginė dalìs, skliau tinė dalìs
gradual ~ tolydžio ji núožulna 
a kūgiškas, kūginis, kūgio fo rmos, pavìdalo

tape-recorder n grotu vas; magnetofo nas
tapered a smailu s, nusmailėjęs
taping n 1 matavimas 2 apvija

base ~ bazės il gio matavimas 
catenary ~ matavimas matavimo ju osta (nesiliečiant žemės)
surface ~ matavimas matavimo ju osta (liečiant žemę)

tapper n 1 telegrafo raktas 2 sriegìklis
tappet n automob. (vožtuvo) stūmìklis;   kumštelis

fuel-pump ~ degalų siur blio stūmìklis 
mushroom (-type) ~ grybo pavìdalo stūmìklis 
plunger ~ plūnžerìnis stūmo klis 
self-adjusting ~ stūmìklis su automatiniu tarpo reguliavimu 
shoe ~ trinkelės stūmìklis
valve ~ vožtu vo stūmìklis

tapping n el. išvedìmas
tar n degu tas; derva; gudro nas

oil / petroleum ~ gudro nas 
tare n tara; taros, pakuo tės svo ris

target I n 1 taikinỹs Art, KEnc, NATO; ~ does not develop
„Taikinys nepasiro do“ (pranešimas); ~ identified  „Taikinys 
atpažìntas“ (pranešimas); ~ seen „Taikinys aptiktas“ (prane-
šimas); accept the ~ prisiimti taikinio naikìnimą; acquire / 
lock onto a ~ rdl. pagauti taikinį; aim / point at a ~ taikyti į
taikinį; krei pti į taikinį allocate ~s paskìrstyti taikinius; close 
in on the ~ suartėti su taikiniu; come* on aim ~ įsišaudyti į  
taikinį; deal* with a ~ pavei kti taikinį; designate / assign a ~
nuro dyti taikinį; destroy / eliminate / kill / hit* a ~ sunaikìnti 
taikinį; detect / acquire / develop / seek* out a ~ aptìkti 
taikinį; engage the ~ paleisti u gnį į taikinį; evaluate the ~
įvertinti taikinį; fire / engage / shoot* up a ~ apšaudyti 
taikinį; get* on to a ~ prisiimti taikinio naikìnimą; hit* the ~ 
patáikyti į táikinį; identify a ~ atpažìnti taikinį; illuminate a 
~ rdl. apšviesti taikinį; inclose a ~ in bracket apgau bti taikinį
síeksniu; intercept a ~ perimti taikinį; keep* the ~ under 
observation nuo lat stebėti taikinį; make* clear a ~ atrasti 
taikinį; obliterate a ~ vìsiškai sunaikìnti taikinį; off the ~ į
šalį nuo taikinio; place fire on a ~ apgau bti taikinį (ugnimi); 
present a ~ būti taikiniu; shift the ~ pakei sti taikinį; single 
out a ~ pasirin kti taikinį; spot / locate a ~ fiksu oti taikinį; 
steer to a ~ taikyti į taikinį; krei pti į taikinį; straddle / cross a 
~ apgau bti taikinį síeksniu; swing* with the ~ sekti taikinį; 
taikyti į taikinį; krei pti į taikinį; take* the ~ under fire pa-
leisti u gnį į taikinį; track / follow the ~ sekti taikinį; track the 
~ in elevation sekti taikinį pagal vietos kampą 2 uždavinys, 
užduotìs 3 komp. (duomenų, atminties) adresatas 
~ critical to the operation opera cinės reikšmės taikinys 
 ~ in range pasíekiamas ugnimì taikinys 
~ indistinguishable from the background nekontrastinis 
taikinys 
~ of interest svarbu sis taikinys 
~ of opportunity atsitiktiǹis taikinỹs Art, KEnc, NATO; ne-
planìnis taikinỹs Art, KEnc 
~ out of range nepasíekiamas ugnimì taikinys 
~ under attack atakúojamasis taikinys 
acoustic ~ aku stinis taikinys 
airborne / aerial / air ~ óro taikinỹs Art, KEnc
alternate / supplementary ~ papìldomasis taikinys 
alternate ~ atsargìnis taikinỹs Art, KEnc
approaching ~ artėjantis taikinys
area ~ plótinis taikinỹs Art, KEnc
armoured ~ šarvu otasis taikinys 
audible ~ girdimasis taikinys, įsiklausomasis taikinys 
auxiliary ~ žyminys 
ballistic ~ bañdomasis balìstinis taikinỹs KEnc
bow-on ~ siauràsis taikinỹs KEnc 
camouflaged / masked ~ užmasku otasis taikinys 
charged demolition ~ sprogdìnimo objèktas KEnc, NATO 
climbing ~ kabrúojamasis taikinys 
close ~ artimasis taikinys 
complex ~ sudėtìnis taikinỹs Art, KEnc
crested ~ uždengtàsis taikinỹs            
crossing ~ ju dantis kampu  į šaudymo plo kštumą taikinys 
defiladed ~ uždarasis taikinys 
demolition ~ griovìmo objèktas KEnc, NATO
description ~ tikràsis taikinỹs Art, KEnc
destruction ~ naikìnamasis taikinỹs
discrete ~ paviẽnis taikinỹs NATO
distant ~ tolimàsis taikinỹs
extended ~ erdvìnis taikinys 
false / decoy ~ klaidìnamasis taikinys 
finite ~ galutìnių matmenų taikinys 
fixed line ~ tiksliai  užfiksu otas taikinys 
floating / waterborne ~ plaukiamasis taikinys 
fluctuating ~ kintamasis taikinys 
genuine / true / actual ~ realu sis taikinys, tikrasis taikinys 
ground ~ antžemìnis taikinỹs Art, KEnc
gun ~ artilèrijos taikinỹs Art, KEnc
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hard ~ gerai  apsaugotas taikinys; apsaugotas nuo branduo-
lìnio gin klo taikinys 
hard-to-hit ~ sun kiai pažei džiamas taikinys 
high-priority ~ pirmaei lės svarbo s taikinys 
high-speed ~ greitaei gis taikinys 
high-value ~ reikšmìngasis taikinỹs
horizontal ~ horizontalùsis taikinỹs Art, KEnc
human ~ gyvàsis taikinỹs Art, KEnc
hypothetical ~ sąlygìnis taikinys 
intended ~ numatytasis taikinys 
isotropic ~ izotro pinis taikinys 
large ~ dìdelis taikinỹs Art, KEnc
large area ~ plo tinis taikinys 
last resort ~ paskutìnės eilės taikinys 
linear ~ linijìnis taikinỹs Art, KEnc
live ~ tikràsis taikinỹs Art, KEnc
low-altitude ~ žemai  skreñdantis óro taikinỹs
low-speed ~ lėtaei gis taikinys 
manoeuvring / moving ~ judrùsis taikinỹs Art, KEnc
material ~ negyvasis taikinys 
multiple ~ grùpinis taikinỹs Art, KEnc
nuclear ~ branduolìnio smūgio taikinys 
nuclear ~ of oportunity neplanìnis branduolìnio smūgio 
taikinys 
observed ~ mãtomasis taikinỹs Art, KEnc
on-call ~ taikinỹs pagal pareikalãvimą Art, KEnc, NATO  
opportunity ~ atsitiktìnis taikinỹs NATO
personnel ~ gyvàsis taikinỹs Art, KEnc
phantom ~ klaidìnamasis taikinỹs Art, KEnc
pinpoint ~ mažàsis taikinỹs Art, KEnc; taškìnis taikinỹs
NATO
planned ~ planìnis taikinỹs Art, KEnc, NATO
point ~ taškìnis taikinỹs KEnc; paviẽnis taikinỹs NATO
polarizing ~ poliarizu ojamasis taikinys 
predetermined ~ duotasis taikinys 
preliminary demolition ~ (griovimo) išankstìnis taikinỹs
Art, NATO  
preplanned ~ planìnis taikinys 
primary ~ pagrindìnis taikinỹs Art, KEnc        
profitable ~ naudìngasis taikinys 
radar ~ radiolokãcinis taikinỹs Art, KEnc 
receding ~ to lstantis taikinys  
registration ~ įšaudomasis taikinys; žyminys
reserved demolition ~ numatýtasis griáuti objèktas NATO
rocket ~ raketa taikinys 
round beyond ~ art. perlėkis 
scheduled ~ numatýtasis taikinỹs Art, KEnc, NATO
sea ~ jūrų taikinỹs Art, KEnc
searchlight ~ apšviečiamasis taikinys 
secondary ~ antraei lis taikinys 
shallow ~ negilùsis taikinỹs Art, KEnc
short-range ~ artimàsis taikinỹs Art, KEnc
simple ~ paprastasis taikinys 
simulated ~ imitu ojamasis taikinys 
single ~ paviẽnis taikinỹs Art, KEnc, NATO
small ~ mažasis taikinys 
snap ~ pasiródantysis taikinỹs Art, KEnc
sound-producing ~ garsìnis taikinỹs Art, KEnc
sport ~ spòrtinis taikinỹs KEnc
stationary ~ nejudrùsis taikinỹs Art, KEnc
stationary point ~ nejudrùsis taškìnis taikinỹs Art, KEnc
subsonic ~ ikigarsìnis taikinys 
supersonic ~ viršgarsìnis taikinys  
supplementary ~ neplanìnis taikinys 
surface ~ antvandenìnis taikinys 
surprise ~ netikėtai pasiródęs taikinỹs Art, KEnc
suspected ~ tikėtinasis taikinỹs Art, KEnc
tactical ~ tãktinis taikinỹs Art, KEnc
testing ~ patikro s skydas; taikymo įtaisų tìkrinimo skydas

transient ~ laikinasis taikinys
transitory ~ grei tai išnỹkstantis taikinỹs Art, KEnc, pasi-
ro dantysis taikinys 
uncharged demolition ~ numatýtas griáuti objèktas NATO
underground ~ antžemìnis taikinỹs KEnc
underwater / undersea ~ povandenìnis taikinys 
unidentified ~ neatpažìntasis taikinys 
unobserved ~ nemãtomasis taikinỹs Art, KEnc
unprofitable ~ nevertìngasis taikinys 
unsound ~ negarsìnis taikinys 
valid / vital ~ svarbùsis taikinỹs Art, KEnc
vertical ~ vertikalùsis taikinỹs Art, KEnc 
war ~ koviǹis taikinys 
water-borne ~ jūrų taikinys 
witness ~ kontro linis žyminys 
wortwhile nuclear ~ naudìngasis branduolìnio smūgio taiki-
nys

target II n mo komasis taikinys; get* onto a ~ įsišaudyti į
taikinį; trail a ~ tempti mo komąjį taikinį
aerial / aerial training ~ mókomasis óro taikinỹs KEnc
bobbing / flip-up ~ pasiro dantysis mo komasis taikinys 
classification ~ mo komasis kontro linio šaudymo taikinys 
collapsible ~ pakylantis ir krin tantis taikinys, pasiro dantysis 
mo komasis taikinys 
controlled ~ val domasis mo komasis taikinys 
disappearing / vanishing ~ pasislepiantysis mo komasis 
taikinys 
fast moving ~ greitaei gis mo komasis taikinys 
figure ~ figūrinis mo komasis taikinys
fixed / sitting / stationary ~ nejudru sis mo komasis taikinys 
flag ~ vėliavìnis mo komasis taikinys 
full-height figure ~ visaūgis mo komasis taikinys
gunnery ~ mo komasis šaulių taikinys 
manoeuvring / moving ~ judru sis mo komasis taikinys 
model ~ sumažintasis mo komasis taikinys 
overhead ~ imitu ojantis taikinio skridìmą virš galvo s zenìti-
nis taikinys  
parachute ~ taikinys parašiu tas 
prone silhonette ~ gu lintis figūrinis mo komasis taikinys 
quick-fire ~ grei tojo šaudymo mo komasis taikinys 
radiocontrolled ~ radiju val domas mo komasis taikinys 
realistic ~ tiksliai  imitu ojantis tik̀rąjį taikinį mo komasis tai-
kinys 
rectangular ~ stačiakampis mo komasis taikinys 
reference ~ kontro linis mo komasis taikinys 
reflection ~ atspin dintysis mo komasis taikinys 
representative tank ~ tanko maketas (mokomasis taikinys)
revolving ~ sukamasis mo komasis taikinys 
ringed bull‘s eye ~ mo komasis taikinys su apskritìmais 
round / school ~ apskritasis mo komasis taikinys 
scope sight ~ mo komasis šaudymo su o ptiniu taikikliu  taiki-
nys  
sea training ~ mókomasis jūrų taikinỹs KEnc
service ~ kovìnis taikinys 
short-range ~ artimasis mo komasis taikinys 
sledge ~ ju dantis ant ro gių mo komasis taikinys 
sleeve ~ zen. taikinys kūgis 
surprise ~ netikėtai pasiro dantis mo komasis taikinys 
tank ~ mo komasis tankų taikinys 
testing ~ mo komasis kontro linis, taikìklių tìkrinimo taikinys 
towed ~ tempiamasis, velkamasis mo komasis taikinys 
training ~ mókomasis taikinỹs Art, KEnc  
underground training ~ antžemìnis mókomasis taikinỹs
KEnc
vertical ~ vertikalu sis mo komasis taikinys 
waist-figure ~ juosmenìnis mo komasis taikinys 
waterborne ~ plaukiamasis mo komasis taikinys 

targeting n taikinių atranka
target-observer-gun n trìkampis „taikinys–vadas–pabūklas“ 

target-observer-gun
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tariff n log. tarìfas
taring n taravimas
tarmac n gudronúotasis pléntas
tarpaulin n brezeñtas  
task n (t. p. komp.) užduotìs KEnc; uždavinỹs KEnc 

back geodetic ~ atvirkštìnis geodèzinis uždavinỹs KEnc
forward geodetic ~ tiesióginis geodèzinis uždavinỹs KEnc
geodetic ~ geodèzinis uždavinỹs KEnc
impromptu fire ~ neplanìnis ugnies uždavinys
opportunity ~ neplanìnis uždavinys 
opportunity artillery ~ neplanìnis artilèrijos ugniẽs uždavi-
nỹs Art, KEnc
planned artillery ~ planìnis artilèrijos ugniẽs uždavinỹs Art, 
KEnc

tax n log. mo kestis
taxiway n riedėjimo tãkas NATO
T-bar, T-beam, T-girder n techn. T pavìdalo sija; tėjinė sija  
teaching n komp. mo kymas; (operatoriaus) mo kymas
teachware n komp. programinė mo kymo įranga
team n brigadà KEnc; grùpė KEnc; kománda KEnc

airborne battle / combat ~ taktinė o ro desanto gru pė
airborne demolition ~ o ro desanto sprogdiǹimo komanda 
assault ~ štur mo būrys, gru pė
assault demolition ~ (šturmo grupės) sprogdìnimo komanda 
fire ~ ugnies gru pė

 fire control ~ ugniẽs val dymo grùpė Art, KEnc
fire-fighting ~ gaisrìnė komanda 
flame ~ liepsno svaidžio komanda 
gapping ~ perėjų įrengìmo būrys 
gun ~ pabūklo skỹrius Art, KEnc
helicopter mine-laying ~ minavimo iš sraigtasparnių ko-
manda 
machine-gun ~ kulko svaidžių padalinys 
marking / pathfinder ~ žymėjimo kománda KEnc, NATO
minefield breaching ~ perėjų darymo mìnų lauke gru pė
mine-laying ~ minavimo gru pė
radiation detection ~ radiacinės žvalgybos gru pė
rescue ~ gélbėjimo grùpė
spray ~ dezinfekavimo komanda 
tank hunter ~ tankų naikìnimo gru pė
water purification ~ vanden s valymo įrenginio val dymo, 
príežiūros komanda

tear n 1 įplėša, įplėšìmas, įplyšìmas; skylė, plyšys 2 (veržlus, 
smarkus) lėkìmas; skubėjimas 

tear-gas n chem. ašarìnės du jos 
tearing a sprogstamasis
tearing-away n atsiskyrìmas; išsiskyrìmas
tear-proof a atsparu s dilìmui
tear-shell n sviedinys su ašarìnėmis du jomis
technical a techninis, technikos; techniškas; ~ and economic / 

engineering techninis-ekono minis 
technician n 1 tèchnikas 2 specialìstas 3 laborántas 

bomb disposal ~ nespro gusiųjų bo mbų ištai symo technikas  
senior ~ vyresnysis technikas 

technique n 1 tèchnika KEnc; meistrišku mas 2 (specialus) 
būdas; meto das; meto dika 3 komp. meto dika; technika
~ of fire šaudymo technika 
black out driving ~ vairavimo užtemdymo sąlygomis tech-
nika 
boreholing ~ gręžinių gręžìmo technika 
breaching ~s 1 perėjų įrengìmo būdai 2 u žtvarų ar dymo 
būdai
combat engineer ~ karo pionierija; pionierinė technika 
demolition ~s sprogdìnimo darbai  KEnc; griovìmo technika 
driving ~ (automobilio ir pan.) vairavimo technika 
engineering ~ technika 
fire / gunnery ~s šaudymo būdai 

fire direction ~ ugnies val dymo būdai 
firing ~ šaudymo technika 
invisible targets firing ~s nemãtomųjų taikinių šáudymo 
būdai Art, KEnc
measuring ~ matavimo technika 
mine / mine-warfare ~s mina vimo ir išminavimo būdai 
shoot-and-scoot ~ klajo jančiųjų pabūklų taktika

technological a techninis
technology n 1 tèchnika KEnc (t. p. komp.) 2 technològija     

(t. p. komp.)  
advanced ~ pažangio ji technika 
computer ~ kompiutèrija KEnc
computing ~ skaičiãvimo tèchnika KEnc
cryogenic ~ kriotèchnika KEnc 
light ~ šviesõs tèchnika KEnc 
super-high frequency ~ labai  áukšto dãžnio tèchnika KEnc

tee n 1 T fo rmos daiktas 2 trìšakis 
tee-joint n el., techn. trìšakis
teeth n: dragon ~ gelžbetonio piramìdės
telebrief n tiesióginis telefòno ryšỹs NATO 
telecommand n nuotolìnė komanda, telekomanda
telecommunications n pl telekomunikãcijos KEnc, NATO; 

ryšiaĩ KEnc; tolimàsis ryšỹs KEnc; elektrìnis ryšỹs KEnc 
telecontrol n nuotolìnis val dymas (t. p. komp.) KEnc, tele-

val dymas, distancinis val dymas 
teledish n palydo vinė antena
telefax n telefãksas KEnc
telegram n telegramà KEnc
telegraph n telegrafas 
telegrapher n telegrafininkas
telegraphy n telegrãfija; telegrafãvimas 

duplex ~ dupleksinis telegrafavimas 
multichannel ~ daugiakanãlis telegrafãvimas KEnc
radio / wireless ~ radiotelegrafija 
simplex ~ simpleksinis telegrafavimas 
superaudio ~ viršto ninis telegrafavimas 
visual ~ švieso s signalizacija 
voice-frequency ~ to ninis telegrafavimas

telemechanics n telemechãnika KEnc
telemeter n telemetrinis príetaisas
telemetering n telemetrija
telemetric a telemetrinis
telemetry n nuotolìnis matãvimas KEnc, telemetrija (t. p. 

komp.) 
telemonitoring n nuotolìnė príežiūra
telephone n telefònas; telefòno aparãtas KEnc  

call-back ~ telefo nas su po kalbių mygtuku 
dial ~ telefo nas su nu merių rinktuvu 
extension ~ papìldomasis telefo nas
handset ~ mikrotelefo nas 
intertank / tank intercommunication ~ tanko pasikalbėjimo 
įtaisas
wireless ~ radiotelefo nas

telephone set n telefo no aparatas
automatic  ~ / dial ~ amer. automatinis telefo no aparatas
extension ~ papìldomasis telefo no aparatas
loudspeaker ~ garsiakal bis telefo no aparatas

telephonogram n telefonogramà KEnc
telephony n telefo nija; telefonavimas

carrier ~ aukštojo dažnio telefonavimas 
radio ~ radiotelefo nija 
wireless ~ radiotelefo ninis ryšys 

teleprinter n teletaipas; klavìšinis telefo nas
teleprocessing n automat., komp. nuotolìnis apdoro jimas
telescope n 1 teleskòpas 2 jūrinis žiūrõnas

autocollimating ~ autokolimacinis telesko pas
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azimuth tracking ~ taikik̀lis pagal azimutą
battery commander’s / binocular / stereoscopic ~ 
artilèrinis stereoskòpinis priétaisas Art, KEnc
binocular ~ binokuliarinis telesko pas 
bore inspection ~ o ptinis vamzdžio kanalo apžiūro s 
príetaisas 
panorama ~ pabūklo kampãmatis Art, KEnc
pointer’s ~ o ptinis vertikaliojo taikytojo vamzdis 
rifle ~ o ptinis šautuvìnis taikìklis; o ptinis snaiperìnis taikìklis 
right-angle ~ alkūninis perisko pinis vamzdis 
side-mounting ~ šo ninis telesko pinis taikìklis 
sighting ~ o ptinis taikik̀lis; telesko pinis taikìklis 
stereoscopic / binocular ~ stereosko pinis príetaisas
straight ~ o ptinis tiesiojo taikymo taikik̀lis 
tower ~ bo kšto telesko pas 
tracker’s ~ taikytojo vizyras; art. paieško s vamzdis 
tracking ~ o ptinio sekim̀o telesko pas; o ptinis ju dančiojo tai-
kinio stebėjimo vamzdis 
vertical tracking ~ art. vado vamzdis
zenith ~ zenìtinis teleskòpas KEnc

telescopic a telesko pinis
telescoping a ìšstumiamas
telesignalling n nuotolìnė signalizãcija KEnc, telesignalizacija 
teleswitch n nuotolìnis perjungiklis 
teleswitching n el. nuotoliǹis atjungim̀as
teletachometer n nuotolìnis tachometras
teletermometer n nuotoliǹis termometras
teletext n komp. teletekstas
teletype n teletáipas (t. p. komp.) KEnc
television n televìzija (karyboje) KEnc 
televisor n televìzorius
telex n abonen tinis telegrafas, teleksas
telltale n 1 signalinis, kontro linis įtaisas; registravimo įtaisas; 

automatinis skaitìklis 2 signalinė lempa, lempu tė
direction indicator ~ po sūkio rodik̀lio signalas 
flashing hand brake ~ ran kinio stabdžio įjungìmo signalas 
su blykščiojančia šviesa
hand brake ~ ran kinio stabdžio įjungìmo signalas; signalinė
ran kinio stabdžio lempu tė
main beam ~ (žibintų) tolimo sios švieso s įjungìmo signalas 

telpher n 1 elektrìnė talė, telferis 2 kabamasis kelias 
temperature n įv. reikšm., t. p. komp. temperatūrà 

~ of initial combustion pradiǹė degim̀o temperatūra
~ of the surrounding, ambient ~   aplinko s o ro temperatūra
bake-out / baking ~ įšilim̀o temperatūra
boiling ~ virìmo temperatūra
chamber ~ art. kameros temperatūra
charge ~ ùžtaiso temperatūrà Art 
combustion ~ degìmo temperatūra
cryogenic ~ kriogeninė temperatūra
exhaust ~ išleidìmo temperatūra
exhaust-gas ~ išleidžiamųjų du jų temperatūra
fire / ignition / flash ~ užsidegìmo temperatūra
idling ~ (tuščiosios eigos) varìklio temperatūra
inflammation ~ pliūpsnio temperatūra
initial propellant ~ pradiǹė parako temperatūra
inlet / intake ~ įleidim̀o temperatūra
jacket ~ (aušinimo skysčio) gau bto temperatūra
melting / fusing ~ lydymosi temperatūra
mixture ~ mìšinio temperatūra (variklyje) 
nose-cone ~ (raketos) priékinės dalies temperatūra
self-ignition / spontaneous ignition ~ savaiminio užsilieps-
no jimo temperatūra
static ~ statinė temperatūra
static air ~ stãtinė óro temperatūrà NATO 
steady ~ pastovióji temperatūrà
total / impact / stagnation ~ stabdymo temperatūra

touch-off ~ (parako) užsiliepsno jimo temperatūra
temperature-indicating a fiz., techn. terminis
temperature-resistant a atsparu s šìlumai
template n = templet
temple n prispaudžiamo ji plokštelė
templet n (t. p. komp.) šablònas; mòdelis KEnc; lekãlas  

officer’s ~ (of tactical symbols) vado liniuo tė
supply ~ tinkliǹis grãfikas KEnc 

tempo n tempas; sparta
ten n chem. tènas (brizantinė SM) KEnc 
tenacity n 1 kibu mas, tvirtu mas 2 klampu mas, lipnu mas 
tendency n 1 tendeñcija; pólinkis 2 kryptìs KEnc 

ageing ~ didesnė senėjimo tenden cija 
knocking ~ didesnė detonacijos tenden cija 
oversteering ~ of car automobìlio tenden cija per dideliam 
pasisukìmui 
sooting ~ nu odegų atsiradìmo geba
understeering ~ of car automobìlio tenden cija nepakan ka-
mam pasisukìmui 

tender n 1 mechanikas 2 jūr. pláukiojamoji bãzė  
signal ~ signãlininkas KEnc

tenon n 1 stat. dygis 2 techn. smeigė; liežuvėlis, mentelė; pėda
tensile a tampu s; tąsu s 
tensility n tampu mas; tąsu mas 
tensimeter n tenzimetras
tension n 1 apkrova 2 el. įtampa; fiz., techn. automob. įtem-

pìmas; įtempis  3 tamprùmas 4 temptu vas; įtempìklis 
belt ~ dir žo įtempìmas 
piston-ring ~ stūmo klio žíedo tampru mas 
spring ~ spyruo klės standu mas 
strap ~ ju ostinio stabdžio įtempìmas 
torsion bar spring ~ sukamójo strỹpo užsukìmas 
track ~ vìkšro įtempìmas

tensioner n = tension 4
tensioning n tempìmas
tensometer n įtempio matuo klis, tenzometras
tent n palapìnė; pitch a ~ pastatyti palapìnę; strike* a ~ nuimti 

palapìnę
tentage n pl palapìnių rei kmenys; kuop. palapìnės 
tentative n projektas 

~ minefield location mìnų lau ko išdėstymo projektas 
a 1 bañdomasis, eksperimen tinis 2 parengtìnis, negalutìnis, 
preliminaru s 

terabyte (TB) n komp. terabaitas (1 TB = 240 baitų)
term n 1 nustatytasis lai kas, trukmė 2 nustatytoji data, ter minas 

3 mat. narys 4 radiotech. termas 
~ of progression progresijos narys 
~ of proportion propo rcijos narys 
additional ~ papìldomasis narys 
expansion ~ skaidymo narys   
free / absolute ~ laisvasis narys 
maintenance operation ~ príežiūros lai kas 

terminal n 1 galìnė stotìs; mãzgas KEnc; galìnė riba; galas 2 
pérkrovimo pùnktas KEnc; iškrovìmo stotìs; galìnis 
telekomunikãcijų įrenginỹs KEnc 3 log. terminalas 4 komp. 
galìnis įrenginys; ìšvadas; terminalas LST 5 el. gnybtas; 
ìšvadas, įvadas; across the ~s lygiagrečiai  gnybtams
air ~ óro úostas KEnc, NATO 
axial-tab ~ ašìnis an tgalis 
battery ~ baterijos gnybtas 
battery negative ~ neigiamasis baterijos gnybtas 
battery positive ~ teigiamasis baterijos gnybtas 
beachhead pipeline ~ galìnė kran to placdarmo vamzdyno 
stotìs 
cable ~ kabelio įvadas 
cell ~ elemen to gnybtas 
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cell negative ~ neigiamasis akumulia toriaus ìšvadas 
cell positive ~ teigiamasis akumuliatoriaus iš̀vadas 
coil ~ (uždegimo) rìtės gnybtas 
communications ~ galìnis telekomunikãcijų įrenginỹs KEnc 
current ~ srovės gnybtas 
earth ~ įžeminimo gnybtas 
fuel ~ degalų bazė
ignition ~ uždegìmo grandìnės gnybtas 
master ~ pagrindìnis terminalas 
negative ~ neigiamasis gnybtas 
network ~ tin klo terminalas 
neutral ~ nu lio gnybtas 
petroleum discharge ~ degalų perkrovimo pu nktas 
pipeline ~ galìnė vamzdyno stotìs 
pole ~ (akumuliatorių) baterijos gnybtas 
positive ~ teigiamasis gnybtas 
programmable ~ programu ojamasis terminalas 
railway ~ geležìnkelio stotìs 
receive-only ~ priėmìmo terminalas 
remote ~ nuotolìnis terminalas 
slip-ring ~ kontaktinis su kamojo kontaktinio įtaiso žiédas
supply ~ maitìnimo gnybtas 
typing ~ spausdinimo terminalas 
video display ~ vai zdo terminalas; vaizduo klis 
voltage ~ įtampos gnybtas
water ~ = water terminal

terminator n komp. terminatorius
terminology n komp. terminija
terminus n galìnė stotis̀
terrace n terasà KEnc; pakópa; žẽmės pýlimas (vietovės 

elementai)  
terrain n vietóvė KEnc; organize the ~ inžineriškai įren gti 

vieto vę
adverse / difficult / heavy ~ nelabai  važì vietóvė KEnc
anti-tank ~ tankų nepraeinama vieto vė
flat / even ~ lygio ji vieto vė
impassable ~ nevaži ̀vietóvė KEnc
important ~ svarbióji vietóvė KEnc
key ~ svarbiáusioji vietóvė NATO
moderate ~ mažai  raižyta vieto vė
passable ~ važì vietóvė KEnc
rugged ~ raižýtoji vietóvė
tank-negotiable / traversible ~ tankų praeinama vieto vė
wooded ~ miškìngoji vietóvė KEnc

terrestrial a antžemiǹis
territory n terito rija; žemė; plo tas
test <n, a> n 1 bañdymas 2 tìkrinimas; patikra 3 mãtas; kritèri-

jus 4 tèstas; egzãminas; administer the ~ testu oti, bandyti;
pass the ~ laikyti egzaminą; take* an ~ išlaikyti egzaminą 5 
spec. tyrìmas; anãlizė NATO; nustãtymas 6 komp. ban dymas; 
kriterijus; testas; tìkrinimas 7 chem. reageñtas 8 attr ban do-
masis, ban dymo; patikrinamasis 
~ at the rig sten dinis ban dymas 
~ bed firing sten dinis ugnies ban dymas 
~ data ban dymo rezultatas 
~ firing šaudymo ban dymas 
~ in the field ban dymas eksploatavimo sąlygomis 
~ on the road kelìnis ban dymas 
acceptance ~ priėmim̀o ban dymas; priėmìmo kontro lė
acceptance-delivery ~ priėmim̀o ir perdavimo kontro lė
acid ~ rūgštingu mo ban dymas 
ageing ~ senėjimo ban dymas 
bench ~ sten dinis ban dymas 
block ~ sten dinis varìklio ban dymas 
blow ~ smūginės apkrovo s ban dymas 
brake ~ stabdžių ban dymas 
bridge ~ tìlto ban dymas 
burn-in ~ priverstìnio gedim̀o ban dymas

carbonization ~ nu odegų atsiradìmo (vamzdyje) ban dymas 
chassis ~ važiuo klės ban dymas 
check ~ kontro linis ban dymas 
climatic ~ klimatìnis ban dymas 
cold performance ~ stabdžių veiksmingu mo ban dymas
(esant žemai temperatūrai)  
cold start ~ šalto varìklio paleidìmo ban dymas 
computer-aided ~ kompiuterìnis ban dymas 
consistency ~ tanku mo, tirštu mo, konsisten cijos nustatymas 
continuity ~ elektrìnės grandìnės vientisu mo tìkrinimas 
control ~ kontro linis ban dymas 
corrosion ~ koro zijos ban dymas 
draft / drag ~ trauko s ban dymas 
endurance ~ ilgalai kis ban dymas; eksploatavimo lai ko ban -
dymas 
engine ~ varìklio ban dymas 
exposure ~ atsparu mo atmosferos po veikiui ban dymas 
fatigue ~ ilgalai kis ban dymas 
field ~ eksploatacinis ban dymas; lau ko ban dymas
field service ~ ban dymas eksploatavimo sąlygomis 
firing ~ (variklio) ugnìnis ban dymas 
flash ~ blyksnio temperatūros nustatymas  
flight ~s (órlaivio) skrỹdžio bañdymai NATO; (rakètos) skrie-
jìmo bañdymai NATO
forced-failure ~ priverstìnio gedìmo ban dymas 
fuel consumption ~ degalų ekonomišku mo ban dymas 
ground ~ antžemìnis ban dymas 
hardness ~ kietu mo ban dymas 
hold down captive ~ sten dinis ugnies ban dymas 
homogeneity ~ vienalytišku mo ban dymas 
hot-desert ~ ban dymas karšto s dykumo s sąlygomis 
hydrostatic pressure ~ ban dymas hidrauliniu slėgiu 
insulation ~ izoliacijos ban dymas 
laboratory ~ laborato rinis ban dymas 
leak ~ing sandaru mo ban dymas 
lens ~ objektyvo tìkrinimas 
life / life service ~ eksploatavimo lai ko ban dymas; ilgaam-
žišku mo ban dymas 
line ~ eksploatacinis ban dymas
long duration / long-time ~ ilgalai kis ban dymas
monitoring ~ kontro linis ban dymas 
motor ~ varìklio ban dymas 
mustard ~ iprìto tyrìmo reakcija 
nuclear weapon ~s branduolìnio giñklo bañdymai Aps, KEnc
official ~ priėmìmo ban dymas 
of-the-road ~ ban dymas bekelėje
on-the-road ~ kẽlio ban dymas
percent ~ atrankìnis ban dymas
performance ~ eigo s ban dymas; eksploatacinis ban dymas; 
ban dymas tinkamu mo eksploatavimui  
performance ~ veikìmo ban dymas
periodical ~ perio dinis ban dymas 
physical combat proficiency ~ fìzinio pasirengìmo mūšiui 
tìkrinimas 
post-storage ~ ban dymas po (ilgalaikio) lai kymo 
product-proof ~ atrankìnis ban dymas 
puncture ~ (padangos) pradūrìmo ban dymas, priverstìnio 
gedìmo ban dymas 
qualification ~ kvalifikacinis ban dymas 
quick ~ pagrei tintasis ban dymas 
random ~ atrankìnis ban dymas 
reliability ~ patikimu mo ban dymas 
repair ~ ban dymas po remo nto 
rifle ~ (šautuvo) šaudymo tikslu mo tìkrinimas 
road ~ kẽlio ban dymas 
roll-over ~ apsivertìmo ban dymas 
routine ~ tìpinis ban dymas 
running ~ eigo s ban dymas 
safety ~ lai kymo ban dymas 
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service ~ eksploatacinis ban dymas; ban dymas kariu omenės 
víenetuose 
shop ~ gamyklinis ban dymas 
short-circuit ~ trumpojo sujungim̀o nebuvìmo tik̀rinimas 
short-time ~ trumpalai kis ban dymas 
simulation ~ ban dymas modeliu ojant 
sniffing ~ NM nustatymas pagal kvapą
stability ~ stabilu mo ban dymas 
stand ~ sten dinis ban dymas
static ~ statinis ban dymas 
static firing ~ statinis ugnies ban dymas 
structural ~ stipru mo ban dymas, atsparu mo ban dymas 
tactical effectiveness ~ (technikos) taktinio efektyvu mo tìkri-
nimas 
tank ~ tanko ban dymas 
towing ~ vilkìmo ban dymas 
trajectory ~ trajekto rijos elemen tų sutik̀rinimas šaudant
trial ~ ban domasis rei sas
troop ~ ban dymas kariu omenėje 
tune-up ~ reguliavimo tik̀rinimas 
wind-tunnel ~ ban dymas aerodinaminiame vamzdyje 
a ban domasis

tester n 1 bandytojas, tyrinėtojas; laborantas 2 automat., 
radiotech., komp. testeris, bandik̀lis 3 pabūklo ùžtaiso kãme-
ros il gio matãvimo priétaisas Art 
automatic cable ~ automatinio laidų ir kabelių tik̀rinimo 
príetaisas 
automatic transistor test ~ automatinio tranzìstorių
tìkrinimo príetaisas 
beta transistor ~ beta tranzìstorių koeficien to matavimo 
príetaisas  
coating / line ~ izoliacijos pažeidim̀o ieškik̀lis
diode ~ dio dų patikro s príetaisas 
earth ~ įžeminimo tik̀rinimo priétaisas 
emission-type tube ~ elektro ninių lempų tìkrinimo priétaisas 
flash point ~ blyksnio temperatūros nustatymo priétaisas 
fuel ~ degalų kokybės nustatymo priétaisas 
gas ~ du jų analizatorius 
head-lamp ~ (automobilio) žibin tų tìkrinimo priétaisas 
in-circuit transistor ~ tranzìstorių tik̀rinimo schemoje 
príetaisas 
octane ~ oktaninio skai čiaus nustatymo įranga 
oil ~ alyvos ban dymo aparatas 
relay ~ relės tìkrinimo priétaisas 
spark-plug ~ uždegìmo žvakių tìkrinimo priétaisas 
transistor ~ tranzìstorių tìkrinimo priétaisas 
trigger ~ šaul. g. nuleidim̀o, nuspaudìmo jėgo s matavimo 
dinamometras
wheel alignment ~ val domųjų ratų nustatymo kampų tìkrini-
mo priétaisas
wheel-camber-and-caster ~ príekinių ratų išvirtìmo tìkrini-
mo príetaisas

testing n 1 (iš)bañdymas 2 komp. ban dymas; kriterijus; testas; 
tìkrinimas 3 chem., med. tyrìmas 4 pl psich. tèstai
fuel ~ degalų kokybės ban dymas 
impact strength ~ smūgio ban dymas len kiant 
military materiel ~ kãro tèchnikos bañdymas KEnc
petrol ~ benzìno kokybės ban dymas 
qualification ~ kokybės ban dymas 
storage ~ sandėliavimo ban dymas 
tightness ~ sandaru mo ban dymas 

testing-bench n ban dymo sten das 
test-tube n mėgintuvėlis 
tetrad n komp. tetrada
tetrahedron n prieštankinė plienìnė keturbriau nė piramìdė
tetranitrate n: pentaerythrite ~ chem. tenas (brizantinė SM)
tetrazene n chem. tetrazènas (sužadinamoji SM) KEnc 

tetrode n tetro das
tetryl n chem. tetrìlas (brizantinė SM) KEnc 
text n tèkstas (t. p. komp.) LST 

body ~ pagrindìnis tekstas 
clear ~ atviràsis tèkstas
formatted message ~ nustatýtosios fòrmos pranešìmo tèkstas
NATO 
free-form message ~ laisvõsios fòrmos pranešìmo tèkstas 
NATO  
plain ~ paprastàsis tèkstas; beformãtis tèkstas; atviràsis 
tèkstas
structured message ~ struktūrizúotasis pranešìmo tèkstas
NATO

textbook n (mokymo) príemonė; vadovėlis
texture n tekstūra, sandara, struktūra

fibre ~ plu oštinė tekstūra
thalweg n vandéntaka KEnc
theatre n 1 šaudyklà KEnc, NATO 2 teatras

~ of operations / war karo veiksmų  teatras
theodolite <n, a> n geod. teodolìtas KEnc  

aerological ~ aerolo ginis teodolìtas 
direction ~ krypčių teodolìtas 
double-centre / repeater ~ karto tinis teodolìtas 
geodetic ~ geodezinis teodolìtas 
micrometer / optical ~ teodolìtas su skalių mikrometrais 
pilot-balloon ~ o rpūslės teodolìtas 
precision ~ precìzinis teodolìtas 
a teodolìtinis 

theory n teòrija (t. p. komp.)
~ of games lošìmų teòrija KEnc
~ of shooting šáudymo teòrija KEnc
gun ~ pabūklo teo rija 
information ~ informãcijos teòrija KEnc
probability ~ tikimýbių teòrija KEnc
radiation ~ spinduliavimo teo rija 
rocket ~ reaktyvinio judėjimo teo rija 
surface ~ bal. pavir šinio degìmo teo rija

thermal a fiz., techn. šilumìnis, šilumõs, terminis; ~ X-rays
šilumìniai ren tgeno spinduliai 

thermic a fiz., techn. šilumìnis, šilumõs, terminis
thermister n el., automob. šilumìnis var žas, termìstorius; ter-

morezìstorius
thermit n chem. termìtas (padegamasis mišinys) Aps, KEnc 
thermite a termìtinis
thermobarometer n termobarometras
thermodynamics n fiz. termodinamika 
thermoelectricity n šilumìnė elektra, termoelektra
thermograph n termografas
thermoluminescence n fiz. šilumìnė liuminescen cija, termo-

liuminescen cija
thermometer n termomètras 

alcohol / spirit ~ spiritìnis termometras 
battery ~ batèrijos termomètras Art
bimetallic ~ bimetalìnis termometras 
liquid expansion ~ skystasis termometras 
meteorological ~ meteorolo ginis termografas 
recording ~ termografas
resistance ~ pasipríešinimo termometras 

thermonuclear a termobranduolìnis, -ė Aps, KEnc, NATO
thermonucleonics n termobranduolìnė technika
thermopile n termobaterija
thermos n termosas
thermosiphon n termosifo nas
thermostable a atsparu s šìlumai
thermostat n termostatas (t. p. automob.)
thermoswitch n termojungìklis

thermoswitch



350
thermovision n šilumiǹis vaizdų pérdavimas KEnc
thermovisor n šilumiǹis imtùvas KEnc
thick a 1 sto ras 2 riebu s 3 tankus 4 tir štas 5 pìlnas; pripìldytas 

6 apsiniaukęs (apie dangų, orą ir pan.)  
thicken v 1 tir štinti, tirštėti 2 tan kinti, tankėti 3 augti, didėti, 

gausėti 
thickened a 1 sto ras 2 tir štas 3 tankus 
thickener n techn. tirštintu vas; tirštìklis; sandarik̀lis; nu osėdų

rinktu vas
thickening n 1 storėjimas; tirštėjimas 2 storuma, sto rymė 3 

tirštìklis 
~ of oil tepalų tirštėjimas 

thickness n 1 storu mas, sto ris 2 slu oksnis 3 tirštu mas
~ of pipe wall vamzdžio sienelės sto ris 
armour ~ šarvo sto ris 
armour plate ~ šarvo plo kštės sto ris 
cylinder wall ~ cilìndro sienelės sto ris; radialùsis stūmo klio 
žíedo sto ris 
half ~ pùsinio slopìmo slúoksnis KEnc; pùsinis sto ris NATO
half-value ~ (spinduliuotės) pu sinio slopim̀o slu oksnis
tread ~ (padangos) protektoriaus sto ris 
web ~ parako grūdo sto ris

thimble n grūstu vo įvorė; automob. an tgalis; mova, įvorė
cable ~ lai do an tgalis 

thin a 1 plo nas 2 skystas; suskystintas (apie dujas) 
thinner n skiedìklis
thinning a skystas; suskystintas (apie dujas)
thin-walled a plonasienis
thong n 1 (odinis, plastikinis) dir žas, dirželis 2 (šautuvo, 

pistoleto ir pan. vamzdžio) valik̀lis 
thoroughfare n magistralinis kelias; pravažiavimas
thrashing n komp. perkrova; sistemos perkrova
thread n 1 graižtva 2 vìkšras 3 sriegis; (sraigto) žin gsnis 4 el. 

(laido) gysla 5 komp. gijà 
interrupted ~ sektoriǹė graižtva 
screw ~ sraigtinė graižtva 
single ~ vienetìnė graižtva 

threaded a sriegiu otas; įsriegtas 
threat n grėsmė KEnc

accident ~ avarinė situacija 
armoured ~ šarvuo čių ir tankų pajėgų puolim̀o pavo jus 
tank ~ tankų pavo jus 

three-dimensional a trimatis
three-phase a el. trifazis, trijų fazių
three-place a trirei kšmis
three-rowed a triei lė
three-shift a trijų pamainų
three-stage a trijų pako pų (apie raketą)
three-track a trìkelis
three-way a triei gis; trìšakis
three-wheeler n 1 triratis automobìlis 2 motocik̀las su príe-

kaba 
threshold n 1 techn., radiotech. sleñkstis 2 riba, siéna  
 sound ~ garso sleñkstis KEnc
throat n 1 pl žio tys; anga; atvamzdis 2 (upės ir pan.) susiau-

rėjimas, siauruma  
~ of receiver kreipiamasis u okso latakas   
discharge ~ išleidžiamasis atvamzdis 
nozzle ~ krìtinis tūtos pjūvis 

throttle n dro selis, droseliǹė sklendė
~ valve droselìnė sklendė
air ~ orìnis dro selis; o ro sklendė
full-open ~ visai  atidarytas dro selis

throttle-valve n droseliǹė sklendė, droselìnis vožtu vas

throughput n 1 pralaidu mas; (įrenginio) našu mas 2 tiesio -
ginis tiekìmas 

throw n 1 (granatos ir pan.) metìmas; mėtymas; svaidymas 2 
(metimo) núotolis KEnc; atstùmas KEnc 3 rizikìngas žin gsnis, 
rìzika 4 (stūmoklio, švaistiklio) eiga; ekscentricitetas  
~ of lever svìrties eiga
oil ~ alyvos purškìmas

thrower n: bomb ~ granãtsvaidis; mine ~ mino svaidis; oil ~
alyvos purkštu vas

throwing n mėtymas; svaidymas
flame ~ liepsno s svaidymas

throw-over n perjungimas
thrust n 1 (varomoji) jėga 2 atramà KEnc 3 ašìnė apkrovà; 

traukà KEnc 4 slėgìmas, slėgis 5 stūmìmas; smūgis
armoured / tank ~ tankų smūgis 
armoured ~ šarvu otųjų pajėgų ir tankų smūgis 
automobile ~ automobìlio traukà KEnc
axial ~ ašìnis slėgis 
boost ~ leidžiamojo reaktyvinio varìklio trauka
corrected ~ koregu ojamoji trauka
counterrecoil ~ (pabūklo atšliaužiamųjų dalių) grąžìnimo 
trauka
jet ~ reaktỹvinė traukà Art, KEnc
muzzle brake ~ laibgalio stabdžio veiksmingu mas 
recoil ~ ato šliaužos jėga
specific ~ santykìnė traukà KEnc
static ~ statinė trauka
theoretical ~ teo rinė trauka
zero net ~ rak. nu linė sumìnė trauka

thruster n 1 varytu vas; važiuo klė 2 domkratas
thumbpiece n mažasis varìklis

~ of hammer gaidu ko adatėlė
safety-lock ~ šaul. g. saugìklio šliaužìklis

thumbscrew n sparnu otoji veržlė
thunderflash n sprogstamàsis pakètas KEnc
thyratron n tiratro nas
tick n brūkšnẽlis

graticule ~s geogrãfinio koordinãtinio tiñklo, tinklelio brūkš-
nẽliai NATO
grid ~s koordinãtinio tiñklo, tinklelio brūkšnẽliai  

ticker n 1 telegrafo aparatas, te leksas 2 el. zirzeklis, zu meris 
tide n jūr., hidr. po tvynis ir ato slūgis 

high ~ aukščiausiasis vanden s lygis po tvynio metu 
tie n 1 vir vė; raĩštis; mãzgas KEnc 2 pl prk. ryšỹs (t. p. komp.)

KEnc 3 techn. sujungìmas; susiejìmas; priderinimas 
~ down tvìrtinimas NATO
geodetic ~ geodezinis susiejìmas 

tie-beam n inkarìnė sija
tiedown n pritvìrtinimas 
tie-plate n pamatų plo kštė; inkarìnė plo kštė
tier n aukštas
tie-up n 1 ryšys, ryšiai  (between) 2 amer. (eismo, gamybos ir 

pan.) sustabdymas, sustojìmas (dėl avarijos ir pan.) 
traffic ~ transpo rto ei smo stabdymas 

tight n: weapons ~ giñklų naudójimo apribójimas KEnc; 
„apribóju giñklų naudójimą“ (įsakymas) NATO 

 a 1 kompaktiškas 2 sandaru s, nepralaidu s 
tighten v 1 su(si)spausti; su(si)ver žti; užver žti; ~ up užsu kti iki 

galo 2 sugríežtinti; (su)griežtėti 3 į(si)tempti; ap(si)tempti 4
įtvìrtinti, pritvìrtinti 5 sandarinti

tightener n: track ~ vìkšro tempìmo mechanìzmas 
tightening n 1 su(si)spaudìmas; su(si)veržìmas; užveržìmas 2 
į(si)tempìmas; ap(si)tempìmas 3 uždelsìmas, užtęsìmas; už-
vìlkinimas 4 (į)tvìrtinimas, pritvìrtinimas 5 sandarinimas, 
hermetizacija 6 tankinimas
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tightness n 1 sandaru mas 2 įtampa 3 įvarža

specific gravity ~ tan kis
tile n 1 plytelė 2 komp. išklotìnė
tiller n ran kena
tilt n 1 nu olydis 2 pakrypìmas, po krypis, po svyris; pakrei-

pìmas; po linkis 3 dūris, smūgis (ietimi ir pan.) 
~ of trunnion axis kakliu kų ašies nu osvyris 
antenna ~ antenos nu osvyris 
body ~ kėbulo po krypis 
lateral ~ šo ninis po krypis 

tilter n apvertìmo mechaniz̀mas
tilt-hammer n svìrtinis kūjis
tilting n svyravimas

steering wheel ~ vaira račio svyravimas
timber n medíena; tašas 

~ piling po lių medíena 
construction / structural ~ statybinė mediéna 
felled ~ medíena 
mining ~ tvìrtinimo medžiaga (mediena) 
round ~ apvalio ji mediéna 
shaped / sawn ~ pjautìnė mediéna 

timbre n tembras
time n 1 lai kas KEnc; tikslùsis lai kas; provide ~ skìrti lai ką;

reduce reaction ~ trumpinti darbo lai ką; take* ~ užimti lai ką
2 lai kas, metas; lai ko tarpas 3 laiko tarpis 4 fiz. trukmė 5 
komp. lai kas; lai ko momen tas; perio das; trukmė
~ between repairs tarpremo ntinis (pagal laiką) nuva-
žiu otasis kelias
~ for closing down su(si)skleidim̀o lai kas 
~ for unreeling of (the) pipeline (lanksčiojo) vamzdyno 
išskleidìmo lai kas 
~ lag vėlavimo lai kas
~ of emptying a reservoir rezervuaro ištu štinimo trukmė
~ of flash to bang laiko tarpis tarp sprogim̀o blyksnio ir gar so 
~ of flight (sviedinio) lėkìmo lai kas KEnc, NATO 
~ of flight to a target lėkìmo, skrydžio, skriejim̀o iki taikinio 
lai kas 
~ of free-running rido s pagal automatinę charakterìstiką
lai kas 
~ of recovery (imtuvo) jau trio atkūrim̀o lai kas 
~ on target ugnies an tpuolio lai kas 
~ to emplace (kovos technikos) išskleidim̀o lai kas 
~ to target suartėjimo su taikiniu lai kas 
absolute ~ absoliutu sis lai kas 
acceleration ~ grei tinimo trukmė
access / read-out ~ komp. informacijos pateikim̀o lai kas; 
duomenų atrinkìmo lai kas 
acquisition ~ aptikìmo lai kas 
allowable stay ~ leidžiamàsis buvim̀o užterštamè rajonè 
lai kas Aps, KEnc
apparent local ~ tikrasis vietinis lai kas 
apparent solar ~ tikrasis Saulės lai kas 
arm ~ (sprogdiklio) užtai symo lai kas 
arrival / arriving ~ atvykim̀o lai kas 
assembly ~ (mašinos, variklio ir pan.) surinkim̀o trukmė
beam dead ~ atvirkštiǹės eigo s (skenuojant) lai kas 
block ~ vìsas skrỹdžio lai kas KEnc, NATO
braking ~ stabdymo lai kas 
build-up ~ ryš. ko ntūrų įsiūbavimo lai kas 
burning ~ degìmo lai kas 
charging ~ (akumuliatorių baterijos) įkrovim̀o trukmė
closing down ~ su(si)skleidim̀o lai kas 
command and loading ~ darbo lai kas 
counterrecoil ~ art. grąžìnimo lai kas 
daylight ~ dieno s lai kas 
dead ~ neveiko s trukmė; vėlavimo lai kas 
decay ~ fiz., ryš. po švytis 

decrete / daylight-saving ~ dekretinis lai kas
delay ~ vėlinimo trukmė; (uždelsìmo) lai kas 
departure ~ išvykìmo lai kas 
detection ~ aptikìmo trukmė
discharge ~ ìšlydžio trukmė
driver reaction ~ vairu otojo reakcijos lai kas 
effective ~ of contamination vieto vės veiksmìngo užteršìmo 
trukmė
engine idling ~ varìklio tuščio sios eigo s trukmė  
error-free running ~ neklaidìngo darbo lai kas 
estimated ~ of arrival apskaičiu otasis atvykìmo lai kas 
excitation ~ sužadinimo trukmė
expected ~ of arrival laukiamasis atvykìmo lai kas 
exposure ~ ekspozìcijos trukmė
fall ~ kritìmo trukmė
filling ~ (degalų) įpylìmo trukmė
firing ~ šáudymo trukmė Art, KEnc
firing cycle ~ šaudymo cìklo lai kas 
flash-to-bang ~ tárpas tarp branduolìnio sprogìmo blýksnio 
ir gar so Aps, KEnc, NATO; tarpas tarp sprogìmo blyksnio ir 
gar so 
flying ~ atskridìmo lai kas KEnc
fuse ~ pàdegamojo vamzdelio degìmo lai kas 
fuse dead ~ sprogdìklio delsìmas 
fuse running ~ sprogdìklio suveikìmo lai kas 
Greenwich Mean Time vidutìnis Grìnvičo lai kas KEnc
half-residence ~ nusėdìmo pusėjimo trukmė NATO
heating-up ~ įšilìmo trukmė
idle ~ prastova
inservice ~ (mašinos) eksploatavimo trukmė
interaction ~ sąveikos trukmė
irradiation ~ švìtinimo trukmė
journey ~ kelio nės lai kas 
jump ~ parašiu tininkų numetìmo lai kas 
lag ~ delso s, vėlinimo trukmė
life ~ gyvavimo trukmė
loading ~ užtai symo lai kas Art
local ~ vietinis lai kas 
machine ~ kompiuterìnio skaičiavimo trukmė
machine ~ kompiu terio lai kas 
mean ~ between failures vidutìnė trukmė tarp gedìmų
mean ~ to first failure vidutìnis įdirbio iki pìrmojo gedìmo 
lai kas  
mean ~ to restoration vidutìnė atsikūrìmo trukmė
median lethal ~ vidutìnis radioaktyvio sios apšvito s mir tinojo 
pažeidìmo lai kas 
minimum nuclear warning ~ mažiáusiasis įspėjìmo apie 
branduolìnį pavõjų lai kas Aps, KEnc, NATO
missile flight ~ rakètos skriejìmo lai kas Art, KEnc
non-failure operation ~ ìšdirbis KEnc
nuclear ~ branduolìnis lai kas 
nuclear weapon employment ~ branduolìnio giñklo naudó-
jimo lai kas Aps, KEnc, NATO 
off-duty ~ netarnybinis lai kas 
on-duty ~ tarnybinis lai kas 
operating / mission ~ nustatytasis ìšdirbio lai kas
operating ~ darbo lai kas 
operation ~ operacijos trukmė
operation mean ~ to failure vidutìnė veikim̀o iki gedìmo 
trukmė  
operation of military materiel ~ kãro tèchnikos eksploa-
tãvimo trukmė KEnc
outage / standing ~ prastovo s lai kas; ryšio nutrūkìmo lai kas 
peak ~ intensyviáusio ei smo lai kas
perception reaction (vairuotojo) reakcijos grei tis 
prediction ~ pasitikìmo lai kas Art, KEnc
preparedness ~ parengtiẽs lai kas KEnc
projectile flight ~ svíedinio lėkìmo lai kas Art, KEnc

time
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propagation ~ (signalo) sklidim̀o lai kas 
pulse ~ impu lso perio das; impu lso trukmė
pulse rise ~ impu lso didėjimo lai kas 
recoil ~ art. atritìmo lai kas 
recovery ~ (režimo) atsikūrim̀o trukmė
relative ~ santykìnis lai kas 
release ~ atjungìmo trukmė
reloading ~ pakartótinio užtai symo lai kas Art, KEnc
repair ~ remo nto trukmė
response ~ atsako trukmė; suveikìmo lai kas 
retrieval ~ paieško s trukmė
return-to-troops ~ (technikos) buvìmo taisykloje iki grįžìmo 
į dalinį lai kas, grįžìmo į savo dalinį (po remonto) lai kas
scanning ~ apžvalgo s trukmė
service of military materiel ~ kãro tèchnikos eksploatãvimo 
trukmė KEnc
short-circuit clearing ~ trumpojo jungìmo grandiǹės atjun-
gìmo trukmė
standard / zone ~ ju ostinis lai kas 
starting ~ paleidìmo trukmė
station ~ pasirengìmo skrìsti lai kas NATO
stay ~ buvìmo užterštamè rajonè lai kas Aps, KEnc
storage ~ sandėliavimo, lai kymo lai kas 
survival ~ ryš. veikim̀o trukmė
switching ~ perjungimo trukmė
target ~ svíedinio lėkìmo lai kas 
total operating ~ (agregato) bendrasis darbo lai kas 
track ~ kelio nės lai kas 
triggering / reaction ~ suveikìmo trukmė
true ~ tikrasis lai kas 
turn-around ~ apsisukim̀o lai kas; apyvartos lai kas 
turn-off ~ išjungìmo trukmė
turn-on ~ įjungìmo trukmė
universal ~ pasaulinis lai kas 
waiting ~ laukìmo trukmė
warm-up ~ įšìldymo trukmė
weapon employment ~ giñklų panaudójimo lai kas

time-board n tabelis
time-bomb n delstìnė bo mba
time-card n tabelis
time-fuse n delstìnis sprogdik̀lis
time-keeper n chronometrininkas
time-on-aim n šūvio vėlavimas, šūvio vėlavimo lai kas 
time-on-target n ugnies an tpuolio trukmė
timer n 1 chronometru otojas; lai kininkas 2 nustatytojas 3 lai k-

rodis, chronometras 4 techn. lai ko žymeklis 5 komp. lai k-
matis; lai ko davìklis; sinchronizavimo įtaisas; ritmik̀lis
electronic ~ elektro ninis lai ko davik̀lis  
fuse ~ nu otolio nustatytojas 

time-switch n automatinis jungìklis (suveikiantis nustatytu 
laiku)

time-table n 1 grafikas; tvarkaraštis 2 rodyklė
timing n 1 lai ko pasirinkìmas; lai ko apskaičiavimas 2 chrono-

metravimas 3 koordinacija, koordinavimas 4 automob. užde-
gìmo lai ko reguliavimas 
~ of fire šaudymo lai ko planavimas 
advanced ignition ~ uždegim̀o paskubo s reguliavimas
automatic ~ automatinis skìrstymo fazių reguliavimas 
early ~ uždegìmo su did̀ele paskuba nustatymas 
fuel pump ~ degalų siur blio reguliavimas 
ignition / spark ~ uždegim̀o momen to reguliavimas; užde-
gìmo paskubo s nustatymas 
injection ~ (degalų) įpurškim̀o reguliavimas 
valve ~ du jų paskìrstymo fazės 

tin n dėžu tė (t. p. komp.)  
tinned a konservu otas 

tint n: elevation ~ aũkščio ãtspalvis NATO; layer ~ reljèfo 
slúoksnių spal vinimas NATO

tinting n nuspal vinimas 
altitude / layer ~ hipsometrinis reljefo vaizdavimas 
hypsometric ~ hipsomètrinis spal vinimas NATO

tintometer n kolorimetras
tip n 1 galas, galiu kas 2 an tgalis, smaigalys 3 (kalno ir pan.) 

viršūnė
~ of comb bu ožės viršu s 
~ of front sight kryptu ko viršu s 
injector spray ~ purkštu vo an tgalis 
pole ~ po liaus an tgalis 

tipper n savìvartis; verstu vas; dar ↑ truck, dumper
bottom-dump ~ dugniǹio iškrovìmo savìvartis 
double-way dump ~ dvipu sio iškrovìmo savìvartis
end-dump ~ užpakalìnio iškrovìmo savìvartis 
front-dump ~ príekinio iškrovìmo savìvartis 
hydraulic dump ~ savìvartis su hidrauliniu keltuvu 
side-dump ~ šo ninio iškrovìmo savìvartis

title n pavadìnimas
titration n chem. titravimas
titre n chem. tìtras 
T-junction n (bangolaidžių) T pavìdalo sujungìmas
TL-aerial n fiderìnė antena
toe n techn. pėda; kul nas 

~ of butt šaul. g. bu ožės kul nas 
~ of extractor išmetìklio letenėlė
~ of frog kryžmės pėda

toe-in n automob. teigiamàsis ratų suvedìmas
toe-out n automob. neigiamàsis ratų suvedìmas
toggle n el., komp. pérjungiklis 

~ of butt šaul. g. bu ožės kul nas 
~ of extractor išmetìklio letenėlė

token n 1 žeto nas; talo nas 2 ženklas; simbolis 3 žymė, 
po žymis; atpažinìmo ženklas  
~ barrage užtveriamo sios ugnies imitavimas 

tolerance n 1 leidìmas 2 leidžiamasis nu okrypis 3 atsparu mas
4 komp. tolerancija
close ~ griežtasis leidìmas
fault ~ atsparu mas gedìmui

toluene n chem. toluo las (brizantinė SM)
tommy-bar n sukìklis
tommy-gun n šnek. automatas
ton n (pl ~, ~s) tonà 

freight ~ jūr. frãchto tonà (= 1,12 m3) 
long / gross ~ didžióji tonà (= 1016 kg)  
metric ~ mètrinė tonà (= 1000 kg) 
register ~ jūr. regìstrinė tonà (= 2,83 m3)  
short / net ~ mažóji tonà (= 907,2 kg) 

tone n tònas NATO; tembras 
v nudažyti rei kiama spalva (maskavimo tikslais) 

tone-arm n gar so ėmìklis, adapteris 
tonedown n tòno susil pninimas NATO 
tonepad n ryšio su kompiu teriu príemonė (naudojantis telefo-

no linija)
tongs n pl žnyplės, replės

shell ~ svíedinio griebtu vas
tongue n 1 (vežimo) rodìklis, grąžulas 2 techn. įlaidas; (maši-

nos) ketera
~ of spring plokštìnės spyruo klės plu nksna 
controller ~ kontròlerio jungtìs 

toning n tonavimas 
line-and half ~ reljefo vaizdavimas horizontalėmis ir to-
navimu 

tonne n (pl ~s,  ~) mètrinė tonà (= 1000 kg)  

time-board
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tool n 1 (t. p. prk.) įrankis; príemonė KEnc 2 komp. instru-

men tas; įrankis; pl programinės (instrumentinės) priémonės; 
komplektas
basic hand ~s pagrindiǹis vairu otojo ran kinių įrankių kom-
plektas 
chamber cleaning ~s šo vinio lìzdo valymo rei kmenys
cylinder-sleeve service ~ įtaisas cilìndrinėms tūtoms mon-
tu oti 
drawing ~s piešìmo įrankiai, braižymo įrankiai 
earthing ~ el. įžemik̀lis 
entrenching ~s apkasų įrankiai KEnc
hand ~s ran kiniai įrankiai 
mobile / on-vehicle ~s vežio jamieji įrankiai 
park entrenching ~s vežio jamieji apkasų įrankiai 
pioneer ~s pionierių įrankiai 
portable entrenching ~s nešio jamieji apkasų įrankiai 
replacement ~s montavimo įrankiai 
replacer ~ nuėmìklis; nuimtu vas 
rifle ~s šautuvo išar dymo ir surinkim̀o rei kmenys 
service ~s techninės priéžiūros ir remo nto įrankiai 
shell resizing ~ pakarto tino tūtų apspaudìmo príetaisas 
small ~s smu lkūs įrankiai 
software ~s programinės príemonės 
track maintenance ~s kelių príežiūros įrankiai

toolbar n komp. įrankių ju osta
toolbox n komp. įrankių dėžu tė
toolframe n: self-propelled, self-powered ~ savaei gė va-

žiuo klė
toolkit n įrankių komplektas 
tooth n 1 krumplys; el. dantis̀ 2 veiksmingu mas; galia

~ of sear kovìnė paleidim̀o svir̀ties iš̀kyša; paleidìmo svìrties 
dantìs 
armature ~ in karo dantìs 
dragon ~ prieštankinė piramid̀inių gelžbeto ninių stulpų
u žtvara 
rotor ~ ro toriaus dantìs 
stator ~ statoriaus dantis̀  

toothing n 1 (už)kabìnimas, įkabiǹimas; užkliu dymas 2 krum-
plių įpjovìmas; krumpliaračių kabiǹimasis

toothwheel n krumpliaratis
top n 1 viršūnė; viršu s 2 (stalo, vandens ir pan.) pavir šius 3 

aukščiausiasis laipsnis; zenit̀as 4 (bokšto) smailė, ku polas 5
galvu tė 6 suku tis, vilku tis 7 automob. šnek. aukščiausioji 
pavara  
~ of hammer gaidu ko galvu tė
~ of land gráižtvos laũkas KEnc
~ of pawl šaul. g. strektės noselė  
canvas / tarpaulin ~ brezentiǹis kėbulo viršu s 
collapsible / convertible ~ atverčiamasis viršu s 
convertible ~ of automobile atverčiamasis automobil̀io vir-
šu s 
tank ~ (tanko) viršu s; viršutiǹiai tanko šarvai   
turret ~ (tanko) bo kšto viršu s

topographer n topografas
topographic a topografinis
topography n topogrãfija KEnc
 military ~ kãro topogrãfija KEnc
topology n komp. topolo gija
topping n dengìmas; dango s paviršiu s  
~ of road kelio dango s klojim̀as 
topping-up n degalų, ku ro pa(si)pìldymas 

~ of vehicles mašìnų degalų papìldymas 
top-priority a pirmaei lis
top-wall n sto gas, dan gtis 
topwater n viršutìnio bjefo vanduo 

torch n 1 dẽglas, fakelas 2 žibiñtas; žibintuvėlis 3 degìklis 4 
prk. švyturỹs KEnc
brazing / heating / blow ~ litavimo lempa 

tornado n meteor. víesulas Aps, KEnc; uragãnas Aps, KEnc; 
ugniẽs audrà Aps, KEnc

torpeding n torpedãvimas KEnc
torpedo n torpedà KEnc 

acoustic ~ akùstinė torpedà KEnc
aircraft ~ aviãcinė torpedà KEnc
antiship ~ priešlaivìnė torpedà KEnc
anti-tank ~ prieštankinė torpeda
electric ~ elektrìnė torpedà KEnc
gas-steam ~ gãro ir dùjų torpedà KEnc 
rocket ~ reaktỹvinė torpedà KEnc
ship ~ laivìnė torpedà KEnc
track-laying land ~ vikšrìnė torpeda

torpedo-apparatus n torpedinis aparatas
torpedo-tube n torpèdinis vamzdis
torque n automob. sukìmo momen tas  

braking ~ stabdymo momen tas
driving ~ vedamojo veleno sukìmo momen tas 
engine ~ varìklio sukìmo momen tas 
first-gear ~ pirmo sios pavaro s sukìmo momen tas 
idling ~ tuščio sios eigo s sukìmo momen tas 
mid-range ~ (vidutinio apsisukimų skaičiaus) sukìmo mo-
men tas 
roll ~ sukìmo momen tas 
starting ~ paleidìmo momen tas 
starting motor ~ starterio sukìmo momen tas

torsion n 1 sukìmas, su(si)sukìmas 2 sukìmosi deformacija 3 
fiz. sąsūka 4 sukamàsis strỹpas KEnc 
~ bar sukamàsis strỹpas 

torsional a sukamasis
toss n metìmas; mėtymas
 automatic ~ automãtinis bombardãvimas NATO
total n komp. suma; bendro ji suma
totalizer n sumavimo įrenginys, sumatorius
tote v pervežti
touchdown n av. tūpìmas KEnc, NATO
touch-tone n: ~ phone mygtukìnis telefo no aparatas 
touchup n padažymas (truputį, šiek tiek)
toughness n kietu mas
tour n keliavimas, kelio nė
tourelle n turelė
tow n 1 vilkìmas, tempìmas 2 vilkìkas 3 buksyras, vilktìs 
 suspended ~ avarinės, sugadìntos mašìnos transportavimas  

v vil kti; traukti, tempti; ~ a vehicle vil kti transpòrto príemonę
towage n vilkìmas, tempìmas
tow-bar n automob. (vilkiko) grąžulas
towboat n vilkìkas (laivas) KEnc; buksyras 
tower n bókštas KEnc

anchor ~ inkarìnė atrama
bridge ~ kabamojo tìlto atrama
drying ~ džiovìnimo bo kštas 
ejection test ~ katapultavimo treniruo klis 
launching / firing ~ (pa)leidìmo bo kštas 
observation ~ stebėjimo bo kštas 
parachute ~ parašiu tinis bo kštas 
range-finder ~ tolìmačio bo kštas 
service ~ rak. aptarnavimo bo kštas 
“snorkel” ~ (povandeninio tanko vairavimo) o ro tiekìmo 
vamzdis 
suspension ~ šrv. techn. pakabo s sto vas 
traffic control ~ dispečerio bo kštas 
triangulation ~ trianguliacijos ženklas 
umbilical ~ rak. ku ro užpìldymo kabelio bo kštas 
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wash ~ plovìmo bo kštas 
water ~ vandéntiekio bókštas KEnc  

towing n automob. vilkim̀as KEnc
towline n vilkìmo tro sas
towline n vilktìs, vilkim̀o lynas 
towtruck n amer. avarinė mašina; sun kvežimis vilkik̀as
toxic a nuodìngas, to ksinis 
toxicity n nuodingùmas Aps, KEnc, toksišku mas 
toxin n (ppr. pl) gamtiǹis nuõdas Aps, KEnc, toksìnas 
trace n 1 pėdsakas NATO; žymė; žénklas KEnc 2  spec. trasà

KEnc, NATO; trasãvimas 3 komp. pėdsakas; registruotu vo 
kreivė; programos eigo s protoko las
~ of a trench tranšėjos vai zdas (iš viršaus)
curved / winding ~ kreivìnis (tranšėjos) pro filis 
daylight ~ dūminis (trasuojančiojo sviedinio arba trasuojan-
čiosios kulkos) pėdsakas
minefield ~ mìnų lau ko fro nto pro filis 
strip ~ mìnų ju ostos (minų lauke) kryptis̀ 
zigzag ~ laužytasis (tranšėjos) pro filis

tracer n 1 trãseris KEnc; trasúojantysis sviedinỹs KEnc; tra-
súojančioji kulkà 2 gedìmų ieškik̀lis 

 automatic position ~ automãtinis padėtiẽs žymẽklis KEnc; 
automatinis ku rso brėžik̀lis 
high-explosive ~ trasúojantysis skeveldrinis ar domasis svie-
dinys 
laser ~ lazerìnis sekìklis Aps, Art, KEnc, NATO  
night ~ trasúojantysis sviedinys 
radio-active ~ radioaktyvu sis indikatorius 
shell ~ trasúojantysis sviédinio mišinys 
shell-destroying ~ trasúojantysis sviedinys su susinaikìnimo 
įtaisu 

tracing n 1 (su)sekìmas 2 kopijavimas,  žymėjimas, brėžìmas 
3 (aparato) u žrašas 4 komp. paieška
automatic position ~ automatinis ku rso brėžim̀as 
fault ~ gedìmų paieška

track <n, v> n 1 kẽlias KEnc, NATO 2 (raketos ir pan.) trasà
KEnc, NATO; maršrùtas KEnc, NATO 3 pėdsakas NATO; 
(ratų, slidžių ir pan.) vėžė 4 glžk. bėgių kẽlias 5 (tanko, trak-
toriaus) vìkšras KEnc, NATO 6 kreipiamàsis bėgis NATO 7  
automob. atstu mas tarp ratų, tar pvėžė 8  (magnetinės juostos) 
takelis; (plokštelės) griovelis; fonograma, įrašas
~ front príekinių ratų tar pvėžė
~ rear užpakalìnių ratų tar pvėžė
adjacent ~ gretimas, gretutìnis kelias  
all-steel ~ metalìnis vìkšras
automobile ~ autodròmas KEnc
ballistic ~ balìstinė trasà Art, KEnc
carriage / horse ~ kin komojo, arklių transpo rto kelias 
caterpillar ~ gumo s ir metalo vik̀šras 
chain ~ vikšrìnė važiuõklė KEnc
concentration ~ sutelkto sios ugnies ru ožų schema
cross-country ~ vorų kẽlias KEnc
dead level ~ horizontalu sis ru ožas 
dead-end ~ aklakelis
fallout ~ radioaktỹviojo debesiẽs pėdsakas Aps, KEnc
firing ~ (tanko) koviǹis ku rsas 
hostile ~ grėsmìngoji trasà NATO 
house ~ sandėlių kelias 
hunter ~ trãlo trasà NATO
interchange ~ perdavimo kelias 
lap ~ júostos ceñtras NATO
left ~ kairysis vìkšras 
level tangent ~ tiesu sis ir horizontalu sis kelio ru ožas
loose ~ laisvasis vìkšras 
main ~ pagrindìnis kelias 
mine hunter ~ mìnų trãlo trasà KEnc 
obtained by condensation ~ kondensacinis pėdsakas 

part ~ vikšraratė važiuo klė
processing ~ transportavimo ju osta 
railway ~ geležìnkelis 
right / of-side ~ dešinysis vìkšras 
rubber block ~ gumo s ir metalo vìkšras 
spiral ~ spiralinis kanalas (šaulių ginklo dėtuvėje) 
spring ~ lingiu otasis vìkšras 
spur ~ privažiavimo kelias
sweeper ~ trãlerio rúožas NATO
true ~ tikro ji kryptìs 
water ~ vandénkelis KEnc
wear ~ dilìmo pėdsakas 
widened ~ praplatintoji vėžė
v 1 stebėti, sekti (radiolokatoriumi) 2 praskìnti kelią; nužy-
mėti trasą; nužymėti maršru tą

trackball n komp. rutulìnis manipuliãtorius  
track-destroyer n geležìnkelio ardytùvas KEnc
tracked a vikšrìnis 
tracker n 1 sekìklis 2 vilkìkas KEnc, buksyras 
 automatic position ~ automãtinis padėtiẽs žymẽklis KEnc 
 infrared ~ infraraudonasis sekìmo įtaisas
 laser ~ lazerìnis sekìklis Aps, Art, KEnc, NATO 
tracking n sekìmas KEnc, NATO

~ of a target taikinio sekìmas 
air target ~ óro táikinio palydà KEnc
angle ~ kampìnis sekìmas, sekìmas pagal kampines koordina-
tes 
automatic ~ automatinis sekìmas 
director ~ sekìmas naudo jant zenìtinės artilerijos ugnies val -
dymo príetaisą
electronic ~ elektro ninis sekìmas 
laser ~ lazerìnis sekìmas 
manual ~ ran kinis sekìmas  
missile ~ raketos sekìmas 
optical ~ (taikinio) o ptinis sekìmas
radar ~ radiolokacinis sekìmas 
range ~ sekìmas pagal nu otolį
range rate ~ sekìmas pagal nu otolio po kyčio grei tį
rate aided ~ sekìmas pagal grei tį
satellite ~ palydo vo sekìmas 
semiautomatic / aided ~ pusiau automatinis sekìmas 
space ~ ko sminio objekto sekìmas 
target ~ taikinio sekìmas

tracklayer n kéltiesė KEnc; bėgių klotu vas  
track-laying a vikšrìnis 
trackway n 1 bėgių kẽlias; kẽlias per pélkes KEnc; vėžių ke-

lias 2 važiu ojamoji tìlto dalìs
traction n 1 vilkìmas 2 traukà KEnc 3  sukibìmas su gruntu ; 

sukibìmo jėga
automobile ~ automobìlio traukà KEnc
braking tyre ~ padango s sukibìmo su kelio pavir šiumi 
(stabdant) jėga
cable ~ lyno trauka
caterpillar / crawling ~ vìkšrų trauka
diesel ~ moto rvežio trauka
electric ~ elektrìnė trauka
railless ~ bebėgis transpo rtas 
steam ~ garo trauka
tyre ~ padango s sukibìmo su kelio pavir šiumi jėga
wet-tyre ~ padango s sukibìmo su šlapiu  kelio pavir šiumi 
jėga

traction-engine n 1 vilkìkas (traktorius) 2 trauko s varìklis 
tractor n 1 trãktorius; vilkìkas KEnc 2 av. lėktùvas su 

traukiamúoju óro sráigtu
~ dozer traktorius-buldo zeris
amphibious / amphibian ~ plaukiamasis traktorius 
artillery ~ artilèrijos vilkìkas Art, KEnc
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beach ~ desantinių jūros operacijų vilkik̀as 
breakdown ~ avarinis vilkìkas 
caterpillar / track-laying ~ vikšrìnis traktorius 
diesel ~ dyzelìnis traktorius 
indiustrial ~ vilkìkas, buksyras; savaei gis vežimėlis 
industrial electrical ~ elektriǹis vilktu vas 
multipurpose ~ universalu sis traktorius
recovery ~ evakavimo vilkik̀as 
roller ~ ratinis traktorius 
tactical truck ~ kariǹis vilkik̀as
towing ~ velkamasis traktorius, vilkik̀as
tracked ~ vikšrìnis traktorius 
wheel ~ ratinis vilkik̀as

trademark n 1 fìrmos ženklas; gamyklinis ženklas, gamyklinė
markė 2 skiriamasis ženklas  

traffic n 1 ei smas KEnc; judėjimas; arrange ~ organizu oti 
transpo rto judėjimą; divert ~ krei pti transpo rto judėjimą kitù 
maršrutu ; keep* ~ moving užtik̀rinti nepertraukiamą trans-
po rto judėjimą; maneuver ~ laterally krei pti transpo rto ju-
dėjimą kitomìs kryptimìs 2 transpòrtas KEnc 3 transpor-
tãvimas; vežtų (per tam tikrą laiką) kelei vių skai čius; krovi-
nių apyvarta 4 komp. srau tas
~ flow transpo rto judėjimas 
aerodrome ~ aerodròmo ei smas NATO
air ~ óro ei smas 
arterial ~ magistralinis transpo rto judėjimas 
both-ways ~ dvipu sis judėjimas 
container ~ vežìmas kontei neriuose KEnc
dense ~ intensyvu sis judėjimas 
flank ~ judėjimas kelkraščiu 
free ~ neribo tasis judėjimas 
freight ~ krovinių apyvarta, krovinių judėjimas 

 heavy ~ intensyvùsis ei smas 
high-speed ~ greitasis judėjimas 
intersecting ~ kryžmiǹis judėjimas 
left-hand ~ kairiapu sis judėjimas 
light ~ neintensyvu sis judėjimas 
long-distance / -haul ~ tolimiéji pervežimai 
military ~ karìniai pervežimai 
military ~ karìnio transpo rto judėjimas 
mixed ~ mišru sis judėjimas 
one-lane / one-way ~ vienkryptis judėjimas; vienpu sis judė-
jimas 
passenger ~ kelei vių pervežimai 
radio ~ pasikeitìmas radijo informacija

 return ~ evakuãcinis transportãvimas KEnc 
right-hand ~ dešinpu sis judėjimas 
road ~ automobìlių transpo rto judėjimas 
safety ~ saugu sis judėjimas; saugu sis ei smas 
service ~ gaminio judėjimas (eksploatuojant)
short-distance / -haul ~ trumpíeji pervežimai 
street ~ gatvių judėjimas 
tactical ~ taktiniai pervežimai 
through ~ tiesio ginis susisiekìmas 
two-way ~ dvipu sis judėjimas 
uncoming ~ pasitinkamasis judėjimas 

 vehicular ~ bebėgio transpo rto judėjimas; bebėgio transpo rto 
ei smas

trafficability n 1 (transporto priemonės, vietovės) važùmas
KEnc 2 judėjimo, pravažiavimo galimybė; ei smo galimu mas, 
praleidžiamu mas 3 keliamo ji galia, krovu mas 
~ throughput praleidžiamu mas 
terrain ~ vietóvės važùmas KEnc

trafficator n automob. po sūkio rodyklė
traffic-light n (ppr. pl) šviesofo ras

trail n 1 tãkas; kẽlias KEnc 2 pėdsakas NATO 3 (dulkių ir pan.) 
júosta (nusidriekusi pravažiavus mašinai ir pan.) KEnc 4 
príekaba 5 bòmbų tãkas NATO 6 lafèto atramà; pabūklo 
atramà KEnc; close ~s suglau sti (pabūklo) atramas; spread* 
~s išskėsti (pabūklo) atramas 
~ of smoke / smoke ~ dūmų debesìs Aps, KEnc 
access ~ vorų privažiavimo kelias 
block ~ víeno blo ko lafeto atrama
box ~ dėžės fo rmos atrama
bracket ~ dviko jo lafeto su skersiǹiais ryšiai s atrama
condensation ~ kondensãcinis pėdsakas KEnc
correct ~ tikrasis pėdsakas
cross ~ bal. šo ninis nukrypìmas; šo ninis pėdsakas 
divided-type / split ~ išskečiamo ji lafeto atrama
front ~ priešakìnė atrama
incorrect ~ netikrasis pėdsakas 
left ~ kairio ji atrama
pioneer ~ vorų kelias 
radioactive cloud ~ radioaktyviojo debesies pėdsakas 
rear ~ užpakalìnė atrama; užpakalìnė trìkojo ko ja 
right ~ dešinio ji atrama
tubular ~ (lafeto) vamzdìnė atrama

trail-bilder n kelio buldo zeris; universalu sis buldo zeris
trailer n príekaba KEnc; sunkiasvõrė príekaba KEnc; trei leris  

ammunition ~ príekaba šaudmenìms vežti 
amphibious ~ plaukiamo ji príekaba
armoured ~ šarvu otoji príekaba 
bath-unit ~ príekaba pirtìs 
bolster-type ~ balnìnė príekaba 
bomb ~ príekaba bo mboms vežti 
cargo ~ bo rtinė príekaba 
central / centre dump ~ príekaba su dugniniu  iškrovimu 
closed-top ~ uždaro ji príekaba 
crawler / track-laying ~ vikšrìnė príekaba 
dump ~ savìvartė príekaba 
fire ~ gaisrìnė príekaba 
fire-escape ~ príekaba su gaisrìnėmis ko pėčiomis 
fire-pump ~ príekaba su gaisriniu  siurbliu 
frameless ~ berėmė príekaba 
fuel ~ degalų pripylìmo príekaba 
gasoline ~ benzìnvežis pilstytu vas
ground-level loading ~ príekaba su nusileidžiančia iki žemės 
platfo rma 
heated tank ~ príekaba cisterna su pašìldymu 
high-loader ~ príekaba su aukštai  iškelta platfo rma 
high-speed ~ greitaei gė príekaba 
hopper-shaped ~ príekaba bu nkeris 
horse van ~ príekaba furgo nas arkliams vežti 
launching ~ príekaba su raketos (pa)leidìmo įrenginiu 
lorry ~ krovinìnio automobìlio príekaba 
low-bed / low-down / drop-frame ~ žemarėmė príekaba 
machine-gun ~ kulko svaidžio príekaba 
map ~ štabo príekaba 
missile ~ príekaba raketoms transportu oti 
missile-component ~ príekaba raketų pako poms vežti 
motor-vehicle ~ príekaba 
multiwheel ~ daugiaratė príekaba 
non-braked ~ príekaba be stabdžių
open-top ~ atviro ji príekaba 
petrol tank ~ benzìno príekaba cisterna 
pipe-carrying ~ príekaba vamzdžiams vežti 
pontoon ~ ponto ninė príekaba 
propellant ~ raketinio ku ro príekaba cisterna 
rear-dump ~ savìvartė príekaba su užpakaliniu  iškrovimu 
refrigerated ~ príekaba refrižeratorius 
salvage ~ telesko pinė príekaba 
self-emptying ~ savìvartė príekaba
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side-dump ~ savìvartė priékaba su šo niniu iškrovimu 
single-axle ~ vienaašė príekaba 
single-wheel ~ vienaratė priékaba  
step-frame ~ príekaba su pako piniu rėmu 
superimposed ~ pu spriekabė
tank ~ príekaba cisterna 
tank ~ velkamo ji cisterna 
three-way tipping ~ saviv̀artė priékaba su iškrovimu  į trìs 
puses
tipping / tilt-deck / dump ~ savìvartė príekaba 
track-laying ~ vikšrìnė príekaba 
two-axle / independent ~ dviašė príekaba 
two-wheeled ~ dviratė príekaba 
van-type body ~ priékaba furgo nas 
warhead ~ rak. príekaba koviǹėms dalìms transportu oti 
water-tank ~ vanden s príekaba cisterna 

train <n, v> n 1 kar. traukinỹs KEnc; sąstatas 2 vìlkstinė; vorà
KEnc; karavãnas; gùrguolė 3 eilė KEnc; eigà; sekà; serija; 
grandìnė 4 rezultãtas 5 parkas 6 degtùvas Art, KEnc; padega-
móji virvùtė KEnc 2 krumpliǹė pavarà 
~ of explosives ugniǹė sprogdìnimo grandìnė
~ of gears krumpliaračių rinkinys 
~ of powder parakìnė padegamo ji virvu tė
~ of vehicles automobìlių ešelo nas 
armoured ~ šarvúotasis traukinỹs KEnc
azimuth and elevation ~ kreipim̀as pagal azimutą ir reljefo 
kampą
basic high explosive ~ pagrindiǹė ugnìnė sprogstamõsios 
brizantinės SM sprogdiǹimo grandìnė
basic propellant ~ pagrindìnė ugnìnė  svaidomosios SM 
sprogdìnimo grandìnė
bridge ~ tìltinis parkas 
burning ~ ugnìnė parako grandìnė
delay ~ delsìklis 
explosive ~ sprogdìnimo grandìnė NATO; padegamo ji vir-
vu tė
fuse ~ ugnìnė sprogdìklio grandiǹė
heavy bridge ~ sunku sis til̀tinis parkas 
heavy pontoon ~ sunku sis pontòninis parkas 
high explosive ~ ugniǹė brizantinės SM sprogdiǹimo gran-
dìnė
ignition ~ uždegìmo grandìnė
light bridge ~ lengvasis til̀tinis parkas 
military ~ karìnis traukinỹs KEnc
mine-laying ~ mechanizu otojo minavimo būrys
motor-vehicle / trailer ~ autotraukinys 
pontoon ~ pontònų párkas KEnc; ponto nų parko vora
powder ~ parakìnė padegamo ji virvu tė
powder time ~ nuotoliǹis parako mišinys 
propellant ~ ugnìnė šaudmen s grandiǹė su svaidomąja SM  
superquick-action ~ ugniǹė staigau s veikim̀o sprogdìnimo 
grandìnė
time / delay action ~ ugnìnė lėtinamojo veikim̀o sprogdìni-
mo grandìnė; nuotoliǹis mišinys; lėtinimo (sprogdiklyje) 
mišinys  
v 1 nukrei pti (ginklą ir pan.; on, upon); nutáikyti (ginklą ir 
pan.; on, upon); ~ guns on target nukrei pti pabūklùs į táikinį
2 mókyti 

trainer n 1 instrùktorius KEnc 2 amer. av. treniruõklis KEnc 
body control ground ~ antžemiǹis kūno val dymo treni-
ruo klis 
ejection seat ~ katapultavimo treniruo klis 
machine-gun ~ kulko svaidžių treniruo klis 
parachute ground ~ antžemiǹis parašiu tinis treniruo klis 
range estimation ~ nu otolių nustatýmo treniravimo príe-
taisas  
swing landing fall ~ parašiu tininkų nusileidìmo treniruo klis 
tactical ~ tãktinis treniruõklis KEnc

tank ~ tankų rengìmo instru ktorius; tankų treniruo klis 
tank gunnery ~ artilerinis tankų treniruo klis 
tank turret ~ bo kštinis tankų treniruo klis
turret ~ bo kšto taikytojas

training n 1 rengìmas KEnc 2 treniruõtė KEnc; mo kymas 3
art. kreipìmas, taikymas 
airborne ~ o ro desanto rengìmas 
anti-gas ~ priešcheminis rengìmas  
artillery ~ koviǹis artilèrijos rengìmas Art, KEnc
demolition ~ sprogdìnimo darbų mo kymas 
drill ~ rikiuo tės rengìmas 
engineer ~ inžinèrinis rengìmas KEnc
fire ~ šaudýbos rengìmas KEnc
flight ~ skrỹdžių rengìmas KEnc 
gas ~ cheminis rengìmas 
gunnery ~ šaudymo mo kymas
individual ~ individualu sis mo kymas; pavienis rengìmas 
light diving ~ lengvųjų narų rengìmas KEnc
mine-warfare ~ minavimo ir išminavimo mo kymas 
parachute / jump ~ parašiu tinis rengìmas 
practical ~ pratýbos KEnc 
preparatory marksmanship ~ parengiamíeji šaudymo pra-
tìmai 
radiac ~ radiacinės žvalgybos mo kymas 
small-bore ~ treniru ojamasis šaudymas mažo kalìbro šovi-
niai s
survey ~ geodezinis rengìmas 
tank ~ šarvuo čių ir tankų pajėgų rengìmas 
tank driver ~ tankų mechanikų vairu otojų rengìmas 
tank-shooting ~ šáudymo treniruõtė iš tánkų KEnc
technical ~ tèchninis rengìmas KEnc
topographic ~ topogrãfinis rengìmas KEnc
truck ~ automobìlinis rengìmas KEnc

train-miles n: revenue ~ naudìngai nuvažiu otas atstu mas 
trajectory n trajektòrija Art, KEnc; fire with a high / low ~ 

šáudyti iškiliąja ar lėkštąja trajektòrija 
actual ~ tikro ji trajekto rija 
aeroplane-type ~ lėktùvinė rakètos trajektòrija Aps, Art, 
KEnc
ascending ~ kylančioji trajekto rija 
ballistic ~ balìstinė trajektòrija Aps, Art, KEnc, NATO 
ballistic misssile ~ balìstinė rakètos trajektòrija Art, KEnc
curved / steep ~ stačio ji trajekto rija 
descending ~ krin tančioji trajekto rija 
descent ~ leidìmosi trajekto rija 
firing-table / standard ~ standartinė (pagal šaudymo lente-
les) trajekto rija
flat / straight / low ~ lėkšto ji trajekto rija 
flight ~ skrydžio trajekto rija 
free ~ lai svojo skriejìmo, lėkìmo trajekto rija 
grazing ~ tiesiojo šūvio trajekto rija 
ground-to-air ~ zenìtinė rakètos trajektòrija 
high ~ iškilio ji trajekto rija; aukšto ji trajekto rija 
high angle ~ (sviedinio) iškilióji trajektòrija Art, KEnc, 
NATO 
inclined ~ nuožulnio ji trajekto rija 
intended ~ skirto ji trajekto rija 
interception ~ gaudymo trajekto rija 
lead ~ pasitikìmo trajekto rija 
low ~ lėkšto ji trajekto rija; žemo ji trajekto rija
low angle ~ (sviedinio) lėkštóji trajektòrija Art, KEnc, NATO
mean ~ vidurinióji trajektòrija Art, KEnc 
missile ~ rakètos trajektòrija Aps, Art, KEnc
mortar ~ (sviedinio) mortỹrinė trajektòrija Art, KEnc
parabolic ~ parabolìnė trajekto rija 
predicted / computed / estimated / planned ~ apskaičiu o-
toji trajekto rija 
projectile ~ svíedinio trajektòrija Art, KEnc
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skip ~ rikošetavimo trajekto rija 
space ~ erdvìnė trajekto rija 
standard ~ normalio ji trajekto rija

trammel n slan kmatis
tramp n kastu vo u žlankas (ant kurio dedama koja kasant)
tramway n kabamasis kelias

aerial ~ kabamasis lynų kelias 
transceiver n radiotech., komp. siųstu vas-imtu vas 
transcriber n komp. perrašymo įtaisas
transduce v el. pakei sti (signalą)
transducer n el. 1 keitik̀lis (t. p. komp.) KEnc; keitlys; da-

vìklis KEnc 2 jutìklis 
acceleration ~ pagreičio davik̀lis 
displacement ~ po slinkio jutìklis
electric ~ elektrìnis keitìklis KEnc
electromagnetic ~ elektromagnetinis davik̀lis 
electronic ~ elektròninis keitìklis KEnc
pressure ~ rak. slėgio davik̀lis
thin-film ~ plonajuõstis keitìklis

transfer I <n, v> n log. 1 pér(si)kėlimas (į kitą vietą, postą ir 
pan.) 2 (turto, teisės ir pan.) perdavimas, perleidimas; perve-
dimas; perdavimo dokumen tas; pervedimo dokumen tas; 
transferas 3 komp. perdavimas; perkėlimas; persiuntimas
~ loader krautùvas NATO
~ of fire ugniẽs pérkėlimas Art, KEnc 
~ of heat  šilumo s atidavim̀as 
~s while in service gaminio judėjimas (eksploatuojant) 
cassette-based ~ kasetinis perkėlimas 
container ~ kontei nerio perkrova 
feint ~ of fire klaidiǹamasis ugniẽs pérkėlimas Art, KEnc 
fire ~ from reference point (target) ugniẽs pérkėlimas nuo 
žyminių (taikinių) Art
heat ~ šilumo kaita; šilumo s perdavimas
high-burst ~ of fire art. ugnies perkėlimas nuo orìnio žymi-
nio 
image ~ vai zdo perdavimas 
linear energy ~ (LET) br. linijìnis energijos netekìmas 
map ~ of fire art. ugnies perkėlimas pagal žemėlapį
minefield ~ mìnų lau ko perdavimas 
operator ~ ran kinis perkėlimas 
optical pattern ~ o ptinis vai zdo perkėlimas 
radiative ~ spinduliavimo sklidim̀as 
record ~ of fire art. ugnies perkėlimas nuo žyminio
serial ~ nuoseklu sis perdavimas 
wafer ~ plokštelių perkėlimas 
weight ~ svo rio perskirstymas 
v perkelti (į kitą vietą); pervežti

transfer II n perpumpavimas 
~ by pumping perpumpavimas
~ of fuel / fuel ~ degalų perpumpavimas 
pipeline ~ degalų perpumpavimas vamzdyne 
propellant ~ raketinių degalų perpumpavimas
successive ~ of fuel nuoseklu sis degalų perpumpavimas

transferring n perpumpavimas 
fuel ~ from tank cars degalų perpumpavimas iš geležìnkelio 
cisternų
fuel ~ within the stores degalų perpumpavimas sandėlyje 

transform v transformu oti 
transformation n 1 pertvarkymas, reorganizavimas; pakei-

tìmas 2 (pa)kitìmas, pasikeitìmas; permaina; po kytis 3 trans-
formacija; (fiz. t. p.) vir smas 4 keitìmas, konver sija 5 nau-
do jimasis (pvz., įrankiu)

transformer n 1 el. transformatorius 2 komp. keitìklis; trans-
formatorius 
audio-frequency ~ garso dažnio transformatorius 
differential ~ diferen cinis transformatorius 
high-frequency ~ aukštojo dažnio transformatorius 
high-voltage ~ aukšto sios įtampos transformatorius 

input ~ įeinamasis transforma torius 
intermediate-frequency ~ tarpinio dažnio transformatorius 
line ~ linijiǹis transformatorius 
matching ~ suderinimo transforma torius 
output ~ išeinamasis transforma torius 
power / rectifier / mains ~ jėgo s transformatorius 
reducing / step-down ~ žeminamasis transforma torius 

transient a el. trumpalai kis; lai kinas; pereinamasis
transistor n spec., komp. tranzìstorius KEnc  

alloy / fused ~ lydytinis tranzìstorius
diffusion / diffused-base ~ difu zinis tranzìstorius 
diffusion-alloy ~ difu zinis lydytinis tranzìstorius
drift ~ drei finis tranzìstorius 
field-effect / -controlled ~ kanalinis tranzìstorius; lau ko tran-
zìstorius 
germanium ~ germanio tranzìstorius 
high-frequency ~ aukštojo dažnio tranzìstorius 
junction ~ plokštumìnis tranzìstorius 
large-power ~ dìdelio galingu mo tranzìstorius 
low-power ~ mažo galingu mo tranzìstorius 
power ~ galios tranzìstorius 
silicon ~ silìcio tranzìstorius
tab / wafer ~ tabletinis tranzìstorius 
thin-film ~ plonasluo ksnis tranzìstorius 

transit n 1 pervežimas, tranzìtas 2 pervažiavimas; perėjimas 3 
teodolìtas KEnc 4 fiz. (pvz., elektrono) lėkis
ballistic ~ balìstinis lėkis

transition n 1 perėjimas 2 pereinamasis laiko tarpis 3 radio-
tech., komp. sandūra; šuo lis; vir smas  
~ from laminar to turbulent flow laminarinio tekėjimo 
perėjimas į turbulen tinį tekėjimą
allowed ~ radijo leidžiamasis perėjimas 
electric dipole ~ elektrìnis dipo linis perėjimas 
forbidden ~ radijo draudžiamàsis perėjimas 
idle ~ radijo tuščiasis perėjimas 
magnetic dipole ~ magnetinis dipo linis perėjimas 
non-radiative ~ radijo nespinduliu ojamasis perėjimas 
radiative ~ radijo spinduliu ojamasis perėjimas 
ralaxation ~ radijo relaksinis perėjimas 
side ~ šo ninis judėjimas; šo ninis po slinkis 
signal ~ radijo darbìnis perėjimas 
spontaneous ~ radijo spontaniškas perėjimas
stimulated / induced ~ radijo priverstìnis perėjimas 

transitional a pereinamasis
translating n komp. transliavimas
translation n 1 radijo transliavimas, transliacija 2 fiz. slenka-

masis judėjimas, transliacinis judėjimas 3 komp. keitìmas; 
perskaičiavimas; transliacija 4 komp. vertìmas 
~ of motion judėjimo perdavimas
code ~ perkodavimas

translator n 1 spec. transliãtorius KEnc 2 komp. transliavimo 
programa; transliatorius
code ~ ko do keitìklis 

transmission n 1 pérdavimas; perdava; transliãcija 2 tran-
smìsija KEnc; pavarà; amer. pavarų dėžė KEnc
~ with frequency division of channels perdavimas su dažni-
niu  kanalų tankinimu 
~ with time division of channels perdavimas su laikinu oju 
kanalų tankinimu 
asymmetrical-side-band ~ perdavimas su iš dalies nuslopiǹ-
ta šo nine ju osta 
automatic ~ automatinė pavarų dėžė
auxiliary gear ~ demultiplikatorius 
belt ~ diržìnė pavara; diržìnė perdava 
bevel friction-gear ~ kūginė frìkcinė pavara
cable ~ kabelìnis perdavimas 
carrier ~ nešliadažnis perdavimas  
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chain ~ grandìninė pavara; grandìninė perdava 
constant mesh ~ pavara su nuolatiniu  sukibimu 
countershaft ~ pavarų dėžė su tarpiniu velenu
damping carrier ~ perdavimas slopiǹant nešantįjį dažnį
data ~ duomenų perdavimas, informacijos perdavimas 
digital ~ skaitmenìnis perdavimas 
direct ~ tiesio ginis perdavimas 
directional ~ kryptiǹis perdavimas 
distorted ~ (radijo) iškreiptàsis pérdavimas  
double ~ dvìguboji pavara
double side-band ~ perdavimas dviem šo ninėmis ju ostomis 
duplex ~ dupleksinis perdavimas 
electric ~ elektrìnis perdavimas; elektriǹė transmis̀ija 
facsimile / picture ~ fototelegra finis perdavimas 
fluid / liquid ~ hidraulinė pavara
free ~ pavara su laisvąja eiga
frequency multiplex ~ perdavimas su dažniniu  kanalų tanki-
nimu 
gas ~ du jų transportavimas 
gear ~ krumpliaratìnė pavara; krumpliaratìnė perdava
high-frequency ~ aukštadažnis perdavimas 
hydrodynamic ~ hidrodinaminė pavara
hydromechanical ~ hidromechaninė transmis̀ija 
hydrostatic ~ hidrostatinė transmìsija
infinitely variable ~ bepako pė pavarų dėžė
information ~ informacijos perdavimas 
lightguide ~ šviesolaidìnis perdavimas 
limit ~ ryš. ribo tasis perdavimas
multichannel / multiplex ~ daugiakanãlis perdavimas 
multihop ~ perdavimas siun čiant signalu s dau geliu kelių  
over-the-horizon ~ perdavimas už tiesio ginio matomu mo 
ribo s; užhorizo ntinis perdavimas; perdavimas išsklai dant 
bangas 
picture ~ vai zdo perdavimas 
power ~ jėgo s perdavimas 
pulse ~ impu lsinis perdavimas 
radio ~ radijo siuntìmas, rãdijo transliãcija
report ~ pranešìmo perdavimas 
satellite ~ palydo vinis perdavimas 
secrecy ~ slaptasis perdavimas 
self-shifting ~ automatinio perjungimo pavarų dėžė
serial ~ nuoseklu sis perdavimas
side-band ~ perdavimas šo nine ju osta 
single side-band ~ vienajuo stis perdavimas; perdavimas víe-
na šo nine ju osta 
sliding gear ~ pavarų dėžė su slystančiais krumpliaračiais 
speech ~ kalbõs perdavimas 
suppressed-carrier ~ perdavimas slopiǹant nešantįjį dažnį
time multiplex ~ perdavimas su laikinu oju kanalų tankinimu 
ultrashort wave ~ ultratrumpųjų bangų perdavimas 
very high-frequency ~ labai  aukštų dažnių perdavimas 
vestigial side-band ~ perdavimas su iš dalies nuslopiǹta šo -
nine ju osta 

transmissivity n el., ryš. pralaidu mas; skai dris
transmit v 1 pérduoti; transliúoti; siųsti; pranèšti 2 fiz. praléisti

(šviesą, šilumą ir pan.) 
transmitter n 1 pérdavėjas; siuntėjas 2 radiotech. siųstùvas 3 

spec. davìklis KEnc 4 transmit̀eris 5 komp. simbolių davìklis; 
siųstu vas
~ with frequency division of channels siųstu vas su dažniniu 
kanalų išskyrimu   
~ with time division of channels siųstu vas su kanalų išsky-
rimu  pagal lai ką
asymmetrical-side-band ~ siųstu vas su iš dalies nuslopiǹta 
šo nine ju osta 
automatic ~ automatinis siųstu vas  
auxiliary / stand-by ~ atsargìnis siųstu vas 
broadcast ~ transliavimo siųstu vas 

command ~ komandų siųstu vas; rak. komandų perdavimo 
stotìs 
crystal-controlled ~ siųstu vas su kvarco uždu otu dažniu 
crystal-stabilized ~ siųstu vas su kvarcine stabilizacija 
directional ~ kryptìnis siųstu vas; pelengatoriaus stotìs
double-side-band ~ siųstu vas su dviem šo ninėmis dažnių
ju ostomis 
emergency / radio distress ~ avarinis radijo siųstu vas 
facsimile ~ faksimìlės siųstu vas 
image ~ vai zdo siųstu vas 
jamming ~ trukdžių siųstu vas 
laser ~ lazerìnis siųstu vas 
long-wave ~ ilgaban gis siųstu vas 
medium wave ~ vidutiniųjų bangų siųstu vas
multichannel ~ daugiakanalis siųstu vas 
multifrequency ~ dažnìnis siųstu vas 
navigational ~ navigacinis radijo siųstu vas 
optical ~ o ptinis siųstu vas 
phase-modulated ~ siųstu vas su fazine moduliacija 
radar ~ radiolokacinis siųstu vas 
radio ~ rãdijo siųstùvas KEnc
radio fuse ~ radijo sprogdìklio siųstu vas 
radiosonde ~ radijo zo ndo siųstu vas 
relay ~ retransliacinis siųstu vas 
short wave ~ trumpųjų bangų siųstu vas 
single-side-band ~ siųstu vas su viena šo nine dažnių ju osta 
step-by-step ~ žin gsninis siųstu vas 
suppressed-carrier ~ siųstu vas su nuslopìnta nešančiąja 
telegraph ~ telegrafo siųstu vas 
telemetering ~ telemetrinis siųstu vas 
telephone ~ (telefono) mikrofo nas 
television ~ televìzijos siųstu vas 
track ~ sekìmo sistemos siųstu vas 
vestigial side-band ~ siųstu vas su iš dalies nuslopìnta šo nine 
ju osta

transmitter-responder n siųstu vas-imtu vas
transmutation n fiz. virsmas
transom n 1 stat. (durų, langų) skersìnis 2 jūr. trancas 

boat ~ ponto ninis gulekšnis 
hull ~ skersìnė balansyro atrama

 trail-clamping ~ art. (pabūklo) skečiamųjų atramų tvìrtinimo 
sąvarža žygio padėtyje  

transonic n fiz. ar timas gar so grei čiui NATO
transparency n 1 skaidrùmas 2 pérmatomasis dáiktas; skaidrė

KEnc; diapozitỹvas KEnc, NATO
transparent a permatomas, skaidru s 
transponder n radiotech. atsakìklis KEnc, NATO; siųstu vas-

imtu vas; komp. analo ginis skaitmenìnis keitìklis 
transport <n, a, v> n 1 transportãvimas KEnc; pervežimas; 

perkėlimas; skraidìnimas KEnc, NATO 2 log. transpòrtas 
(vežimo, gabenimo sistema, priemonės) KEnc 3 transpòrto 
lėktùvas; transpòrto lai vas 4 komp. traukìmo mechanìzmas; 
perkėlimas; traukìmas 
air ~ óro transpòrtas KEnc
animal ~ (arklių) kin komasis transpo rtas 
armoured ~ šarvu otasis transpo rtas 
army ~ armijos transpo rtas 
artillery ~ artilerijos transpo rtas; artilerijos transpo rto príe-
monės 
attack troop ~ desantinis pajėgų transpo rtas 
automotive ~ automobìlių transpo rtas
city ~ miesto transpo rtas 
electrical ~ elektrìnis transpo rtas 
exceptional ~ ypatìngasis transpòrtas NATO  
exceptional railroad ~ ypatìngasis geležìnkelių transpòrtas
KEnc
freight motor ~ krovinìnis automobìlių transpo rtas 
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heavy artillery mechanical ~ mechanizu otasis sunkio sios 
artilerijos transpo rtas 
high-speed ~ greitaei gis transpo rtas 
hospital / ambulance ~ sanitarinis transpo rtas 
industrial ~ pramonìnis transpo rtas 
interurban ~ tarpmiestiǹis transpo rtas  
intraplant ~ gamyklinis transpo rtas 
land ~ antžemìnis transpòrtas KEnc
medical ~ sanitãrinis transpòrtas KEnc
military ~ karìnis transpòrtas KEnc
motor / motor-vehicle ~ automobìlių transpòrtas KEnc; au-
tomobìlių tèchnika KEnc
off-road ~ visurei gis transpo rtas 
ordinary ~ įprastìnis transpòrtas KEnc, NATO 
ordinary railroad ~ įprastìnis geležìnkelių transpòrtas KEnc 
public ~ viešàsis transpo rtas 
railroad ~ geležìnkelių transpòrtas KEnc 
road ~ automobìlių kelių transpo rtas 
roadless ~ bekelis transpo rtas 
tactical ~ pajėgų transpo rto priémonės 
tank ~ tankų transpo rtas 
troop ~ pajėgų transpo rtas 
vehicular ~ automobìlių transpòrtas KEnc
water ~ vandeñs transpòrtas KEnc
wheeled ~ ratinis transpo rtas 

 a transpo rtinis, transpo rto 
v transportu oti; pervežti

transportability n transportabilu mas 
transportable a kilnójamas, transportabilu s; air ~ aerotrans-

portabilùs 
transportation n log. transportãvimas KEnc; pervežimas; 

transpòrtas KEnc; pervežimo priémonės 
air ~ skraidìnimas 
automobile ~ automobìlinis pervežimas 
bulk fuel ~ degalų pervežimas piltiniu  transpo rtu 
evacuation ~ evakuacinis transportavimas 
fuel ~ degalų pervežimas 
logistical ~ tiekiamàsis transportãvimas KEnc
military materiel ~ kãro tèchnikos transportãvimas KEnc
mobilization ~ mobilizacinis transportavimas 
operational ~ operacinis transportavimas 
personnel ~ žmonių vežìmas 
pipeline ~ degalų perpumpavimas vamzdyne
ship-to-shore ~ of fuel degalų pervežimas iš lai vo į kran tą
supplies ~ tiekiamàsis transportãvimas KEnc
tactical ~ taktinis pervežimas
tank ~ tánkų transportãvimas KEnc

transporter n automob. transpo rteris 
all-around ~ važiu ojantis bet kuria kryptimi ̀transpo rteris 
liquid oxygen ~ transpo rtinis skystojo deguo nies rezervuaras 
tank ~ tankų transpo rteris; vilkìkas su pu spriekabe tankams 
vežti 
tank ~ tankvežis
tracked ~ vikšrìnis transpo rteris 
wheeled ~ ratinis transpo rteris

transporter-loader n transpòrtinė užtai symo mašinà KEnc
transposition n perkėlimas; perstatymas, sukeitim̀as
transputer n komp. transpiu teris
transshipment n perkrovimas (iš vienos transporto rūšies į

kitą) 
trap n 1 pl spąstai; apgaulìngoji u žtvara 2 gaudyklė; pagavìmo 

vieta; sugavim̀o  cen tras; trapas 3 atlenkiamas revo lverio 
būgnas 
antipersonnel ~ apgauliǹgoji priešpėstinė u žtvara 
anti-tank ~ prieštankinės kliūtys; prieštankiniai spąstai 
barrel flame ~ an tvamzdis liepsno s gesik̀lis 
bomb ~ granatų gaudymo griovelis (apkase)
booby ~ klaidìnamasis ùžtaisas NATO

butt ~ (valymo ir tepimo priemonių) bu ožės lìzdas
dirt ~ purvo gaudyklė
drain ~ drenažo bakelis 
gas ~ cheminės slėptu vės príeangis 
mud ~ purvo rinktu vas
overflow ~ perliejamasis nukreipìmas 
petrol ~ benzìno gaudyklė

traphole n vil kduobė KEnc
trapshooting n šaudymas į ju dančius daiktus
travel n 1 amer. judėjimas; ei smas 2 techn. eiga 3 šo ninis 

taikinio po slinkis
~ of piston stūmo klio eiga
~ to stop stabdymo kelias 
free ~ laisvo ji eiga
pedal ~ pedalo eiga
pistonring ~ stūmo klio žíedo eiga
shot ~ svíedinio judėjimas vamzdžio kanalu 
striker ~ daužìklio ìškyša 
total shot ~ vìsas svíedinio kelias vamzdyje 

travelway n pravažiavimas
traverse n 1 kirtìmas; perėjimas skersai  2 kliūtis KEnc 3 

techn. skersìnis 4 horizontãliojo táikymo kampas; horizonta-
lu sis apšaudymas 5 av., jūr. travèrsas KEnc, NATO 
directional ~ top. (gairelėmis) pažymėta kryptìs 
flexible ~ member lankstu sis skersìnis  
gun ~ pabūklo po sūkis
limited ~ ribo tasis horizontalu sis apšaudymas
maximum ~ horizontaliojo šaudymo kampas 
pintle ~ sukamasis suku čio tìpo mechanìzmas 
slowmotion ~ tikslu sis horizontalu sis kreipìmas
top ~ viršutìnio lafeto sto vo sukìmasis 
turret ~ (tanko ir pan.) bo kšto sukìmasis

traversing n horizontalu sis kreipìmas
tray n 1 padėklas 2 (dokumentų ir pan.) dėklas 3 lovys; la-

takas; dugnìnė
ammunition ~ šaudmenų padėklas; šovinių padavìmo anga
breech-block ~ spyno s stūmo klio liz̀das 
carrier ~ spyno s lìzdas 
fuse igniting ~ padegamasis latakėlis (vienalaikiam kelių
padegamosios virvutės galų padegimui)
loading / charging ~ krovìmo latakas 
rammer ~ art. latakas stūmo klis 
shell ~ sviedinių padavìmo latakas  
shot / loading ~ u žtaisų padavìmo latakas 
spanning ~ tarpinis u žtaisų padavìmo latakas 

tread n 1 pako pa, laiptas 2 spec. važiuo klės plo tis; tar pvėžė 3 
techn. (padangos) atramìnis paviršius; protektorius; (vikšro) 
grandìs 
~ caterpillar vìkšro ju osta
adhesive ~ gerai  sukimbantis su gruntu  protektorius 
caterpillar ~ vikšrìnė važiuo klė
deck ~ (tilto) vėžìnis klojinys 
detachable ~ nuimamasis protektorius 
directional ~ kryptìngasis protektorius 
double ~ dvìgubasis protektorius 
ice-gripping ~ padangos važiu oti ledu   
log ~ rąstų vėžė
longitudinal deck ~ išilgìnis klojinys 
removable ~ keičiamasis protektorius 
wear ~ (tilto) apsaugìnė vėžė
wheel ~ automob. ratlankis; rato bandažas 
worn ~ sudìlęs protektorius

treadle n (dviračio ir pan.) pedalas, pamina; ko jinė pavara
treadway n 1 (tilto) sustìprintoji vėžė 2 vėžių kelias
treating n: ~ with oil išalyvavimas, ištepalavimas, sualy-

vavimas, sutepalavimas
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treatment n 1 apdirbìmas, apdoro jimas; impregnavimas; 

veikim̀as (with – kuo) 2 naudo jimasis (pvz., įrankiu) 
preventive ~ profilaktika

tree n 1 medis 2 velenas; ašìs
tree-trunk n medžio kamiénas; rąstas
trembler n el. pertraukiklis
trench n tranšėja KEnc; griovỹs KEnc; ãpkasas KEnc

~ at the bottom of the river tranšėja u pės dugne
all-round fire ~ aplin kinio šaudymo apkasas 
approach ~ skersìnė tranšėja; susisiekìmo eigà iš u žnugario 
assault ~ štur mo tranšėja 
assembly ~ pradìnė tranšėja 
cannoneer ~ pabūklo skyriaus apkasas 
communication ~ susisiekim̀o eigà KEnc
covered / cut-and-cover / truss-type ~ dengto ji tranšėja 
dead-end ~ aklinóji tranšėja 
departure ~ pradìnė tranšėja 
dummy / phony ~ klaidiǹgasis apkasas 
evacuation ~ susisiekim̀o eiga į u žnugarį
fire / fighting ~ šaũlio ãpkasas KEnc; tranšėja KEnc
full size ~ vìso pro filio tranšėja 
hasty ~ neįrengtas apkasas, ne vis̀o pro filio apkasas 
individual ~ (šaulio) individualu sis apkasas
infantry squad ~ šaulių skyriaus apkasas 
normal / standard ~ standartinė tranšėja, vis̀o pro filio tran-
šėja 
primary ~ pagrindìnis apkasas 
slit ~ plyšỹs KEnc
snow ~ apkasas sniege; tranšėja sniege
squatting ~ apkasas šaudymui sėdomis̀ 
standard (fire) ~ įrengtas apkasas, vis̀o pro filio apkasas 
straddle ~ ìšvietė; ìšvietės griovelis 
switch ~ atkertamo ji tranšėja

trencher n 1 kãsantis ãpkasus karỹs 2 tranšėjinė mašinà KEnc; 
grioviãkasė KEnc

 plough ~ plūginė grioviãkasė KEnc
trenching n (apkasų, tranšėjų ir pan.) kasìmas 

mechanical ~ (apkasų, tranšėjų ir pan.) mechanizu otasis
kasìmas 

trestle n 1 erdvìnė bo kštinė atrama 2 ožys (vielų ir pan. 
užtvaroms) 3 estakada
frame ~ rėminė atrama
intermediate frame ~ ta rpinė rėminė atrama
intermediate pile ~ tarpinė po linė atrama
pile ~ po linė atrama
single frame ~ vienaei lė rėminė atrama; plokščio ji rėminė
atrama
single pile ~ vienaei lė po linė atrama; plokščio ji po linė atra-
ma
spar ~ rėminė rąstų atrama
tower frame ~ rėminė bo kštinė atrama; erdviǹė rėminė atra-
ma
tower pile ~ po linė bo kštinė atrama; erdvìnė po linė atrama

trestle-work n estakada; pl til̀to atramos 
triage n rūšiãvimas 
trial n 1 ban dymas 2 komp. ban dymas; mėginys

air ~ lėktu vo ban dymas ore
fuel consumption ~ degalų ekonomišku mo ban dymas 
model ~ mo delio ban dymas 
troop ~ kovo s technikos ban dymas kariu omenėje 
a, attr  eksperimen tinis, ban domasis

triangle n trìkampis 
~ of errors top. nesutapim̀o trìkampis 

triangular a trikampis
triangulation n geod. trianguliãcija KEnc

field ~ lau ko trianguliacija 
first-order ~ pirmõsios klasės trianguliacija 

fourth-order ~ ketvirtõsios klasės trianguliacija
original ~ pirmìnė trianguliacija 
plane ~ trianguliacija plokštumoje
plane-table ~ men zulinė trianguliacija 
primary ~ pagrindìnė trianguliacija 
second-order ~ antrõsios klasės trianguliacija
space ~ kòsminė trianguliãcija KEnc
subsidiary ~ pagalbinė trianguliacija 
third-order ~ trečiõsios klasės trianguliacija 

triboelectricity n el. trynìmo elektra, triboelektra 
tricar n triratis automobìlis
trichloromethyl chloroformate n chem. difosgenas (dusi-

namoji NM) 
trickle n lašėjimas, varvėjimas; sruvenimas
tridimentional a trijų matmenų, trimatis
trier n ban domasis príetaisas; zo ndas
trigdatum n trianguliacijos du omenys
trigger n 1 šaul. g. gaidùkas KEnc; hold* back the ~ laikyti 

gaidu ką atleistoje padėtyje; pull the ~ a) paspáusti gaidùką; 
b) paléisti  2 spragtùkas; paleidìklis KEnc; paleidžiamasis 
mechanìzmas; strektė 3 radiotech., komp. trìgeris 
automatic ~ automãtinis paleidìklis KEnc
automatic pistol ~ automatinio pistoleto gaidu kas 
bolt action ~ paleidžiamasis šautuvo su šliaužiamąja spyna
mechanìzmas 
corrugated ~ gaidu kas su tiesia išilgine įkarta  
double-pull ~ gaidu kas su dviẽm atramo s taškai s 
electric ~ elektrìnis paleidìklis KEnc
firing ~ gaidùko svirtẽlė KEnc; šáudymo taisỹklės KEnc
hair ~ jautru sis gaidu kas
hand ~ ran kinis paleidìmas

triggering n suveikim̀as; paleidìmas
trigger-man n (pl –men) sprogdìntojas
trigonal a trikampis
trim v balansu oti; profiliu oti; ryš. suderinti
trimmer n techn., av. po vairis, trìmeris; paderintu vas
trimming n paderinimas
trimming n profiliavimas; ryš. suderinimas
 ballast ~ jūr. balãsto pasiskìrstymas
trinistor n trinìstorius
trinitrophenol n chem. trinitrofenòlis, kitaip pikrìno rūgštìs

(brizantinė SM) KEnc 
trinitrotoluene n chem. trinitrotoluènas (TNT) KEnc (brizan-

tinė SM) KEnc 
triode n radiotech. triòdas KEnc
trip <n, v> n 1 rei sas 2 atskyrìklis; (išjungimo, paleidimo) 

spragtu kas; pertraukiklis
empty ~ rei sas be kro vinio 
full-load ~ rei sas su pìlnu kro viniu 
load ~ rei sas su kro viniu 
loaded ~ nuvažiúotasis su kro viniu kelias
no-load return ~ grįžtamasis rei sas be kro vinio  
one-way ~ rei sas víena kryptimì
return ~ atgalìnis rei sas 
return ~ grįžtamasis rei sas  
trial ~ ban domasis rei sas 
v pertraukti

trip-hammer n mechaninis kūjis
triphase a el. trifazis
triplane n triplãnas KEnc 
triplex n triplèksas Art, KEnc; beskevel dris stìklas 

a trìgubas 
tripmeter n automob. kilometrų skaičiuo klis 
tripod n (busolės ir pan.) trìkojis; sto vas; trikõjis stõvas 

compass ~ buso lės trìkojis 
folding ~ sudedamasis trìkojis 
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machine-gun ~ kulko svaidžio trik̀ojis 
solid led ~ trìkojis su vientisomis̀ kojelėmis 

tripper n atskyrìklis; (išjungimo, paleidimo) spragtu kas
tripping n išjungìmas; pertraukimas; suveikim̀as

manual ~ ran kinis atjungim̀as 
tripwire n vielìnė atótampa (laidas, kurį palietus suveikia 

spąstai ar sprogdiklis)  
tritium n chem. trìtis Aps, KEnc
trituration n sutrynìmas į milteliùs  
trolley n 1 vežimėlis 2 vagonėlis; drezina
trolley-stand n sten das vežimėlis 

engine ~ varìklių sten das 
side-drive ~ bo rto pavarų sten das 

trolley-wheel n el. kontaktinis ritinėlis
trommel n (tinklinis) būgnas
troop-carrier n amer. šarvuo tis; transpo rteris
trooper n kavalerijos ar tankų dalinio karei vis, eilìnis 

airborne ~ parašiu tininkas desantininkas 
trooping n: air ~ pajėgų pérskraidinimas NATO
tropopause n meteor. tropopauzė, troposferos ir jonosferos 

tar psluoksnis 
troposphere n meteor. troposfera
trotyl n chem. trotìlas (brizantinė SM) KEnc 
trouble n techn., automob., komp. gedim̀as, sutrikim̀as; triktìs; 

avarija 
cranking ~ varìklio (pa)leidim̀o sistemos gedim̀as 
ignition ~ uždegìmo sistemos gedim̀as 

trouble-free a be gedim̀ų, sutrikìmų, negen dantis, nesut-
rin kantis; patikimas

troubleshoot v nustatýti ir pašãlinti gedim̀ą
troubleshooter n (avarijų, gedimų) nustãtymo ir pašãlinimo 

specialìstas
troubleshooting n komp. gedìmų šãlinimas
trough n 1 lovys 2 lovelis; latakas (vandeniui nutekėti) 
truck n 1 (ypač amer.) suñkvežimis 2 važiuõklė KEnc; rãtai 

(ant vienos ašies)
air cushion ~ automobìlis su o ro pagalve
ammunition ~ šaudmenų transportavimo automobìlis 
battery charger ~ judrio ji įkrovim̀o stotis̀ 
bottom-dump ~ dugniǹio iškrovìmo saviv̀artis  
bottom-dump body ~ išsikraunantis per kėbulo apačią au-
tomobìlis 
breakdown ~ tèchninės pagálbos automobìlis
bridge ~ tìltinis automobìlis 
cab-ahead-of-engine ~ automobìlis su kabina varik̀lio príe-
kyje 
cab-forward type ~ automobìlis su priešakine kabina
cab-over-engine ~ automobìlis su kabina virš varìklio 
cargo ~ sun kvežimis; bendro sios paskirties automobìlis 
carryall ~ universalu sis krovinìnis automobìlis 
caterpillar ~ vikšrìnis kroviniǹis visurei gis 
closed ~ dengtasis automobìlis 
communications and light ~ ryšių ir apšvietim̀o automobìlis 
conventional ~ įprastìnės komponuo tės automobìlis 
cooking ~ automobìlinė žygio virtu vė
crane ~ automobìlinis krãnas KEnc
crash ~ avarinė automašina
crash ~ avarinis krovinìnis automobìlis 
damaged ~ sugadìntasis automobìlis 
decontamination ~ (sumontuota ant krovininio automobilio)
judrio ji degazavimo stotìs 
double-way dump ~ dvipu sio iškrovim̀o savìvartis 
drop-side ~ automobil̀is su atsidarančiaisiais bo rtais 
dump-body ~ savìvartis automobil̀is  
electric ~ akumuliatoriǹis krautu vas, elektrokaras 
emergency repair ~ remo ntinė automašina

emergency service ~ techninės paramo s automobìlis 
end-dump ~ užpakalìnio iškrovìmo savìvartis 
fast ~ greitaei gis krovinìnis automobìlis 
filling ~ benzìnvežis; (degalų) pildytu vas
flat-bed ~ bebo rtis automobìlis 
forklift ~ elektrìnis krautu vas; krautu vas su šakėmis 
four-axle ~ keturašis krovinìnis automobìlis 
front-dump ~ príekinio iškrovìmo savìvartis 
fuel (servicing) ~ degalų pilstytu vas
fuel hauling ~ degalų transportavimo automobìlis 
fuel servicing ~ (degalų) pildytu vas
gasoline ~ benzìnvežis pilstytu vas 
gasoline tank ~ benzìnvežis; automobìlinė benzìno cisterna 
general-purpose ~ bendro sios paskirties sun kvežimis 
guided missile ~ automobìlis su raketų įrenginiu 
gun ~ pabūklo vilkìkas 
half-track ~ vikšrarãtis automobìlis KEnc
half-track armoured ~ vikšraratis šarvu otasis automobìlis 
hand ~ ran kinis vežimėlis 
heavy ~ sunku sis automobìlis
high-speed ~ greitaei gis krovinìnis automobìlis
hydraulic dump ~ savìvartis su hidrauliniu keltuvu 
landing ~ desantinis plaukiamasis automobìlis 
launcher ~ automobìlis su raketos (pa)leidìmo įrenginiu
lift / lift handling ~ automobìlinis krautùvas KEnc 
light ~ lengvasis krovinìnis automobìlis 
loader ~ autokrautu vas
midget ~ mažasis krovinìnis automobìlis 
military ~ karìnis krovinìnis automobìlis 
missile transporting ~ raketų transportavimo automobìlis 
motor ~ sun kvežimis
motor tank ~ autocisterna
multiaxle ~ daugiaašis automobìlis 
oil-and-water servicing ~ vanden s ir degalų pilstytu vas 
panel ~ automobìlis platfo rma  
platform / board ~ bo rtinis sun kvežimis 
platform ~ bebo rtis automobìlis; prikabìnamasis vežimėlis 
power ~ autokaras
powered ~ savaei gis vežimėlis 
public-address ~ garsiakal bis automobìlis
reach fork ~ krautu vas su ìšstumiamu kėlìmo kranu 
recovery / repair / rescue ~ techninės paramo s automobìlis
self-dumping / tipper / tipping ~ savìvartis (sunkvežimis)
self-loading ~ savìkrovis sun kvežimis 
servicing ~ alyvos pilstytu vas  
shop ~ automobìlinės remo nto dirbtu vės 
side-dump ~ šo ninio iškrovìmo savìvartis 
single-unit ~ bepriekabis krovinìnis automobìlis 
six-wheel ~ šešiaratis automobìlis 
straddle carrier ~ portalinis krautu vas 
surgical ~ chiru rginė lau ko automašina
tank ~ autocisterna 
tank recovery trailer ~ tankų evakãvimo iš mūšio lau ko 
príekaba 
tank transporter trailer ~ tankų transportãvimo príekaba 
tilt-cab ~ automobìlis su atverčiamąja kabina
towing ~ automobìlinis vilkìkas 
trailer towing ~ bo rtinis vilkìkas  
van ~ automobìlis furgo nas 
waggon ~ furgo nas
water purification ~ automobìlinė vanden s valymo stotìs 
water tank ~ automobìlinė vanden s cisterna 
wheeled ~ ratinis automobìlis 
wire-laying ~ kabelio klojìmo automobìlis

truck-crane n amer. automobìlinis kranas

truck-crane
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truck-mounted a 1 įtaisytas ant sun kvežimio važiuo klės 2 

motorizu otas 3 gabenamas autotranspo rtu 4 kilno jamas (apie 
įrenginį ir pan.) 5 savaei gis 

truck-trailer n sun kvežimis su priékaba; sun kvežimio príe-
kaba

true v pritaikyti; sutik̀rinti, (su)reguliu oti; aim ~ taikyti tiksliai ; 
taikytis tiksliai 

trumpet n 1 pl (vamzdžio) žio tys 2 garsintu vas, ru poras 
trunk n 1 amer. automob. bagažìnė 2 komp. magistralė; 

magistralinis kanalas; ryšių magistralė
both-way ~ ryš. dvipu sė jungiamo ji lìnija 
main ~ pagrindìnė magistralė
suspension ~ pakabo s šachta  

trunnion n art.  kakliu kas 
cradle ~ lo pšio kakliu kas 
gun ~ pabūklo kakliu kas 
main ~ pagrindìnis kakliu kas 
radiator ~ radiatoriaus kakliu kas 
rear ~ mounting ištrauktas atgal lo pšio kakliu kas 
top-carriage ~ viršutiǹio sto vo kakliu kas 
universal-joint ~ kardano kryžmė

trunnion-carriage n art. viršutìnis lafeto sto vas
truth n bendraašišku mas; (pritaisymo, sumontavimo) tikslu mas
try n bañdymas 
T-time n raketos paleidìmo momen tas; raketos skriejìmo 

trukmė
tub n bakas 
tube n 1 (pabūklo) vamzdis KEnc, vamzdẽlis 2 tūba, tūbelė 3 

(padangos) kamera 4 fiz. vamzdis; lempa; komp. elektro ninė
lempa  
adjusting power ~ o ptinis taikik̀lis su kintamu oju did̀inimu 
aiming ~ įdedamasis (mo komasis) vamzdis 
air ~ kamera 
amplifying ~ stiprintùvo lempa 
artillery / gun ~ pabūklo vamzdis Art, KEnc
automobile inner ~ automobìlio (padangos) kamera 
bantam ~ nykštùkinė lempa 
bogie cross ~ skersìnis vežimėlio vamzdis 
bore-sighting ~ šaltojo įsišaudymo vamzdelis 
bound ~ sutvìrtintasis vamzdis 
brake ~ stabdžių vamzdelis 
buffer ~ bu ferio ko rpusas; buferìnė lempa 
buster ~ degtu vo mova
cathode-ray ~ elektro ninis vamzdis 
chock ~ difu zorius; sklaidytu vas 
choke ~ kamera 
current regulator ~ bareteris
detector ~ indikatoriǹis vamzdẽlis Aps, KEnc 
detonator intrusion ~ art. degtu vo mova
disk-seal / light-house ~ švyturio lempa 
dismountable gun ~ išar domasis vamzdis Art, KEnc
distribution ~ skìrstomasis vamzdynas 
electron / radio ~ radijo lempa 
electronic ~ elektro ninė lempa; elektròninis keitìklis KEnc
electron-ray ~ elektro ninis vamzdis 
finned ~ briauno tasis vamzdis
flash ~ padegamo ji virvu tė; blykstė
flask ~ uždegìklis 
flip-flop ~ trigerìnė lempa 
fluorescent ~ liuminescen cinė lempa 
friction ~ trinamasis uždegìklis 
gas ~ du jų žarna
gas-cylinder ~ du jų kameros vamzdelis 
gas-discharge ~ du jų ìšlydžio lempa 
guide ~ art. keliamojo mechaniz̀mo sraigto įvorė
high-voltage ~ aukšto sios įtampos lempa 
image ~ elektròninis òptinis keitìklis KEnc
indicator ~ indikacinė lempa 

keyer-type ~ komutavimo lempa 
launch ~ rak. (pa)leidìmo vamzdis; vamzdinis (pa)leidìmo 
kreipìklis 
launching ~ reaktyvinio prieštankinio granãtsvaidžio 
vamzdis 
linear flash ~ linijìnė blykstė
lining ~ (išardomojo ir sutvirtintojo pabūklo vamzdžio) vi-
dìnis vamzdis  
magazine ~ dėtuvės vamzdelis 
main flotation ~ (pripučiamojo pontono) pagrindìnė ci-
lìndrinė plūdė
monoblock gun ~ vienalytis vamzdis 
mortar ~ minósvaidžio vamzdis Art, KEnc 
moulded ~ lietasis vamzdis 
oil filler ~ alyvos įpylìmo žio tys 
paper ~ popierìnė tūta (smogiamajame vamzdelyje) 
petrol ~ benzìntiekis
primer ~ degtu vo mova; pàdegamojo vamzdelio tūta
quartz flash ~ kvarcinė blykstė
receiving-amplifier ~ priėmìmo stìprinimo lempa 
rectifier ~ lyginamoji lempa 
replacement ~ atsargìnis vamzdis 
rifled ~ graižtvinis vamzdis 
sampling ~ vamzdžių bandinių ėmìklis 
syringe ~ tūbelìnis švir kštas Aps, KEnc
small-diameter ~ vamzdelis 
smoothbore ~ lygiavamzdis vamzdis 
steam ~ (kulkosvaidžio gaubto) garinimo vamzdelis 
steering shaft ~ vai ro kolonėlės vamzdis 
subcaliber / auxiliary ~ įdedamasis vamzdis
thief ~ dugnìnis bandinių ėmìklis 
tyre inner ~ automobìlio (padangos) kamera 
torque ~ sukamasis velenas 
transmitting / oscilator ~ generavimo lempa 
universal-joint / propeller shaft ~ karda no veleno vamzdis 
vacuum ~ elektro ninė lempa 
voice ~ garsintu vas, ru poras 
xenon flash ~ kseno ninė blykstė

tubeless a bekameris (apie padangą)
tubing n kuop. vamzdžiai; vamzdeliai; vamzdynas 

high-pressure ~ aukštojo slėgio vamzdynas
tubular a vamzdinis
tug n 1 vilkìmas 2 vilkìkas KEnc 3 virvė; grandìnė; vilktìs
tugboat n vilkìkas KEnc, buksyras (laivas)
tumbler n 1 el. perjungiklis 2 reversìnis mechanìzmas; varty-

tu vas 
tune v 1 pri(si)taikyti, pri(si)derinti (to) 2 reguliu oti; automob. 

sureguliu oti (variklį)
tuner n derintu vas
tuning n 1 radijo nustatymas 2 automob. reguliavimas 3 komp. 

suderinimas
automatic ~ automatinis reguliavimas 
coarse / rough ~ apýtikslis reguliavimas 
continuous ~ sklandu sis reguliavimas; tolygu sis regu-
liavimas 
electronic ~ elektro ninis reguliavimas 
fine ~ tikslu sis reguliavimas 
quiet ~ begar sis reguliavimas 
sharp ~ griežtasis reguliavimas

tunnel n 1 tùnelis KEnc; dig* a ~ kasti tu nelį 2 mìnų galèrija
KEnc
mine ~ mìnų galèrija KEnc 
supersonic wind ~ viršgarsìnis aerodinaminis vamzdis 
wind ~ aerodinaminis vamzdis 

tunnelling n 1 tuneliavimas 2 pl požemìniai minavimo darbai 
turbine n turbinà KEnc  

aerodynamic ~ u ždarojo cìklo du jų turbina
air ~ o ro turbina

truck-mounted
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air-cooled ~ o ru aušiǹama turbina
axial-flow ~ ašìnė turbina
compressor ~ kompresoriaus turbina
double-staged ~ dvipako pė turbina
gas ~ du jų turbina
impulse ~ impu lsinė turbina
jet ~ turboreaktyvinis varìklis 
power ~ darbo turbina
reversing ~ reversìnė turbina
tank gas ~ tanko du jų turbina; du jų turbiǹinis tanko varìklis 

turboblower, turbofan n turboventiliatorius
turbocharger n automob. turbokompresorius

exhaust ~ turbokompresorius 
turbocharging n automob. turbopripūtìmas
turbogenerator n el. turbogeneratorius
turbojet n turboreaktyvinis varìklis; turboreaktyvinis lėktu vas
turbulence n sūkuriavimas; turbulen cija; turbulen tinis judė-

jimas
turfed a velėnu otas, išklo tas velėnomis
turfing n velėnavimas, išklojìmas velėnomis
turn <n, v> n 1 pa(si)sukìmas; apsisukim̀as 2 pósūkis KEnc 3 

sukinys 4 vìngis; kìlpa KEnc 5 el., radiotech. vija; žin gsnis 6 
automob., av. viražas 
~ of twist in calibres graižtvų žin gsnis kalìbrais 
banked ~ pósūkis KEnc
lap ~ pósūkis tarp júostų NATO
left-hand ~ kairysis po sūkis 
procedure ~ standártinis pósūkis NATO
reverse ~ po sūkis ju dant atbulinè eiga
right-hand ~ dešinysis po sūkis 
sharp ~ staigùsis pósūkis  
steady / sweeping ~ sklandu sis po sūkis; tolygu sis po sūkis
uniform ~ pastovu sis po sūkis 
v su kti(s); pa(si)su kti; ~ off išsu kti, atsu kti (sraigtą, varžtą);
~ out išju ngti, užsu kti

turnabout n po sūkis 
turnaround n 1 buvìmo pùnkte lai kas KEnc; apyvartùmas; 

darbų atlikìmo pùnkte lai kas NATO 2 (laivo, lėktuvo ir pan.) 
apsisukìmo vieta

turn-buckle n veržiamo ji mova
turning n  automob. po sūkis; apsisukìmas

wheel ~ rato po sūkio kampas 
turnover n log. apyvarta
turn-screw n atsuktu vas
turn-table n sukamo ji pabūklo platfo rma
turret n 1 bókštas KEnc; turèlė KEnc; traverse the ~ pasu kti 

bo kštą 2 revolverìnė galvùtė 3 bokštelis; (patrankos) bokš-
telis; turelė
armoured ~ šarvúotasis bókštas Art, KEnc
cast armour steel ~ šarviǹio plieno bo kštas 
cast steel ~ lietasis bo kštas; liétojo plieno bo kštas
crowded ~ bo kštas su įranga 
disappearing armoured ~ slepiamasis šarvu otasis gau btas 
fixed ~ nejudru sis bo kštas 
fortress ~ tvirtóvės bókštas KEnc
full-revolving / 360-degree traversing ~ apliñkinio sūkio 
bókštas Art, KEnc
fully enclosed ~ vìsiškai u ždaras bo kštas 
gun ~ pabūklo bókštas Art, KEnc; patrankos turelė
machine-gun ~ kulko svaidžio bo kštas 
one-man ~ vienvietis bo kštas 
one-piece cast armour steel ~ išvién nulietas šarvu otasis 
bo kštas 
oscillating ~ sūpuo klinis bo kštas 
port rear ~ kairysis užpakaliǹis bo kštas 
power ~ bo kštas su jėgo s po sūkiu

power traversed ~ bo kštas su mechanine pãvara; turelė su 
mechanine pãvara 
revolving / rotating ~ sukamàsis bókštas
round ~ apvalu sis bo kštas 
side ~ (kulkosvaidžio) šo ninis bokštelis 
tank ~ tanko bo kštas 
top ~ viršutìnis bo kštas 

turretless a bebo kštis 
twilight n príetema; sutema; príeblanda 

astronomical ~ astrono minė príeblanda 
civil ~ pilietinė príeblanda NATO 
evening ~ vakarìnė príeblanda 
nautical ~ navigacinė príeblanda  

twin a dvìgubas, sudvejintas 
twin-barrelled a 1 sudvejintas, suporu otas 2 dvivamzdis
twin-bucket a dvikau šis (apie ekskavatorių) 
twin-engined a dviejų varìklių (apie lėktuvą)
twist n 1 perlenkimas 2 sąsūka 3 sraigtinio sriegìmo žin gsnis

gaining ~ progresyvio ji graižtva 
slow ~ (vamzdžio kanalo) lėkšto ji graižtva 
waveguide ~ bango laidžio sąsūka

twisting n 1 išlinkìmas; krei vinimas 2 el., radiotech. vijìmas; 
susukìmas 
a su sukantis

twist-off a àtsukamas (apie dangtelį ir pan.)
two-axial a dviašis
two-band a dvijuo stis (apie pjūklą)
two-bank a dviei lis (apie variklį)
two-cycle a dvitaktis (apie variklį)
two-cylinder a dviejų cilìndrų (apie variklį)
two-dimensional a dvimatis, dviejų matmenų
two-directional a dvipu sis, dvišalis
two-edged a dviašmenis
two-engined a dviejų varìklių
two-fold a dvìvėris
two-footed a dviko jis
two-layer a dvisluo ksnis
two-level a dviau kštis
two-motor a dvimoto ris
two-pin n: ~ plug el. dviejų kontaktų šaku tė
two-ply a dvisluo ksnis 
two-roll a dviejų velenų
two-rowed a dviei lė  
two-seat a dvivietis 
two-stage, two-step a dvilai ptis 
two-storey a dviau kštis 
two-stroke a dvitaktis (apie variklį)
two-way a 1 dvipu sis, dvišalis 2 dviei gis 
two-wheel a dviratis 
tying n sujungìmas, tvarslė
type n 1 tìpas 2 rūšis; klãsė; grùpė KEnc; katego rija 3 pavyz-

dỹs; mòdelis KEnc; simbolis 4 komp. šrìftas; tìpas
~ of target taikinio po būdis 
~s of artillery fire artilèrijos ugniẽs rūšys Art, KEnc
~s of burst sprogìmo rūšys Aps, KEnc, NATO
~s of fire ugniẽs rūšys Art, KEnc
new ~s of mass destruction weapons naũjos mãsinio nai-
kìnimo giñklų rūšys Aps, KEnc

typewriter n komp. rašomoji mašinėlė
typhus n med. šil tinė

epidemic ~ epideminė dėmėtoji šil tinė
typification n tipizãcija KEnc

typification
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tyre n 1 padangà; bleed* the ~ nuléisti o rą iš padango s; fit / 

mount the ~ montu oti padangą; inflate the ~ pripumpu oti 
padangą; rotate ~s sukei sti padangas 2 rãtlankis; bandažas 3 
balio nas 
~ casing / cover (automobìlio) padanga
air-core / pneumatic ~ pneumatinė padanga
antiskid ~ atsparì šo niniam slydim̀ui, neslystanti padanga;
padìdinto sukabìnimo (su gruntu) padanga
automobile ~ automobìlio padanga
auxiliary tube ~ dvikamerė padanga
balanced ~ subalansu otoji padanga
bald ~ padanga su sudėvėtu protektoriumi 
balloon ~ baliòninė padanga
blown-out / burst ~ spro gusi padanga
blown-up / inflated ~ pripūstà padanga
blowout-resistant ~ atspari ̀pradūrìmui padanga
broken ~ laužtìnis bandažas 
cellastic / shot-proof / bullet-proof ~ atspari ̀ kul koms pa-
danga
chafed /worn-out ~ sudėvėta padanga
combat ~ karìnių mašìnų padanga
conventional ~ žemo pro filio padanga  
cord ~ ko rdinė padanga
cordless ~ beko rdė padanga
cross-country ~ visurei gė padanga
cushion ~ pagalvinė padanga
damaged ~ sugadìnta padanga
deflated / blown-out / punctured / driving ~ vedančiojo 
rato padanga
dual ~ dviratis ratas 
dual tread ~ padanga su dvikontakčiu  protektoriumi 
dual-bead ~ dvibo rtė padanga
extra low-pressure ~ labai  žemo slėgio padanga
flat ~ nuleistà padanga
floatation ~ visurei gė aukšto pro filio padanga
foam-filled ~ puto ta guma užpìldyta padanga
ground grip ~ padìdinto važu mo padanga
heavy tread ~ padanga su sustìprintu protektoriumi 
high speed ~ lenktyninio automobil̀io padanga; greitaei gio 
automobil̀io padanga
high-capacity ~ didelės krovo s padanga
high-pressure ~ dìdelio slėgio padanga
inner / inside ~ (dviračio rato) vidìnė padanga  

large / wide cross-section ~ platau s pro filio padanga
lorry / truck ~ krovinìnio automobìlio padanga
low profile ~ (labai ) žemo pro filio padanga 
low-pressure ~ mažo slėgio padanga
military ~ karìnės paskirties mašìnų padanga
motor ~ (automobìlio) padanga
motor-car ~ transpo rto mašìnų padanga
motorcycle ~ motocìklo padanga
mud-and-snow ~ žiemìnė padanga  
off-the-road ~ judėjimo bekele padanga
outer / outside ~ (dviračio rato) išorìnė padanga
over-wide ~ plačio ji padanga
passenger-car ~ len gvojo automobìlio padanga
patterned ~ padanga su raštu otu protektoriumi  
proper inflated ~ normaliai  pripūsta padanga
punctured ~ pradurtà padanga
puncture-proof ~ nepraduriamo ji padanga 
puncture-proof ~ užsikliju ojančioji (pradūrus kamerą) pa-
danga
renewed ~ padanga su atkùrtu protektoriumi 
roadwheel ~ gumìnis atramìnio ristu vo bandažas
sand ~ padanga judėjimui per smėlį  
self-sealing ~ užsikliju ojančioji padanga
semi-pneumatic / semisolid ~ pusiau pneumatinė padanga
single-bead ~ vienabo rtė padanga
smooth-thread / skidding ~ padanga su lýgiu protektoriumi
snow ~ padanga judėjimui per sniegą  
solid rubber ~ lieto ji padanga
sound ~ gero s kokybės padanga
spare ~ atsargìnė padanga
steel-cord ~ metalìnio ko rdo padanga
steel-studded ~ padanga su plienìniais spygliai s protektoriuje 
studded ~ spygliu otoji padanga
support roller ~ gumìnis palai komojo rato apvadas 
tri-tube ~ trikamerė padanga
tubeless ~ bekamerė padanga
twin / dual ~ sudvejintoji padanga
underinflated ~ nevìsiškai pripūsta padanga
valveless ~ beventìlė padanga
water-boggy ~ pelkiaei gė, pélkinė padanga
wheel ~ automob. ratlankis; rato bandažas

tyre-gauge n manometras (padangoms)
tyre-lever n automob. montavimo mentė

tyre
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U 

U-bend n dvìgubasis lenkìmas; dvig̀uboji atšaka
udometer n meteor. líetmatis
ultrahigh a ultraaukštas
ultrasonic a viršgarsìnis
ultrasound n ultragar sas Aps, KEnc 
ultraviolet a ultravioletinis 
umbrella n 1 skėtis 2 av. aviacijos dengìmas; baražas 
 fire-power ~ apšáudymo zonà NATO 

a skėtinis
umpire n tarpininkas
unabsorbed a nesu geriamas, neabsorbu ojamas
unadaptable a nepritaikomas
unarm v nu(si)ginklu oti
unarmed a 1 begiñklis 2 „saugu s“ (užrašas ant minos sprog-

diklio nustatomojo disko)
unarmoured a nešarvúotas 
unauthorized a be leidìmo, neleistas, nesankcionu otas (t. p. 

komp.)
unavailable a komp. nepriei namas
unbalance n 1 išbalansavimas 2 komp. nesimetrišku mas 
unbalanced a automob. nesubalansu otas
unbelt v nu(si)ju osti dir žą; at(si)segti dir žą
unblock v išblokúoti 
unblocking n komp. deblokavimas, blo ko suskaidymas
unbolt v atsklęsti, atidaryti
uncaging n girosko po išaretavimas
uncap v 1 nuden gti dan gtį 2 išimti kapsulę
uncase v išimti iš makšties, dėklo; išimti iš dėžės
uncertainty n neapibrėžtìs, neapibrėžtu mas
unclassified a neįslãptintas 
unconditional a absoliutu s; besąlygiǹis
uncontaminated a neu žterštas
uncontrolled a neval domas; nekontroliu ojamas
uncorrected a ne(iš)taisytas; nekoregu otas
uncouple v atkabìnti (pabūklą nuo vilkiko)
uncoupling n 1 atkabiǹimas (pabūklo nuo vilkiko); atjun-

gìmas, išjungìmas 3 ryš. atsaja
uncover v 1 atideñgti 2 atsklei sti; ~ a cache of weapons atràsti 

giñklų slaptãvietę
uncovering n atskleidìmas
undelete v komp. atku rti; atstatyti
under n nepríelėkis (sprogimo kategorija)
underarmoured a nepakan kamai šarvu otas 
undercarriage n 1 važiuõklė KEnc; pabūklo važiuõklė Art, 

KEnc 2 art. apatìnis lafeto sto vas
cross-wind ~ orientu ojamoji važiuo klė
multiple-wheel ~ daugiaratė važiuo klė
retractable ~ įtraukiamo ji važiuo klė
wheel-ski ~ rãtinė važiuõklė su uždedamomis̀ slìdėmis KEnc

undercharge n sumažintasis u žtaisas 
undercraft n šnek. = undercarriage
undercrossing n požemìnė perėja
undercut n įpjovìmas; apatiǹė įkarta
underdose n ne visa do zė, mažesnė do zė
underexposure n fot. neišlai kymas, nepakan kamas išlai ky-

mas
underframe n automob. 1 rėmas; po rėmis; šasì 2 varìklio 

ko rpusas; povarìklinis rėmas 
engine ~ varìklio po rėmis 

one-piece ~ išvíen atlíetas ko rpusas  
underground a požemìnis  
undergrowth n top. atžalynas
underinflation n automob. nepakan kamas slėgis padangoje
underlayer n po sluoksnis
undermine v kastis, pasikasti (po kuo)  
underneath n apatìnė dalìs, apačia, du gnas
underpan n automob. dugniǹė
underpart n apačia, apatìnė dalìs
underpass n tu nelis (po geležinkeliu, plentu); požemìnė perėja
underpowered a mažesnės, nepakan kamos galios
underpressure n fiz. neigiamasis manometrinis slėgis; suma-

žintasis slėgis
underread v ro dyti mažiau , du oti mažesniu s ro dmenis (apie 

prietaisus)
underseal v (iš)tepti (automobilio apačią) antikoro ziniais 

dažai s
undershoot* v šaudyti nepríelėkiais
undershooting n aukštasis šaudymas (pataikymo taškai aukš-
čiau taikymo taško)

underside n apatìnė pu sė, apačia; kėbulo du gnas 
underslung a kabamasis, pakabìnamasis (apie važiuoklę)
understeer n automob. (vairo) nepakan kamas pasukamu mas
undertow n grįžtamo ji banga
underwear n kuop. apatìniai drabùžiai  
 protective ~ impregnúotieji baltiniai  Aps, KEnc 
underwork v nepakan kamai apkrauti ar panaudo ti; ~ a ma-

chine eksploatu oti mašìną ne visu  pajėgumu 
undirected a nenu kreiptas, nekryptìngas
undischarged a užtaisytas, neiššautas
unditching n (įstrigusios mašinos) ištraukìmas iš grio vio
undo* v 1 (su)ardyti, sugriauti 2 išardyti, demontu oti (mašiną) 
undoing n atrišìmas, atsegìmas; atidarymas
unearth v iškàsti; ~ an unexploded bomb iškàsti nesprógusią

bòmbą  
unentrenched a neàpkastas
unequipped a 1 neparengtas, nepritaikytas 2 neaprūpintas 
unexploded a nespro gęs (apie šaudmenį ir pan.)
unfasten v 1 at(si)rìšti, at(si)segti 2 atsklęsti, atstu mti (skląstį), 

atidaryti 
unfastening n at(si)rišìmas, at(si)segìmas
unfold v (iš)sklei sti, at(si)sklei sti; ~ a map išsklei sti žemėlapį  
unfordable n nepereinamoji brasta
ungear v išju ngti 
unhook v atkabìnti; nukabìnti nuo kablio
unidirectional a vien(a)kryptis
unification n (su)vieno dinimas, unifikãcija KEnc; carry out ~ 

unifiku oti
uniflow a tiesiasro vis (apie kompresorių ir pan.)
uniform I n unifo rma 

fatigue ~ kombinezo nas 
uniform II a tolygu s 
uniformity n vienodu mas, vienarūšišku mas 

~ of mixture composition degalų mìšinio vienarūšišku mas 
unify v unifiku oti, suvieno dinti 
unilateral a vienašãlis; ~ nuclear disarmament vienašãlis 

branduolìnis nusiginklãvimas
unintelligibility n neaišku mas

~ of signal signalo nesuvokiamu mas

unintelligibility
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uninterrupted a nenutrūkstamas
union n įmova; atvamzdis  

charging pipe ~ įkrovim̀o atvamzdis 
fuel-pipe ~ degalų vamzdyno atvamzdis 
fuse-and-detonator ~ jungiamo ji padegamojo vamzdelio 
mova
pipe / sleeve ~ atvamzdis 

unipolar a vienpo lis 
uniprocessor n komp. monoprocesorius
unit n 1 víenetas (t. p. mat., med., matų) KEnc, NATO; visuma

2 tiekìmo komplèktas NATO 3 agregãtas; sèkcija; elemeñtas; 
mãzgas KEnc; blòkas; (mechanizmo) grandis̀ 4 komp. blo kas; 
grandìs; įrenginys; įtaisas
~ of error paklaido s viénetas 
~ of heat quantity šilumo s kiekio víenetas
~ of issue ekipuõtės komplèktas; tiekim̀o víenetas NATO
~ of measure matãvimo viénetas KEnc
~ of volume tūrio viénetas 
~ with hollow charge choke and T-piece blo kas su kumu-
liaciniu dro seliu ir triš̀akiu 
aerial delivery ~ parašiu tinės desantavimo taros komplektas 
aerial matching ~ antenos derinimo blo kas 
air transportable ~ skraidùsis viénetas KEnc
air-conditioning ~ o ro kondicionavimo agregatas; kondicio-
nierius 
amplifier ~ (minų ieškiklio) generatoriǹis stip̀rinimo blo kas 
angle-tracking / follow-up ~ sekìmo pagal kampines koor-
dinates blo kas; kampiǹio sekim̀o blo kas 
antenna-tuning ~ antenos reguliavimo blo kas 
antijamming ~ apsaugo s nuo trukdžių įtaisas 
arithmetic ~ aritmetinis blo kas 
automatic angle-tracking ~ automatinio sekim̀o pagal kam-
pines koordinates blo kas
automatic azimuth tracking ~ automatinio sekim̀o pagal 
azimutą blo kas
automatic elevation tracking ~ automatinio sekìmo pagal 
vietos kampą blo kas
automatic range tracking ~ automatinio sekìmo pagal 
nu otolį blo kas
automatic rate / speed tracking ~ automatinio sekim̀o pagal 
grei tį blo kas
autotracking ~ automatinio sekìmo blo kas 
azimuth tracking / follow-up ~ sekim̀o pagal azimutą
blo kas 
bearing ~ azimutìnis blo kas
blasting ~ sprogdìnimo mašinėlė
boat ~ plūdriojo tìlto grandìs 
bomb / explosive ordnance disposal ~ nespro gusių bo mbų
darymo nekenksmìngų padalinys
bridge ~ tìlto grandis̀ 
cascade ~ jonizu ojančiojo spinduliavimo viénetas; jonizu o-
jančiosios spinduliuo tės viénetas
central ~ art. (ugnies valdymo prietaiso) centriǹis mazgas 
central control ~ centriǹis val dymo įtaisas 
central processing ~ centriǹis procèsorius KEnc
charging ~ įkrovìmo įtaisas 
chemical decontaminating ~ degazavimo įrenginys 
choke-actuating ~ droseliǹės sklendės pavaro s mazgas 
cluster bomb ~ bòmbų kẽkės pakabà KEnc, NATO
comparison ~ palyginimo blo kas 
complete ~ komplektinis agregatas; komplektinis mazgas 
computer ~ kompiu terio blo kas 
control ~ valdìklis; val dymo blo kas; val dymo įrenginys 
conversion ~ sukamo ji tìlto grandis̀ 
converter ~ keitìklių agregatas 
coolant temperature sending ~ aušinimo skysčio tempera-
tūros davìklis 
coupling ~ ryšio blo kas 

course ~ ku rso mechanìzmas 
cut-bay ~ (plūdriojo tilto) išvedamo ji grandìs 
data acquisition ~ informacijos rinkìmo įrenginys 
data handling ~ informacijos apdoro jimo įrenginys 
data processing ~ duomenų apdoro jimo blo kas 
demining ~ išminavimo padalinys 
destructor ~ sprogdìnimo blo kas 
diesel-electric ~ dyzelìnis elektrìnis agregãtas KEnc
disk ~ dìskų įrenginys 
display ~ indikacijos blo kas; komp. vizualinio išvedìmo 
įtaisas 
distributor-and-contact breaker ~ pertraukiklis skirsty-
tu vas 
electronic control ~ elektro ninis val dymo blo kas 
electronic logic ~ elektro ninis lo ginis blo kas 
electrooptic ~ elektroo ptinis blo kas 
elevation tracking / follow-up ~ sekìmo pagal vietos kampą
blo kas 
engineer ~ inžinèrinis dalinỹs KEnc
failed ~ sugedęs blo kas 
filter ~ dujo kaukės dėžu tė
filter-ventilator ~ filtrãvimo ir ventiliãcijos agregãtas KEnc
fire ~ ugniẽs víenetas; ugniẽs padalinỹs NATO; koviǹis kom-
plektas 
focusing ~ fokusavimo įtaisas 
follow-up ~ grįžtamojo ryšio blo kas 
free-wheel ~ laisvo sios eigo s mechanìzmas 
fuel control ~ degalų sąnaudų reguliatorius
fuel metering ~ degalų, ku ro dozatorius 
functional ~ fu nkcinis blo kas 
fuse ~ padegamàsis vamzdẽlis KEnc
gate ~ ventìlio blo kas
generating ~ generatorius 
guidance ~ val dymo blòkas; rak. kreipìmo príetaisas
gun attachment ~ patrankos tvìrtinimo mazgas 
gun power ~ pabūklo maitìnimo agregatas 
gun rotating ~ sukamóji pabūklo dalìs Art, KEnc
gun tipping ~ sūpuõklinė pabūklo dalìs Art, KEnc
gyrostabilization ~ (tanko patrankos) girostabilizavimo 
blo kas 
hand-operated refuelling ~ ran kinis pripylìmo agregatas 
hauling ~ trauko s víenetas 
heat ~ šilumo s kiekio víenetas 
hydraulic ~ hidroagregatas 
impeller ~ ro torius 
impermeable ~ izoliúojamoji apsaugìnė aprangà Aps, KEnc
inert ~ inertinio u žtaiso blo kas 
information ~ informãcijos víenetas KEnc
information display ~ informãcijos vaizdãvimo įtaisas KEnc
initial pumping ~ pradìnė siurblìnė
input-output ~ komp. įvedìmo ir išvedìmo įtaisas 
inquiry ~ u žklausų įtaisas 
interface ~ sąsaja 
laser ~ lazerìnis įrenginys 
laser guidance ~ lazerìnis val dymo príetaisas KEnc
laser head ~ lazerìnės galvu tės blo kas 
live ~ koviǹio u žtaiso blo kas 
load-carrying ~ lai komasis konstru kcijos elemen tas 
local control ~ vietinis val dymo įtaisas 
logic ~ lo ginis blo kas 
main control ~ pagrindìnis val dymo įtaisas 
maintenance ~ tèchninis dalinỹs KEnc
mapping ~ kartografinis padalinys 
measuring / measurement ~ mata vimo įtaisas 
memory ~ įsiminìklis; atminties blo kas, įrenginys, įtaisas 
microphone ~ mikrofo no kapsulė
mine handling equipment ~ (minų klotuvo) mìnų kon-
tei nerio užtai symo agregatas 
mixed ~ mišru sis padalinys 
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mixing ~ ryš. maišytu vo blo kas 
mobile compressor ~ judrio ji kompresoriǹė
mobile obstacle ~ judru sis u žtvarų būrys, judrio ji u žtvarų
rinktìnė
mobile pumping ~ judrio ji siurblìnė
modular ~ modulìnis blo kas 
monitor ~ kontro lės blo kas 
motorized ~ motorizúotasis viénetas KEnc
NBC protection ~ RChB saugõs viénetas Aps, KEnc
nonsystem ~ nesistèminis víenetas KEnc
nuclear ~ branduoliǹis víenetas 
nuclear-certified delivery ~ patvìrtintasis branduolìnio 
giñklo naudójimo padalinỹs NATO 
nuclear delivery ~ branduolìnio giñklo naudójimo padalinỹs
KEnc
oil pressure gauge sending ~ tepalų slėgio davik̀lis 
on-line ~ tiesio giai val domas įtaisas 
operational ~ operacinis blo kas 
optical ~ o ptinis blo kas 
ordnance ~ techninis artilerijos padalinys  
output ~ išvesties įrenginys, įtaisas 
parachute delivery ~ parašiu tinės taros komplektas  
peripheral ~ išorìnis įrenginys 
peripheral control ~ periferinis val dymo blo kas 
physical ~ fizikìnis dỹdis KEnc
pile trestle ~ (tilto) grandìs ant po linių atramų
pipeline terminal pumping ~ galìnio vamzdyno pu nkto 
pumpavimo stotìs 
plotting ~ koordinatorius 
plug and socket ~ el. kištukiǹė jungtis̀
plug-in / pluggable ~ keičiamasis blo kas; nuimamasis blo kas 
pontoon ~ ponto ninio til̀to grandis̀
power ~ maitìnimo blo kas; jėgai nė; jėgo s agregatas; stiprin-
tu vas 
power-supply ~ jėgai nė; maitìnimo agregatas 
precast ~ gatavas gelžbeto ninis blo kas 
processing ~ apdoro jimo įrenginys 
programming ~ programavimo įrenginys 
pump and injection / injector ~ siurblys-purkštu vas
pumping ~ siurblìnė; siurblìnis agregatas 
radiation ~ jonizu ojančiojo spinduliavimo viénetas; joni-
zu ojančiosios spinduliuo tės víenetas 
radio control ~ radijo val dymo blo kas 
rail-weight ~ vago nų svarstyklės
range tracking / follow-up ~ sekim̀o pagal nu otolį blo kas 
ranging ~ tolim̀atis blo kas
rate / speed tracking / follow-up ~ sekìmo pagal grei tį
blo kas 
rectifier ~ el. (srovės) lygintu vas 
refuelling ~ benzìnvežis
reheat ~ grei tinimo, forsavimo kamera 
remote-control ~ nuotoliǹio val dymo blo kas; sinchro ninio 
ryšio príetaisas  
repair ~ remònto víenetas KEnc
resource ~ išteklìnis įrenginys 
self-contained ~ autono minis blo kas 
self-destruction ~ sprogdìnimo automatas; susinaikìnimo 
blo kas 
sensitive ~ jautru sis elemen tas  
sensor ~ davìklių blo kas 
servo ~ stiprintu vo blo kas, servoblo kas 
servo control ~ hidraulinis stiprintu vas
sight amplifier ~ taikìklio stiprintu vų blo kas 
sighting ~ taikymo įtaisas
signal ~ ryšių dalinỹs KEnc
speed ~ grei čio mechanìzmas 
standard ~ matuo klis
standby / spare ~ atsargiǹis blo kas 

starter ~ (pa)leidìmo agregatas 
sterilization and bath ~ dezinfeku ojamasis du šo įrenginys; 
sanitarinis praleidžiamasis pu nktas 
storage ~ kaupìklis; atminties blo kas
strobe ~ ryš. selektorìnis blo kas 
supply ~ maitìnimo blo kas 
surveying ~ geodezinis padalinys 
sweep ~ ryš. skleidìmo blo kas
switch ~ jungìklių blo kas, dėžė
switching ~ perjungiklių blo kas  
tail ~ (lėktuvo) uodego s plo kštumos; (sviedinio, minos) stabi-
lizatorius 
tamping ~ kamštinis blo kas 
tank transporter ~ tankų transpo rterių padalinys 
tape ~ magnetinių ju ostų atminties įrenginys 
terminal ~ abonen tinis pu ltas 
thermal ~ šilumo s kiekio víenetas
tipping ~ (pabūklo) sūpuo klinė dalìs 
tracking ~ sekìmo blo kas 
transfer ~ skìrstomoji dėžė KEnc
transformer-rectifier ~ transformatorìnis lyginamasis 
blo kas 
transport ~ transpòrto dalinỹs KEnc; transpòrto víenetas
KEnc 
transportable ~ važùsis víenetas KEnc 
trestle ~ (tilto) grandìs ant rėminių atramų
true-bearing ~ tìkrojo azimuto blo kas 
tuning ~ reguliavimo agregatas 
turbo-pump ~ rak. turbosiurblìnis agregatas
turret traversing manual control ~ ran kinis bo kšto po sūkio 
mechanìzmo val dymas 
valve ~ (dujokaukės) vožtu vų dėžu tė
visual display ~ monìtorius KEnc
volumetric ~ tūrio víenetas 
water purification ~ vanden s valymo stotìs, įrenginys 
weight ~ svo rio víenetas; masės víenetas 
welding ~ suvìrinimo agregatas 

uniterm n komp. unitermas
unitized a surenkamasis
unity n mat. víenetas
universal a visapu siškas, įvairiapu siškas, universalu s
universal-joint a kardaninis, kardãno
unjammable a radiotech. atsparu s trukdžiams
unleaded a neetiliu otas (apie benziną)
unlined a nepadengtas
unlink v atkabìnti; atju ngti
unlit a 1 neu ždegtas, neu žžiebtas 2 neapšviestas, tamsu s  
unload n komp. iškeltìs 

v 1 iškráuti 2 ištaisýti; išimti šóvinius; ~ a weapon išimti 
šóvinius iš giñklo 

unloaded a neužtaisýtas
unloading n 1 iškrovim̀as KEnc; išsiuntim̀as 2 ištai symas, 

šaudmenų išėmìmas 3 iškeltis̀ 
 ~ of the weapon šaudmenų išėmìmas KEnc
 selective ~ rūšiúotasis iškrovìmas NATO
unlock v 1 atidaryti; atkimšti 2 pertraukti 3 komp. atidaryti; 

atrakìnti; atverti; debloku oti
unlocking n 1 atidarymas 2 pertraukimas

~ the barrel vamzdžio atidarymas 
unmanned a 1 nesukomplektúotas 2 av. bepilòtis 
unmasking n demaskãvimas KEnc
unmined a išminu otas, neužminu otas
unmixed a grynas, be príemaišų
unmuffle v nuimti duslintu vą
unplug v ištraukti kištu ką (iš lizdo)

unplug
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unpredictable a neprognozu ojamas, nenumatomas, nenuspė-

jamas 
unprofitable a nerentabilu s  
unprop a nuimti atramą, ramstį
unrectified a el. neišlygintas (apie srovę)
unregistered a neregistru otas
unreliable a nepatikimas; nestipru s, netvir̀tas
unrivet v atpalaidu oti, atriš̀ti
unrolling n: ~ of tank mìnkštojo rezervuaro išskleidìmas  
unruled a neval domas, nekontroliu ojamas 
unscrew v išsu kti; atsu kti (sraigtą, varžtą) 
unserviceable a nenaudo jamas; netin kamas naudo ti; sugedęs
unsheathe v ištraukti iš makšties, dėklo; apnu oginti (kardą ir 

pan.)
unsighted a be taikìklio
unsinkable a neskandu s 
 ship ~ neskandu sis lai vas KEnc 
unsound a 1 netvìrtas (apie pastatus ir pan.) 2 defektinis  
unsoundness n nesandaru mas
unsprung a bespyruo klis; nelingiu otas
unstable a 1 nestabilùs 2 chem. nepatvarùs 
unsteady a 1 nepatvaru s, netvir̀tas; svyru ojantis 2 nepastovu s, 

nelygus (apie greitį, ritmą ir pan.)  
unstop v pašalinti kliūtis; atkimšti; atidaryti
unstrap v atsegti, atrìšti, atleisti (diržą ir pan.)
untack v atkabìnti; atju ngti; atskìrti
untested a neišbandytas
untreated a neapdoro tas, neapdir̀btas
untwist v atsu kti (dangtį)
unventilated a neventiliu ojamas
unwatched a 1 nestebimas; nesaugomas 2 automatinis 
unwieldy a sun kiai val domas; sunku s (apie ginklą, įrankį)
unwinding n išvynio jimas
up adv komp. aukštyn; Page Up žymìklio šu olio klaviš̀as per 

ekraną aukštyn  
update v 1 modernizúoti; ~ a vehicle modernizúoti transpòrto 

príemonę 2 atnau jinti 
updated a modernizúotas 
updating n komp. atnau jinimas; ištai symas; koregavimas; mo-

dernizacija
upfield n príešlaukis

upgrade v modernizúoti; patóbulinti (aparatą, mašiną ir pan.) 
upgraded a modernizúotas 
upholstery n (audiniu, oda) apmušìmas, aptraukìmas, (gele-

žimi) apkalìmas, apkaustymas 
seat ~ sėdynių apmušìmas 
side ~ šo ninis apmušìmas 

upkeep n: road ~ kelio príežiūra  
upland n top. plokščiakalnis
uplift n príešslėgis
upload v nusiųsti (persiųsti programas arba duomenis iš 

asmeninio kompiuterio į pagrindinį kompiuterį) LST 
upperbeam n (žibintų) tólimosios šviesos
upright n (stat)ramstis; kolona
upshift v automob. įju ngti aukštesnę pavarą
upstroke n (stūmoklio) eiga aukštyn
uptake n vertikalu sis ištraukiamasis vamzdis; dūmtraukis
uptime n komp. darbìngosios būsenos lai kas; veiksnùmo koefi-

cien tas
upwarping n išsipūtìmas
uranium n chem. urãnas KEnc
urge v spar tinti, forsu oti 
urticant n chem. dìlginamoji NM
usability n tinkamùmas
 ship navigation ~ lai vo navigãcinis tinkamùmas KEnc 
usage n (t. p. komp.) varto jimas; naudo jimas; eksploatacija 

road ~ kelių eksploatacija 
use n 1 varto jimas (t. p. komp.); (pri)taikymas; eksploatacija 2 

naudójimas(is) (t. p. komp.) 3 nauda 4 reikmė, reikalingu mas 
 ~ of combat weapon kovõs giñklo naudójimas KEnc
used a (pa)naudo tas, (pa)vartótas; (pa)dėvėtas, senas 
user n komp. abonen tas; varto tojas

computer ~ kompiu terio varto tojas 
U-shaped a U pavìdalo
utility n komp. naudingu mas 

service ~ techninės príežiūros programa; komp. paslaugų
programa
shop ~ies dirbtu vių įranga 
tactical ~ taktinis tinkamu mas 

utilization n 1 varto jimas 2 (pa)naudo jimas; utilizavimas, 
utilizacija

U-turn n automob. apsigręžìmas
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V 

V / Vee n V fo rmos daiktas 
vacant a tuščiaei gis; tuščiasis (apie eigą, ridą ir pan.)
vacuum n 1 fiz. vakuumas, tuštuma; beo rė erdvė 2 du lkių

siurblys  
absolute / perfect ~ absoliutu sis vakuumas 
guard ~ apsaugìnis vakuumas 
high / fine ~ aukštasis vakuumas; gilu sis vakuumas 
intake manifold ~ išretinimas įsiurbiant 
partial ~ dalìnis vakuumas 
ultrahigh ~ ultraaukštas vakuumas

vacuummeter n vakuummetras
V-agent n chem. pl paralyžiu ojamosios du jos
valency n chem. valentingu mas
valley n 1 slėnis; įduba 2 lovys, latãkas 
valuation n įvertinimas
value n 1 vertingùmas; vertė 2 kaina 3 (į)vertinimas 4 pl 

vertybės 5 mat. dỹdis 6 komp. dydis; reikšmė
~ of thrust ašìnės apkrovo s dydis 
absolute ~ absoliutu sis dydis 
anti-knock ~ antidetonacinis stabilu mas 
average ~ vidutìnis dydis 
blend octane ~ mìšinio oktaninis skai čius  
braking ~ stabdymo jėgo s dydis 
calorific heat ~ kaloringu mas 
calorimetric ~ (parako) degìmo šiluma
combat ~ kovo s geba
computed / calculated ~ apskaičiu otasis dydis 
contour ~ horizontãlės žymà KEnc
effective ~ veiksmìngasis dydis 
finite / final ~ galutìnis dydis  
given ~ duotasis dydis 
heat ~ sudegìmo šiluma  
highest heat ~ aukščiausioji sudegìmo šiluma
low-calorific ~ mažo ji šilumìnė geba  
lower / net heat ~ žemiausioji sudegim̀o šiluma
mean / average ~ vidur kis 
measured ~ išmatu otasis dydis 
optimum ~ optimalu sis dydis 
peak-to-valley ~ nelygu mų dydis 
scale ~ skalės padalo s vertė
thermal / heating ~ šilumingu mas 
transient ~ pereinamasis dydis 

valve n 1 vožtùvas KEnc; ventil̀is 2 sklañdis; sklendė 3 komp. 
elektro ninė lempa  
~ in head pakabìnamasis vožtu vas 
~ turning rod art. kintamo sios ato šliaužos reguliatorius 
adjustable ~ reguliu ojamasis vožtu vas 
admission ~ įleidìmo vožtu vas
air inlet ~ orìnis įleidim̀o vožtu vas 
air outlet / release ~ oriǹis išleidim̀o vožtu vas 
angle / corner ~ kampiǹis ventìlis 
antiback-draft ~ o ro slėgio (slėptuvėje) reguliavimo vož-
tu vas  
anti-icing ~ sistemos nuo apledėjimo vožtu vas 
atmospheric ~ (rezervuaro) kvėpavimo vožtu vas
automatic changeover ~ režìmo perjungiklio vožtu vas 
autotyre ~ automobìlio kameros ventil̀is 
ball ~ rutulìnis vožtu vas; rutulìnis ventìlis 
blast ~ (slėptuvės) vožtu vas nuo sprogim̀o 
blast closure ~ automatinės spyno s nuo sprogim̀o vožtu vas 
bleeding ~ išleidìmo, išmetim̀o vožtu vas 
blow-off / through (check) ~ prapučiamasis ventil̀is 

brake ~ stabdžių vožtu vas; stabdžių hidraulinio val dymo 
vožtu vas 
breather ~ (rezervuaro) kvėpavimo vožtu vas
bucket ~ stūmo klio vožtu vas 
butterfly / throttle / quarter swing ~ droselìnis vožtu vas; 
droselìnė sklendė   
butterfly throttle ~ droselìnė sklendė
by-pass (release) ~ apvedamasis ventìlis; perleidimo vož-
tu vas  
change-over ~ perjungimo vožtu vas 
charging ~ įleidìmo, pripìldymo vožtu vas
clump ~ avarinio išpylìmo ventìlis 
clutch application ~ sankabos movo s hidraulinio val dymo 
vožtu vas 
clutch control ~ sankabos val dymo vožtu vas 
counterrecoil adjusting ~ grąžìklio reguliavimo ventìlis 
combined pressure-and vacuum-relief ~ garų ir o ro vož-
tu vas 
compression ~ slėgìmo vožtu vas 
control / regulating ~ val dymo vožtu vas; reguliu ojamasis 
vožtu vas 
controlled gas-ballast ~ reguliu ojamasis balastinis du jų
ventìlis 
counterrecoil ~ grąžìklio ventìlis 
cut-off / shut-off / stop / check isolation / seal-off ~ užra-
kìnamasis ventìlis 
damper / gate / sleeve / slide ~ sklendė
delivering ~ with relief piston slėgìmo vožtu vas su iškro-
vìmo dirželiu 
delivery / check ~ uždarymo vožtu vas; slėgìmo vožtu vas 
delivery line slide ~ slėgio sklendė
direct admission ~ grei tai vei kiantis vožtu vas 
directional control ~ skirstytu vas
discharge / drain / outlet ~ išleidìmo, išmetìmo vožtu vas; 
išleidžiamasis, nuleidžiamasis ventìlis 
disk / poppet / baffle / plate ~ lėkštinis ventìlis 
dosing / leak ~ dozavimo ventìlis 
double check ~ sudvejintasis užrakìnamasis vožtu vas
double-acting delivery ~ of fuel injec-tion pump slegiama-
sis dvìgubo veikìmo vožtu vas 
double-acting reverse / reversing ~ atvirkštìnis dvìgubo 
veikim̀o vožtu vas 
double-faced ~ plei štinė sklendė
drain ~ išpylìmo vožtu vas 
drop ~ atverčiamasis vožtu vas 
electromagnetic injector ~ elektromagnetinis purkštu vas 
electronic ~ elektro ninė lempa 
emergency brake ~ staigau s stabdymo vožtu vas 
equalizing ~ lyginamasis ventìlis 
escape / blow / draining ~ nuleidžiamasis ventìlis 
evaporator refrigerant ~ išgarintu vo ventìlis 
excess pressure ~ perteklinio slėgio vožtu vas 
exhaust ~ išleidìmo vožtu vas 
fast- / quick- / acting ~ grei tai vei kiantis ventil̀is 
feed ~ maitìnimo vožtu vas 
fire ~ gaisrìnės sistemos vožtu vas 
firing ~ koviǹis šaudymo sistemos vožtu vas 
flap / leaf ~ suveriamàsis ventìlis; atverčiamasis ventìlis; 
lan kstinis ventil̀is; vožtuvìnis ventìlis 
flat ~ plokštìnis vožtu vas 
float ~ plūdinis ventìlis 
flush ~ praplovìmo sistemos vožtu vas 
fuel ~ degalų, degalų tiekìmo vožtu vas  
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fuel cut-off ~ degalų atkirtìmo vožtu vas 
fuel drain / dump ~ degalų išpylim̀o vožtu vas 
fuel jettison ~ avarinio degalų išpylim̀o vožtu vas 
fuel pump delivery ~ degalų siur blio slėgim̀o vožtu vas 
fuel-fill ~ degalų pripylìmo vožtu vas 
fuel-metering ~ degalų dozavimo vožtu vas 
fuel-transfer ~ degalų perpumpavimo vožtu vas 
full-way / -bore ~ pereinamasis vožtu vas 
gas ~ degiojo mìšinio įleidìmo vožtu vas 
gas inlet / admittance ~ du jų įleidìmo ventil̀is 
gasoline ~ benzìno tiekìmo vožtu vas 
gate ~ skląstis; sklendė; plei štinė sklendė
globe ~ dìskinė sklendė; rutuliǹis vožtu vas 
hand- / manually- / operated ~ ventìlis su ran kine pavara
holding ~ atvirkštìnis vožtu vas 
injection ~ įpurškìmo vožtu vas 
injection nozzle ~ purkštu vo purkštu ko adata
injector ~ purkštu vo adata 
inlet ~ įkvėpìmo vožtùvas Aps, KEnc
inner tube ~ kameros ventil̀is 
intake / inlet / admission ~ įleidìmo, įsiurbim̀o vožtu vas 
L. H. interlock ~ kairysis blokavimo vožtu vas 
levelling ~ au kščio reguliavimo vožtu vas 
lever ~ svìrtinis ventìlis 
lock ~ perleidžiamasis ventil̀is 
master gate ~ pagrindìnė sklendė
miniature ~ nykštukìnė lempa 
mixing ~ maišytu vo čiaupas  
multiple ~ daugiaei gis vožtu vas 
needle ~ degalų adata
oil charge ~ tepalų įpylìmo ventil̀is 
oil drain ~ tepalų nuleidìmo, išleidim̀o vožtu vas  
oil-overflow ~ perleidžiamasis tepalo vožtu vas 
oil-pump safety ~ tepalo siur blio apsaugiǹis vožtu vas 
outlet ~ iškvėpìmo vožtùvas Aps, KEnc
overflow ~ perleidimo vožtu vas
overhead ~ pakabìnamasis vožtu vas 
packed ~ riebókšlis vožtu vas 
packless ~ beriebókšlis vožtu vas 
pilot ~ val dymo vožtu vas 
pipe-manifold ~ krumpliastiebis išdavim̀o vožtu vas
plug cock ~ kamštinis vožtu vas 
poppet ~ lėkštinis vožtu vas 
pressure ~ redu kcinis vožtu vas 
pressure equalizing / relief ~ lyginamasis ventìlis 
pressure reducing / reduction ~ redu kcinis ventil̀is; art. 
detanderis 
pressure relief / safety ~ apsaugiǹis vožtu vas; garo vožtu vas 
pressure-control / -reducing / -reductor / -relief ~ re-
du kcinis vožtu vas 
pressurization ~ (degalų padavimo) išstūmiamõsios siste-
mos vožtu vas 
programming ~ programinis ventìlis 
pump ~ siur blio vožtu vas 
purging ~ prapūtìmo vožtu vas 
R. H. interlock ~ dešinysis blokavimo vožtu vas
rebound ~ tempìmo vožtu vas 
recoil ~ art. ato šliaužos reguliatorius; ato šliaužos stabdžio 
vožtu vas 
rectifier ~ lyginamoji lempa 
reed ~ liežu vinis ventìlis 
regulating ~ reguliu ojamasis vožtu vas 
regulator ~ perleidimo vožtu vas
release ~ išleidìmo, išmetim̀o vožtu vas 
relief ~ iškrovìmo vožtu vas 
retarding ~ art. (atšliaužiamųjų pabūklo dalių) grąžìnimo 
reguliatorius 
return ~ atvirkštìnis vožtu vas 

rotating throttling ~ art. sukamasis ato šliaužos stabdžio 
vožtu vas 
safety ~ saugìklinis vožtu vas 
safety by-pass ~ saugìklinis perleidimo vožtu vas 
selector ~ skirstytu vas
service ~ išdavìmo vožtu vas 
shock absorber relief ~ perleidžiamasis amortizatoriaus 
vožtu vas 
shut-off ~ užsklendìmo vožtu vas 
slide ~ skląstis; sklendė; bendro ji sklendė; ventìlis su 
fiksatoriumi
sliding-gate measuring ~ mata vimo sklendė
sluice ~ skląstis; sklendė
solenoid ~ soleno idinis vožtu vas 
solenoid operated ~ ventìlis su elektromagnetine pavara
spray ~ purkštu vo tūta
starting ~ (pa)leidìmo, starto ventìlis 
starting slide ~ (pa)leidìmo sklendė
sticky ~ pridegęs vožtu vas 
stop ~ užsklendìmo vožtu vas; ventìlis su fiksatoriumi 
straight-through / in-line / through-way ~ pereinamasis 
ventìlis 
swivel type return ~ sukamasis atvirkštìnis vožtu vas
tank hull drain ~ nutekamasis tanko ko rpuso vožtu vas 
three-way ~ triei gis vožtu vas; triei gis ventìlis 
throttling ~ ato šliaužos moderatoriaus vožtu vas 
two-way ~ dviei gis vožtu vas 
tyre ~ padango s ventìlis 
unloading ~ iškrovim̀o vožtu vas 
vacuum ~ vakuuminė lempa; vakuuminis vožtu vas 
vacuum relief ~ o ro vožtu vas
vent ~ (rezervuaro) kvėpavimo vožtu vas 
wedge shaped / wedge-type ~ plei štinė sklendė

valved a su vožtu vais 
valve-in-head n: ~ engine varìklis su vožtuvu  viršuje
valveless a bevožtu vis 
valving n vožtu vų išdėstymas
van n 1 furgo nas; den gtas vežìmas 2 (prekinis, bagažo) va-

go nas 
disinfecting ~ dezinfekavimo mašina

vane n 1 vėjarodis 2 (malūno, ventiliatoriaus) spar nas; (sraig-
to, turbinos ir pan.) mentė 3 (niveliavimo matuoklės) šliau-
žìklis; dio ptras 4 (aviacinės bombos) stabilizatorius 5 rak. 
vai ras 
air ~ aerodinaminis, orìnis vai ras 
jet / gas / exhaust ~ rak. du jinis vai ras 
pump ~ siur blio mentė
stabilizing ~ mìnos stabilizatoriaus plu nksna 
wind ~ vėjarodis; vėtrungė

vaporizability n garu mas 
vaporization n (iš)garavimas; garų susidarymas; (iš)garini-

mas
vaporize v (iš)garinti; (iš)garu oti
vaporizer n garintu vas
vapour n garas, pl garai 

toxic ~ NM garai 
varactor n radiotech. kintamo sios talpo s dio das varaktorius, 

varikapas 
variability n nepastovùmas NATO 
variable n 1 kin tamas; nepastovùs 2 kei čiamas; kai tomas; 

reguliu ojamas 
variance n komp. dispersija; sklaida
variance n variantišku mas; laisvu mo laipsnis
variant n komp. variantas
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variation n 1 (pa)kitim̀as; permaina; pakeitìmas; keitìmas, 

konversija 2 variantas 3 nukrypìmas; núokrypis KEnc 4 
svyrãvimas; pókytis 5 komp. kaita; sklaida; variacija; va-
riantas 6 jūr. magnètinės rodỹklės núokrypis  
~ between gun and computer pabūklo ir kompiu terio duo-
menų nesutapìmas 
~ of temperature ~ temperatūros (pa)kitim̀as, kaita
annual magnetic ~ mẽtinis magnètinės deklinãcijos pókytis
KEnc; metinis magnetinis po kytis
easterly ~ rytìnis nu okrypis 
fuse running time ~ nuotoliǹio sprogdik̀lio suveikim̀o lai ko 
núokrypis nuo šaudymo lentelių lai ko  
grid ~ magnètinės rodỹklės núokrypis nuo tiñklo KEnc, 
NATO
magnetic ~ magnètinė variãcija KEnc, NATO
magnetic ~ magnetinis nu okrypis, magnetinė deklinacija 
westerly ~ vakarìnis nu okrypis

variator n reguliatorius, variatorius
varicap n radiotechn. kintamo sios talpo s dio das, varikapas, 

varaktorius  
variety n įvairu mas, įvairo vė
variometer n el., av. variomètras KEnc 

aviation ~ aviãcinis variomètras KEnc
electronic engineering ~ radiotèchninis variomètras KEnc
geophysical ~ geofiz̀inis variomètras KEnc

varistor n radiotech. varìstorius
bulk ~ tūrinis varìstorius
field-effect ~ lau ko varis̀torius 
siliconcarbide ~ silic̀io karbid̀inis varis̀torius 
thin-film ~ plono s plėvelės varìstorius 

varnish n 1 apnaša 2 lakas 
vaseline n automob. techninis vazeliǹas
vat n bakas; cisterna
vault n po žemis; rūsys 
V-belt n automob. (ventiliatoriaus) trapecinis dir žas
vector n 1 mat., komp. vektorius 2 (lėktuvo ir pan.) ku rsas, 

kryptìs 
~ of the origin koordinačių pradžio s vektorius 
acceleration ~ pagreičio vektorius 
angular velocity ~ kampiǹio grei čio vektorius 
collision ~ pasitikìmo vektorius 
drag ~ príekinio pasipríešinimo vektorius 
gravitational ~ sun kio jėgo s pagreičio vektorius 
origin ~ pradìnis vektorius 
path velocity ~ grei čio vektorius išilgai  trajekto rijos  
pre-set ~ nustatýtasis vèktorius NATO
resultant wind ~ sumìnis vėjo vektorius 
stress ~ šaul. g. įtempim̀o vektorius 
thrust ~ trauko s jėgo s vektorius 
wind ~ vėjo grei čio vektorius 

vectorial a mat. vektoriaus, vektoriǹis 
vectoring n: aircraft ~ órlaivio nukreipim̀as NATO 
vee n 1 V rai dės fo rma 2 V fo rmos daiktas  

~ of engine cilìndrų blo ko išvirtìmas 
veer n krypties pakitìmas; pasisukìmas 
veering n po sūkis, pasisukìmas į dešinę
vehicle n 1 transpòrto priémonė KEnc, NATO; mašinà KEnc; 

automobìlis KEnc 2 órlaivis KEnc; erdvėlaivis KEnc; raketà 
KEnc 3 príemonė KEnc; įrankis 4 chem. tirpìklis; rišamo ji 
medžiaga 
„A“ ~ br. šarvu otoji koviǹė „A“ klasės mašina
accompanying ~ palydo s mašina
administrative ~ administracinė ūkio mašina
air cushion ~ važiuõklė su óro pagálve NATO; automobìlis 
su o ro pagalve 
all terrain ~ amer. visurei gis automobìlis 

all-around ~ aplin kinio šaudymo mašina; aplin kinio stebė-
jimo mašina
all-purpose engineer ~ universalio ji savaei gė inžinerinė
mašina
all-purpose military ~ karìnė bendro sios paskirties mašina
all-terrain / off-road ~ visureĩgis KEnc  
all-terrain caterpillar ~ visurei gis vilkìkas 
all-weather ~ viso rė mašina
all-wheel drive ~ ratinis visurei gis; automobìlis su visai s 
varančiaisiais ratais 
amphibian ~ plaukiamóji mašinà KEnc; automobìlis amfì-
bija 
amphibian full-track / tracked ~ vikšrìnis plaukiamasis 
automobìlis
amphibious ~ kovõs mašinà amfìbija NATO; plaukiamóji 
mašinà KEnc
amphibious tracked landing ~ desantinis vikšrìnis plaukia-
masis transpo rteris 
armoured ~ šarvuõtis KEnc; šarvu otasis automobìlis 
armoured breakdown and retriever ~ šarvúotoji remònto ir 
evakuãcijos mašinà
armoured command / control ~ šarvu otoji štabo mašina
armoured fighting ~ šarvu otoji kovo s mašina
armoured landing ~ savaei gė šarvu otoji perkėlos ir desanto 
mašina
armoured minefield breaching ~ ta nkas su išminavimo 
príemonėmis, tralavimo tankas 
armoured reconnaissance ~ žvalgýbos šarvuõtis KEnc
armoured utility ~ universalu sis šarvuo tis 
assault landing ~ desantinė išlaipìnimo príemonė
automotive-tracked ~ vikšrìnė (savaei gė) mašina
basic ~ bãzinė mašinà Art, KEnc
battery-driven ~ elektrìnis automobìlis 
breakdown ~ remo nto mašina
cab-ahead-of-engine ~ automobìlis su kabina varìklio 
príekyje
cab-forward type ~ automobìlis su priešakine kabina
cable-laying ~ kabelio klotu vas 
cab-over-engine ~ automobìlis su kabina virš varìklio
cargo ~ krovinìnis automobìlis 
carrier ~ nẽšančioji raketà Aps, Art, KEnc
caterpillar towed ~ vikšrìnis vilkìkas KEnc
civil ~ civìlinis automobìlis
combat ~ kovõs mašinà KEnc 
combat airborne ~ desánto kovõs mašinà (DKM) KEnc
combined wheeled and track-laying ~ vikšrarãtė mašinà
KEnc
command ~ val dymo mašinà KEnc; judrióji vadãvietė KEnc; 
štabo automobìlis 
command post ~ judrio ji vadavietė
commander’s / command ~ val dymo mašina; vado mašina
compressed gas ~ du jų balio ninis automobìlis
compressor ~ rak. su slėgto o ro pildytu vas 
control ~ val dymo mašinà KEnc
convertible ~ vikšrarãtė mašinà KEnc
counterobstacle ~ inžinèrinė ùžtvarų ir kliūčių ar dymo 
mašinà KEnc
crane transport ~ keliamóji transpòrto mašinà KEnc
cross-country ~ visurei gis KEnc; gero važu mo automobìlis; 
važu sis automobìlis 
damaged ~ sugadìnta mašina
decontamination ~ degazãvimo mašinà Aps, KEnc
destruction means delivery ~ naikìnimo príemonių siuntìmo 
į táikinį príemonė Art, KEnc
dual-drive six-wheeler ~ tria šis dviejų vedamųjų ašių auto-
mobìlis 
emergency service ~ techninės paramo s automobìlis
engineer ~ inžinerinė mašina
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engineer reconnaissance ~ inžinèrinė žvalgýbos mašinà
KEnc
fighting / war ~ kovo s mašina
fire-engine / fire-fighting ~ gaisriǹis automobìlis 
flight / flying ~ o rlaivis; skrai domasis aparatas 
floating assault-bridge ~ kéltinė-tìltinė mašinà KEnc 
fuelling ~ degalų pilstytu vas
gas contamination ~ koviǹė cheminė mašina
gas producer ~ du jų generatorìnis automobìlis
general-purpose ~ bendro sios paskirties automobìlis 
go-anywhere ~ labai  gero važu mo automobìlis
half-track ~ vikšraratis automobil̀is 
heavy ~ sunku sis automobìlis
hydrofoil ~ plaukiamasis automobìlis ant povandenìnių spar-
nų
idle ~ neeksploatu ojamoji mašina
immobilized / deadlined ~ išvestà iš rikiuo tės, sugedusi 
mašina
individual portable flight ~ nešiójamasis individualùsis 
skrai dymo aparãtas KEnc
infantry combat ~ pėstininkų kovõs mašinà (PKM) KEnc
landing ~ desantinis plaukiamasis automobìlis
launcher ~ raketinis savaei gis (pa)leidim̀o įrenginys 
lead ~ priešakìnė, vedančioji mašina
light (weight) ~ lengvo ji mašina
light anti-tank ~ lengvasis prieštankinis savaei gis įrenginys 
lightly armoured ~ lengvai  šarvu ota mašina
lower ~ automobìlinis bo kštas 
maintenance ~ tèchninės priéžiūros mašinà KEnc
mechanized flame ~ liepsno svaidis tankas 
mechanized landing ~ desantinė plaukiamo ji mašina
medical ~ sanitarinė mašina
military ~ karìnis automobìlis 
military motor / military-designed ~ kariǹė transpo rto ma-
šina
mine destruction ~ tanko miǹų tralas 
mine-laying ~ mechaninis miǹų klotu vas; minavimo lai vas  
missile launching ~ automobìlis su raketos (pa)leidìmo 
įrenginiu 
motor ~ automobìlis; pl automobìlių tèchnika KEnc
multiple rocket launcher ~ reaktỹvinės artilèrijos kovõs 
mašinà Art, KEnc
NBC reconnaissance / survey ~ RChB žvalgýbos mašinà
Aps, KEnc
nuclear-certified delivery ~ patvìrtintoji branduoliǹio giñklo 
naudójimo príemonė NATO 
nuclear delivery ~ branduolìnio giñklo naudójimo priémonė
Aps, KEnc, NATO
nuclear munitions delivery ~ branduolìnių šaudmenų siun-
tìmo į taikinį príemonė
obstacle removal ~ inžinèrinė ùžtvarų ir kliūčių ar dymo 
mašinà KEnc; ùžvartų ar dymo mašinà KEnc
off-highway ~ visurei gė mašina
off-road ~ sunku sis visurei gis 
ordnance ~ karìnio tip̀o mašina
outsized ~ labai  dìdelio krovu mo automobìlis  
oversnow ~ sniego visurei gis 
petrol tank ~ benzìnvežis KEnc
pontoon-bridging ~ kéltinė-tìltinė mašinà KEnc 
propellant-servicing ~ rak. raketinio ku ro pilstytu vas 
rear-steering ~ automobìlis su užpakalìniais vedamai siais 
ratais 
reconnaissance ~ žvalgybos mašina
recovery ~ tèchninės pagálbos mašinà KEnc; evakavimo 
automobìlis 
re-entry ~ grįžtamóji erdvėlaivio dalìs NATO 
remotely piloted ~ nuotoliǹio val dymo transpòrto príemonė
NATO

rescue ~ tèchninės pagálbos mašinà KEnc
riddled ~ (skevéldrų) suvarpyta mašina
serviceable ~ tvarkìnga mašina
soft-skinned ~ lengvai  šarvúota mašinà
special ~ specialióji mašinà Kenc 
spraying ~ vieto vės (už)teršìmo mašina
staff / command ~ štabo mašina
swimming ~ plaukiamóji mašinà KEnc
swimming full-track / tracked ~ vikšrìnis plaukiamasis 
automobìlis
tank ~ autocisterna
tank recovery ~ tankų evakavimo iš mūšio lau ko vilkik̀as 
tower ~ automobìlis su keliamu oju bo kštu; savaei gis bo kštas 
towing ~ vilkìkas KEnc; automobìlinis vilkìkas 
track ~ amer. vikšrìnis automobìlis 
tracked / track-laying ~ vikšrìnė mašinà KEnc; vikšrìnė
transpo rto mašina
tracked ammunition ~ vikšrìnis šaudmenų pervežimo trans-
po rteris 
tracked amphibious ~ plaukiamo ji vikšrìnė mašina
tracked armoured ~ šarvu otoji vikšrìnė mašina
tracked cross-country ~ vikšrìnis visurei gis 
tracked landing ~ desantinė (plaukiamo ji) vikšrìnė mašina
tracked military ~ karìnė vikšrìnė mašina
tracked supply ~ vikšrìnė tiekìmo mašina
tractor-trailer ~ vilkìkas su príekaba 
training combat ~ mókomoji kovõs mašinà KEnc
train-type ~ vilkìkas su pu spriekabe 
transport ~ transpo rto mašina
turreted ~ bo kštinė mašina
un-armoured ~ nešarvu otoji mašina
utility ~ bendrõsios paskirtiẽs mašinà
water purification ~ automobìlinė vanden s valymo stotìs
weapon delivery ~ giñklo siuntìmo į táikinį príemonė
wheeled ~ rãtinė mašinà KEnc
wheeled armoured ~ šarvu otoji ratinė mašina
wheeled combat ~ ratinė kovo s mašina
wheeled towing ~ rãtinis vilkìkas KEnc

vehicularized a motorizu otas
veil n šydas

face ~ véido maskuõtė; gobtu vas su an tveidžiu
gauze face ~ marlinė veido maskuo tė

vein n gysla
water ~ vanden s gysla 

velocimeter n grei tmatis
velocity n grei tis KEnc

~ of free recoil art. laisvo sios ato šliaužos grei tis 
~ of impact (sviedinio) grei tis smūgio metu 
~ of recoil art. ato šliaužos grei tis 
~ of spin (kulkos, sviedinio) sukìmosi grei tis 
absolute ~ absoliutu sis grei tis 
acoustic ~ gar so grei tis 
actual ~ tikrasis grei tis 
angular ~ kampìnis grei tis 
burn-out ~ rakètos grei tis aktỹviojo trajektòrijos rúožo 
pabaigojè Art, KEnc, NATO
choking ~ srau to grei tis droseliu ojant 
circular ~ apskritìminis grei tis 
current ~ srovės grei tis 
cut-off ~ grei tis išjungìmo metù Art, KEnc, NATO
detonating ~ detonacijos grei tis 
developed muzzle ~ faktinis pradìnis grei tis (kitoks nei 
projektinis) 
exhaust ~ (dujų) išmetìmo grei tis 
explosion ~ sprogìmo plitìmo grei tis 
final / terminal ~ galutìnis grei tis 
flight ~ skrydžio grei tis 
free-fall ~ laisvojo kritim̀o grei tis 
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ground ~ bal. antžemìnis grei tis 
group ~ radijo gru pinis grei tis 
high ~ dìdelis grei tis 
impact ~ (sviedinio) grei tis smūgio metu 
inductional ~ įsiurbim̀o grei tis 
initial ~ pradìnis grei tis KEnc; žiótinis grei tis (vž) KEnc
initial angular ~ pradìnis kampiǹis grei tis 
inlet / input ~ įleidim̀o grei tis 
instantaneous ~ bal. momen tinis grei tis 
instrumental ~ pradìnis, išmatu otas chronografu , grei tis  
intermediate ~ grei tis viduriniajame trajekto rijos ru ože 
jump ~ iššokìmo grei tis 
linear ~ linijìnis grei tis 
low ~ mažàsis grei tis
mean ~ vidutìnis grei tis 
mean muzzle ~ vidutìnis pradìnis sviedinių grei tis Art 
missile ~ raketos skriejim̀o grei tis 
muzzle ~ bal. žiótinis grei tis (vž) KEnc; pradiǹis grei tis KEnc
near-sonic ~ ar timas gar so grei čiui grei tis  
nozzle ~ ištekėjimo iš tūtos grei tis 
parabolic ~ parabolìnis grei tis 
penetration ~ (šarvo ir pan.) pramušìmo grei tis 
phase ~ radijo fazinis grei tis 
projectile / shell ~ sviédinio grei tis Art, KEnc
radial ~ spindulìnis grei tis
recoil ~ art. ato šliaužos grei tis 
relative ~ santykìnis grei tis 
remaining ~ liekamasis grei tis 
resultant / resulting ~ fiz. atstojamasis grei tis
rotational ~ sukìmosi grei tis 
shock ~ smūgio bangõs grei tis Aps, KEnc
sliding / slip ~ slydìmo grei tis 
standard muzzle ~ pradiǹis grei tis pagal lenteles 
striking ~ (sviedinio) grei tis susitikim̀o taške
supersonic ~ viršgarsìnis grei tis 
superstriking ~ viršgarsìnis grei tis prie taikinio  
tabular ~ grei tis pagal lenteles 
terminal / final / striking ~ galutiǹis grei tis Art, KEnc, 
NATO; grei tis susitikìmo, kritìmo taške
translation ~ fiz. slen kamojo judėjimo grei tis 
uniform ~ pastovu sis grei tis 
vector air ~ vektoriǹis vėjo grei tis 
vertical ~ vertikalu sis grei tis  
vibration ~ virpesių dažnis 
wind ~ vėjo grei tis NATO 

V-engine n V fo rmos varik̀lis  
vent n 1 angà; ventiliacijos angà; o rlaidė 2 kar. uždegim̀o angà; 

perdavimo angà (nuotolinio vamzdelio); uždegim̀o kanalas 
cartridge case ~ kapsulės angà; kapsulìnės įvorės ertmė; 
padegamo ji angà 
emergency fuel discharge ~ avarinio degalų išpylìmo angà
side ~ šo ninė laibgalio stabdžio iš̀pjova  

ventiduct n ventiliacijos vamzdis 
ventilate v vėdìnti, ventiliu oti 
ventilating a ventiliacijos 
ventilation n vėdìnimas, ventiliavimas, ventiliacija 

~ by extraction ištraukiamo ji ventiliacija 
artificial / mechanical ~ dirbtino ji ventiliacija 
blowing ~ slegiamo ji ventiliacija 
drawing / exhaust ~ ištraukiamo ji ventiliacija 
flow-through ~ kiauriǹė ventiliacija; tiesio ginė ventiliacija 
induced ~ priverčiamo ji ventiliacija 
natural ~ natūralio ji ventiliacija 
natural draught ~ natūralio sios trauko s ventiliacija 
plenum / forced ~ pritekamo ji ventiliacija 
suction-and-exhaust / balanced ~ pritekamo ji ir ištraukia-
mo ji ventiliacija 

ventilator n ventiliatorius, vėdintu vas 
extractor ~ traukiamasis ventiliatorius  
fan ~ sparnìnis ventiliatorius 
positive crankcase ~ prievartìnio karterio vėdìnimo įtaisas

vent-peg n įvorė
vent-pipe n ištraukìmo vamzdis
venturi n automob. (karbiuratoriaus) difu zorius
verge n briauna; kraštas; kelkraštis
verification n 1 (pa)tìkrinimas 2 komp. tìkrinimas; patikra 3 

patvìrtinimas
~ fire įsišaudymo kontro lė
~ of laying kreipìmo tìkslinimas 
~ of short bracket art. siau rojo síeksnio ribų įšaudymas 
~ of the arms reduction treaty giñklų sumãžinimo sutartiẽs 
patvìrtinimas
mechanical ~ automatinis tìkrinimas  
target ~ taikinio išsiaiškinimas

verifier n komp. kontro lės mašina
verify v 1 patìkrinti KEnc, NATO 2 patvìrtinti 
vernier n vernièras KEnc; no nijus 
versatile a daugiatìkslis
versatility n įvairiapusišku mas 

~ of tanks tankų vykdomos u žduotys 
version n komp. variantas; versija

backup ~ atsargìnė versija
operational ~ koviǹis pavyzdys 

vertex n viršūnė (t. p. komp.) NATO; trajektòrijos viršūnė Art, 
KEnc 

vertical a vertikalu s, stačias; statu s; principal ~ pagrindìnė
vertikãlė NATO 

vesicant n pūliu ojamoji NM
liquid ~ lašelìnė skysto ji pūliu ojamoji NM 
persistent ~ patvario ji pūliu ojamoji NM 

vesicate v sukelti pūsles 
vesication n pūliu ojamasis veikìmas 
vessel n 1 in das; bakas; balio nas; rezervuaras, talpykla  2 lai vas; 

hidroplanas 
amphibious / landing ~ desantinis lai vas
closed ~ bal. manometrinė bo mba 
cylindrical ~ bal. cilìndrinė manometrinė bo mba 
decontamination solution mixing ~ degazavimo mìšinio 
ruošìmo bakelis 
evacuated ~ vakuumìnis rezervuaras 
explosion ~ balìstinė bo mba
large ~ didysis in das  
pressure ~ aukštojo slėgio rezervuaras
sample ~ bandinių ėmìklis
small ~ mažasis in das

vest n amer. liemẽnė
 ballistic / body armour / bullet-proof ~ nepéršaunamoji 

liemẽnė Aps, KEnc
 life / survival ~ gélbėjimo liemẽnė Aps, KEnc
vestibule n vestibiu lis; príeangis 

entrance ~ įeinamasis príeangis 
pullman ~ den gtas pereinamasis korìdorius

via prep lot. per; ~ satellite per palydõvą
viaduct n viadùkas KEnc; pralaida
vial n 1 burbuliu kas 2 buteliu kas 
vibration n 1 virpėjimas; drebėjimas; virpesỹs 2 (švytuoklės) 

švytãvimas 3 vibrãcija KEnc
torsional ~ sukamo ji vibracija; torsio ninė vibracija 

vibration-proof, vibrationless a atsparu s vibracijai, anti-
vibracinis

vibrator n vibratorius
vibropack n vibracinis keitìklis
vice n pl spaustu vai; gniaužtu vas; griebtu vas 
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video n vai zdo magnetofo nas, videomagnetofo nas
videodisk n komp. o ptinis dìskas; videodìskas
videography n videogrãfija KEnc
videophone, videotelephone n vai zdo telefo nas, videotele-

fo nas
videotape n vaizdajuostė
vidicon n vidiko nas
view n 1 vai zdas; in enlarged ~ stambiu  planu  2 akìratis; 

regėjimo laũkas 3 apžiūrà 4 komp. peržiūra; vai zdas
all-round ~ aplin kinis matomu mas
arrow A ~ vai zdas pagal A rodyklę  
back / rear ~ vai zdas iš u žpakalio 
bottom ~ vai zdas iš apačio s 
enlarged ~ padìdintasis vai zdas 
exploded ~ pà(si)rinkto ((daikto) vaizdavimas  
front ~ vai zdas iš príekio 
front ~ vertikalio ji projekcija 
general ~ bendrasis vai zdas 
inside ~ vidau s vai zdas 
part-sectional ~ vai zdas su daline ìšpjova 
plan / top ~ horizontalio ji projekcija 
plan ~ planìnis vai zdas 
sectional / cut-away ~ vai zdas ìšpjovoje 
side / end ~ šo ninė projekcija 
side / lateral ~ vai zdas iš šo no 
top ~ vai zdas iš viršau s 

viewer n diaprojektorius
infrared (IR) ~ infraraudonasis stebėjimo príetaisas 

viewfinder n fot. vai zdo ieškik̀lis; vizyras
viewing n 1 matymas 2 komp. stebėjimas; peržiūra; peržvalga

infrared ~ infraraudonasis matymas 
night ~ naktìnis matymas 

viewphone n vai zdo telefo nas, videotelefo nas
viewpoint n póžiūris; patogi ̀stebėti vieta  
viewport n komp. peržiūros sritìs 
vigour n 1 enèrgija; jėgà 2 galià KEnc 
violation n pažeidìmas
viper n inž. ilgàsis sprogstamasis u žtaisas „gyvatė“ (daryti 

perėjoms spogstamosiose minų užtvarose)  
virus n med., komp. vìrusas KEnc
 computer ~ kompiùterio vir̀usas KEnc
viscometer, viscosimeter n klampo matis, viskozimetras 

field ~ lau ko viskozimetras 
viscosimetry n viskozimetrija 
viscosity n klampu mas; klampa

dynamic ~ dinaminis klampu mas 
viscous a klampu s; tir štas 
visibility n matomùmas (t. p. komp.); regimu mas  

all-round ~ aplin kinis matomu mas 
clear / fair / unobstructed ~ ge ras matomu mas
day ~ dienìnis matomu mas 
driving ~ leidžiantis transpo rto judėjimą matomu mas
forward ~ priešakìnis matomu mas 
light ~ (signalinės) ugnies matomu mas 
limited ~ ribo tas matomu mas
night ~ naktìnis matomu mas 
optical ~ o ptinis matomu mas 
poor / low ~ blõgas matomùmas
rearward ~ užnugarìnis matomu mas 
reduced ~ pablogėjęs matomu mas 
target ~ taikinio matomu mas 
underwater ~ povandenìnis matomu mas 

 zero ~ nu linis matomu mas 
visible a mãtomas; įžiūrimas (taikinys ir pan.)  

vision n 1 regėjimas; rega; įžvalgùmas 2 vai zdas; reginỹs 3 
komp. matymas
all-round ~ aplin kinis matomu mas 

 binocular ~ abiãkis regėjimas 
visor n 1 (kepurės) príekaktis, snapelis 2 (šalmo) añtveidis 3 

automob. saulės skydelis 4  vizỹras KEnc
driver’s ~ vairu otojo mechaniko matymo príetaisas
protective ~ apsaugìnis skydelis 
sun ~ automob. apsaugìnis saulės skydelis 

 windscreen ~ automob. saulės skydelis
visual a 1 regimàsis 2 òptinis 
vocoder n kalbo s kodavimo įtaisas, vokòderis KEnc
voice a garsìnis; gar so
voicecode n kalbõs koduotùvas KEnc, vokòderis KEnc
void n tuštuma; vakuumas
volatility n 1 kintamu mas, nepastovu mas 2 chem. laku mas; 

garu mas 
high ~ dìdelis laku mas 
relative ~ santykìnis laku mas 

volatilize v (iš)garinti; (iš)garu oti 
volley n sálvė KEnc; papliūpà KEnc
 ~ of shots šūvių papliūpà  
 artillery ~ artilerijos salvė
volt n el. vo ltas (SI elektrinės įtampos, elektrinio potencialo, 

elektrovaros vienetas)
voltage n el., komp. įtampa  

alternating ~ kintamo ji įtampa 
bias / displacement / offset ~ el. príešįtampis 
constant ~ pastovio ji įtampa 
direct ~ nuolatìnė įtampa 
line ~ tin klo įtampa 
no-load ~ tuščio sios veiko s įtampa 
pick-up ~ priimamo ji įtampa 
short-circuit ~ trumpojo jungìmo įtampa 
supply ~ maitìnamoji įtampa

voltaic a el. galvaninis 
voltampere n el. voltamperas 
voltamperemeter n el. voltampermetras
voltmeter n el. voltmetras

alternating-current ~ kintamo sios srovės voltmetras 
digital ~ skaitmenìnis voltmetras 
electronic / tube ~ elektro ninis voltmetras 
electrostatic ~ elektrostatinis voltmetras 
induction ~ indu kcinis voltmetras 
multirange ~ daugiaskalis voltmetras 
peak ~ amplitu dinis voltmetras 
tube / electronic ~ le mpinis voltmetras 

volume n 1 apimtìs, dydis; tūris; mãsė KEnc; talpùmas; talpa 2 
(ypač radiotech.) (garso) stiprùmas; gar sis; turn up ~ pa-
dìdinti gar są; down the ~ sumažinti gar są 3 elipso idas
~ in litres litražas 
~ of dispersion art. sklaido s elipso idas 
~ of fire ugnies jėga
~ of gun art. kameros tūris 
~ of traffic transportavimo apimtìs
bulk ~ supilto sios medžiagos tūris
clearance ~ suslėgìmo erdvės (variklio cilindre) tūris
combustion chamber ~ degìmo kameros tūris 
compression, compression chamber ~ suslėgìmo kameros 
tūris 
cylinder, cylinder swept, displacement, stroke, swept ~ 
darbìnis cilìndro tūris 
effective chamber ~ art. tikrasis kameros tūris 
elementary ~ elementaru sis tūris 
fuel tank ~ degalų bako talpa
hitting ~ pavojìngųjų sprogìmų zona
hitting ~ sprogìmų sklaido s elipso idas 
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payload ~ naudìngasis tūris  
specific ~ savitasis tūris

voluted a spirališkas, su suktas; užraitytas
volution n 1 sukìmasis 2 vija; u žraitas
vortex n sūkurys; verpetas; víesulas  
V-shaped a (rai dės) V pavid̀alo, fo rmos
vulcanite n guma
vulcanization n vulkanizacija; vulkanizavimas 

~ at normal temperature šalto ji vulkanizacija
autoclave ~ vulkanizacija autoklave
dry heat ~ vulkanizacija karštu o ru

hot-air chamber ~ kamerìnė vulkanizacija 
vulcanize a vulkanizu oti 
vulcanizer n vulkanizatorius 
vulnerability n pažeidžiamùmas  
 electromagnetic ~ elektromagnètinis pažeidžiamùmas KEnc, 

NATO
nuclear ~ pažeidžiamu mas nuo branduolìnio gin klo po veikio 
target ~ táikinio pažeidžiamùmas Art, KEnc

vulnerable a prk. pažei džiamas; (menkai, prastai) apsaugotas; 
sil pnas

VX n chem. VX (paralyžiuojamoji NM) Aps, KEnc 

VX
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W 

wad n (šautuvo, pabūklo ir pan.) u žkamšalas, kamštis 
cotton wool ~ vato s tampo nas 
distance ~ (šaudmenų) karto ninis cilindrėlis 
grease ~ riebalu otasis kamštis
salt ~ liepsno s gesìnimo maišelis 
soap ~ mui lo kamštis 
wax ~ vaškiǹis kamštis; vaškìnis tarpìklis

wadding n vamzdžio valymas (prastumiant, pramušant 
kamštį)

wade v pereiti brastą; pervažiuoti brastą
waggon n 1 vežìmas; furgo nas 2 art. u žtaisų dėžė 3 glžk. plat-

fo rminis vago nas; prekinis vago nas 
battery and store ~ baterijos instrumen tų vežìmas 
carriage transport ~ lafeto važiuo klė
platform ~ važiuo klė su pabūklo platfo rma 

waiting n laukìmas; „No W.“ automob. „Stovėti drau džiama“ 
wake n jūr. kilvãteris KEnc 
walkie-talkie n nešiójamoji dupleksinė radijo stotìs
walking n: ~ through the bracket šaudymas kei čiant taikìklį

síeksnio ribose
wall n 1 síena 2 spec. sienẽlė 3 pylimas; įtvìrtinimas 

barrel ~ (ginklo) vamzdžio sienelė
body back ~ užpakalìnė kėbulo sienelė
body side ~ šo ninė kėbulo sienelė
bore ~ (ginklo) vamzdžio kanalo sienelė
earth / dirt ~ žemės pylimas 
end / field ~ galìnė sienelė; laũko sienẽlė KEnc
fire ~ gaisrìnė pertvara 
flat car side ~ platfo rmos bo rtas 
pipe ~ (vandentiekio vamzdyno ir pan.) vamzdžio sienelė
river ~ u pės krantìnė
rock ~ prieštankinė akmeniǹė u žtvara
scarp ~ eskarpo sienelė
side ~ šo ninė sienelė
steel end ~ galìnė gofru otojo plieno sienelė

walling n: sandbag ~ atitvėrim̀as smėlio maišai s   
wand n komp. liestu kas (lazdelė)
wander n: real ~ tikróji precèsija NATO 
war n kãras KEnc 

general, global nuclear ~  visúotinis branduoliǹis kãras
KEnc

  global / world ~  pasáulinis  kãras KEnc
local ~ viẽtinis kãras Aps, KEnc
nuclear ~ branduoliǹis kãras KEnc

warble n svyrãvimas NATO 
ward n (rakto, spynos) įranta, įpjova
warden n: range ~ poligo no vir šininkas 
warehouse n sándėlis KEnc; saugykla

flammable storage ~ degiųjų medžiagų saugykla
warehousing n sandėliavimas
warfare n 1 kãras KEnc 2 karyba 3 kova

acoustic ~ akùstinė kovà NATO
active nuclear ~ aktyvūs kovo s veiksmai  naudo jant branduo-
lìnį gin klą
air ~ óro kãras KEnc
airborne (troops) ~ o ro desanto pajėgų kovo s veiksmai 
anti-food biological ~ biolo ginių príemonių naudo jimas 
prieš gyvulius ir pasėlius 
antisubmarine ~ kovà su povandenìniais laivai s KEnc
armoured ~ šarvuo čių ir tankų pajėgų veiksmai 
biological ~ biològinis kãras Aps, NATO
chemical ~ chèminis kãras Aps,   NATO

conventional ~ įprastìnis kãras Aps
electronic ~ elektròninė kovà Aps, KEnc, NATO
flame ~ liepsnósvaidžių naudójimas Aps, KEnc
fluid ~ judru sis karas 
global ~ pasáulinis  kãras KEnc  
global nuclear ~ visu otinis branduolìnis karas 
global thermonuclear ~ pasáulinis termobranduolìnis karas 
incendiary ~ padegamųjų príemonių koviǹis naudo jimas 
land mine ~ sausumõs mìnų kãras NATO 
local nonnuclear ~ ribótasis nebranduolìnis kãras Aps
local nuclear ~ ribótasis branduolìnis kãras Aps, KEnc
mine ~ for small units mažų padalinių minavimo ir išmi-
navimo veiksmai 
mine ~ mìnų kãras KEnc; mìnų operãcija NATO
missile ~ reaktỹvinių sviedinių koviǹis naudójimas Art, KEnc
naval ~ jūrų kãras KEnc
NBC ~ branduolìnis, biològinis ir chèminis kãras Aps, KEnc
non-active nuclear ~ kovo s veiksmai  ribo tai naudo jant bran-
duolìnį gin klą
non-nuclear ~ nebranduolìnis kãras Aps, KEnc 
nuclear ~  branduolìnis kãras Aps, KEnc, NATO
radiological ~ koviǹių RM naudójimas Aps
sophisticated ~ veiksmai  naudo jant naujausiąją ginkluo tę ir 
techniką
submarine ~ povandenìnis kãras KEnc
subterranean / undeground mine ~ požemìnė mìnų kova
tank-air ~ kovo s veiksmai  sąveikaujant tankams ir aviacijai  
total ~ visu otinis karas 
total nuclear ~ visu otinis branduolìnis karas 
unrestricted nuclear ~ neribo tasis branduolìnis karas

warhead koviǹė galvùtė Aps, Art, KEnc; ùžtaisas KEnc
armour-piercing ~ šarvamušė koviǹė galvu tė
atomic-conventional ~ branduolìnė ir įprastìnė koviǹė gal-
vu tė  
biological ~ biològinė koviǹė galvùtė Aps, KEnc
blast / high-explosive ~ ar domoji kovìnė galvu tė
chemical ~ chèminė koviǹė galvùtė Aps, KEnc
conventional ~ įprastìnė koviǹė galvùtė Aps, KEnc
dispensing / fractionated / multiple / scattering / separable 
~ išsisklai dančioji rakètos galvùtė KEnc
fragmentation ~ skeveldrinė koviǹė galvu tė
high-explosive fragmentation ~ skeveldrinė ar domoji ko-
vìnė galvu tė
highly lethal ~ labai  veiksmìnga koviǹė galvu tė
hollow charge ~ kumuliacinė koviǹė galvu tė
incendiary ~ padegamo ji kovìnė galvu tė
manoeuvrable ~ manevrúojančioji rakètos galvùtė KEnc
missile ~ rakètos kovìnė dalìs Aps, Art, KEnc
napalm(-filled) ~ napalmo kovìnė galvu tė
nominal nuclear ~ nominãlinė branduolìnė koviǹė galvu tė
nuclear ~ branduolìnė koviǹė galvùtė Aps, KEnc
small yield nuclear ~ branduolìnė mažo s galios kovìnė gal-
vu tė
tactical nuclear ~ taktinė branduolìnė koviǹė galvu tė
tandem ~ dvinãrė koviǹė galvùtė
thermonuclear ~ termobranduolìnė koviǹė galvu tė

warm a šil tas
v įšìldyti, įkai tinti; sušìldyti

warmed-up a pašìldytas
warmer n šildytu vas
warming n (pa)šìldymas, sušìldymas

wad
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warming-up, warm-up  n (variklio ir pan.) pašil̀dymas, 
įšil̀dymas 
~ of the barrel vamzdžio įkai timas 
engine ~ varìklio pašìldymas 

warning n įspėjìmas Aps, KEnc  
~ to stand-to koviǹės parengties signalas 
air defence early ~ išankstiǹis OEG įspėjìmas NATO 
airborne early ~ and control išankstìnis įspėjìmas ir val dy-
mas iš óro KEnc, NATO
air-raid ~ įspėjìmas apie óro pavõjų KEnc
early ~ išankstìnis įspėjìmas KEnc, NATO
fallout ~ įspėjìmas apie RChB taršõs pavõjų Aps, KEnc
fire ~ gaisrìnė signalizacija 
gas ~ įspėjìmas apie chèminį puolìmą Aps, KEnc
nuclear ~ įspėjìmas apie branduolìnį pavo jų
nuclear strike ~ įspėjìmas apie branduoliǹį puolim̀ą Aps, 
KEnc, NATO
strategic ~ stratèginis įspėjìmas Aps, KEnc, NATO
tactical ~ tãktinis įspėjim̀as Aps, KEnc, NATO
tank ~ prieštankinis įspėjìmas

warp, warping n iškrypìmas, iškreipim̀as, deformacija
warpage n deformacija
warranty n techninis priėmìmo ban dymas
warship n kãro lai vas KEnc
wartime n kãro mẽtas 
washer n 1 plautu vas, plovim̀o aparatas 2 po veržlė, tarpìklis; 

automob. apliejìklis 
adjusting ~ reguliavimo po veržlė
bearing ~ atramìnė po veržlė
bevel ~ plei štinė po veržlė
driving ~ šaul. g. judrio ji įvorė
felt ~ veltìnio po veržlė
hinge-pin driving ~ judrio ji spyno s rėmo ašies įvorė
linch-pin ~ ašìnė po veržlė
pintle ~ kakliu ko žíedas
piston seal ~ apykaklės žiédas
safety ~ u žrakto po veržlė; apsaugìnė po veržlė
shake-proof ~ sauganti nuo atsisukìmo kratant fiksavimo 
po veržlė
spacing / distance ~ spyrìnė po veržlė
spring-lock ~ spyruo klinio spragtu ko po veržlė

washing n automob. plovìmas; (iš)plovìmas, praplovìmas
washing-down n (NM arba radioaktyviųjų nuosėdų) nuplo-

vìmas
washing-off, wash-out n nu oplova
washroom n prausìmosi skyrius
wash-wipe n automob. príekinio stìklo apliejìklis
wastage n spec. pl núostoliai KEnc; nusidėvėjimas 
waste n 1 pl ãtliekos, liku čiai, atmatos; niekalas; 2 eikvójimas 

3 pl núostoliai KEnc 4 nu(si)dėvėjimas; išdilìmas; išsekìmas; 
alinimas(is) 5 inž. laužtu vas 
~ of ammunition šaudmenų eikvójimas
~ of compression kompresijos susilpnėjimas 
~ of fuel kùro eikvójimas
~ of power galios, galingu mo netekim̀as 
~ of time lai ko švai stymas 
ammunition ~ nepagrįstas šaudmenų sunaudo jimas

 atomized ~ branduoliǹio sprogim̀o nunio kotas rajo nas 
nuclear ~ branduoliǹės ãtliekos
radioactive ~ radioaktỹviosios ãtliekos Aps, KEnc

waste-pipe n (nešvaraus vandens) nutekamasis vamzdis
watch n 1 lai krodis 2 stebėjimas, sekìmas 3 budėjimas  

second-setting / stop ~ sekùndmatis Art, KEnc; chrono-
metras

watcher n stebėtojas 
mine ~ mìnų stebėtojas 

watchtower n sargýbos bókštas; stebėjimo bókštas
water n 1 vanduõ 2 (džn. pl) vandenys; jūra 3 po tvynis ir 

ato slūgis 
~ of condensation kondensatas 
activated ~ apšvìtintasis vanduo 
artesian ~ artezinis vanduo 
bath / washing ~ prausiamasis vanduo 
bilge ~ triùmo vanduõ
boiled ~ vìrintas vanduo 
condensation / condensed ~ kondensu otasis vanduo 
contaminated ~ užkrėstasis vanduo 
cooling ~ aušìnamasis vanduo 
distilled ~ distiliu otas vanduo 
downstream, low(er) ~ žemupio vanduo ; žemutìnio bjefo 
vanduo ; žemutìnis bjefas
drainage ~ nu otekų vanduo 
drinking / potable ~ geriamasis vanduo 
fresh ~ gėlas vanduo
glacier ~ ledyno vanduo 
ground ~s gruñtiniai vándenys KEnc
hard ~ kíetas vanduo 
heavy ~ sunkùsis vanduõ KEnc
high ~ póplūdis 
infiltration ~ infiltru otasis vanduo 
lower high ~ aukščiausiasis vanden s lygis po tvynio metu 
lower low ~ žemiausiasis vanden s lygis po tvynio metu 
mineable ~s užminúojamieji vándenys KEnc, NATO
natural ~ gamtìnis vanduo 
packaged ~ geriamasis vanduo  taroje 
polluted ~ ùžterštas vanduo 
pure drinking ~ švaru s geriamasis vanduo 
radioactive ~ radioaktyvu sis vanduo 
rain ~ lietau s vanduo 
river ~ u pės vanduo 
running ~ tekantis vanduo 
saline / salt ~ sūrùs vanduo   
sea ~ jūros vanduo 
snow ~ sniego vanduo 
soft ~ mìnkštasis vanduo 
soil ~ dir vos vanduo 
spring ~ šaltìnio vanduo 
standing / dead ~ stóvintis vanduo 
subsoil ~ po dirvio vanduo 
subterranean / underground / subsurface ~ požemìnis 
vanduo 
surface ~ pavir šinis vanduo 
suspected ~ įtariamas užteršimu  vanduo 
sweet ~ gėlas vanduo   
tail ~ žemutìnis bjefas
town / tap / main ~ vandentiekio vanduo 
turbid ~ drumstas vanduo 

 underground ~s požemìniai vándenys KEnc
upper ~ viršutìnis bjefas
upstream ~ aukštupio vanduo 

 well ~ šu linio, šaltìnio vanduo 
water terminal n vandeñs rei das KEnc, NATO
 alternate ~ atsargìnis vandeñs rei das KEnc, NATO

major ~ didỹsis vandeñs rei das KEnc, NATO
secondary ~ pagálbinis vandeñs rei das KEnc, NATO

water-bearing a vandenìngas  
water-freshening n gėlintu vas 
watergate n (šliuzo) u ždoris
water-gauge n vandenmatis; vanden s lygio matuo klė
water-hammer n hidraulinis smūgis
water-heater n vanden s šildytu vas
watering-can n laistytu vas
water-jacket n techn., automob. aušìnimo ertmė
water-level n jūr. (laivo) vanden s lìnija, vaterlìnija 
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waterlight a atsparu s vandeniui 
waterline n = water-level
water-meter n vanden s skaitìklis, vandenmatis  
water-pipe n vandentiekio vamzdis
waterproof a ne(pra)laidùs vándeniui 
waterproofing n ne(pra)laidu mas vandeniui, hidroizoliacija 
waterproofness / watertightness n neperšlampamu mas
water-ram n hidraulinis taranas
water-resistant a atsparu s, nelaidu s vandeniui 
water-seal n hidraulinis u ždoris 
watershed n vandenskyra; tako skyra 
water-shoot n nutekamasis vanden s vamzdis; nutekamasis 

griovys; vandentraukis
water-spout n nutekamasis vamzdis
water-supply n 1 vandeñs tiekim̀as (kariuomenei) KEnc 2 

vandéntiekis KEnc
water-table n vanden s pavir šius 
water-tap n (vandentiekio) čiaupas 
watertight a nepraléidžiantis vandeñs; sandarùs 
water-tower n vandentiekio bo kštas 
waterway n 1 laivãkelis KEnc, farvateris 2 vanden s kelias, 

vandentakis 3 jūr. vaterveisas
watt n el. vatas (SI galios vienetas)
wattage n el. galia vatais
watt-hour n el. vatvalandė
wattmeter n el. vatmetras
watt-second n el. vatsekundė
wave n bangà, pl bañgos KEnc
 acoustic ~s akùstinės bañgos KEnc

air shock ~ orìnė smūgio banga
atmospheric ~ atmosferinė banga
attenuated ~ sil pstančioji banga
backward ~ atgalìnė banga; atvirkštìnė sprogìmo banga
ballistic / shell ~ balìstinė banga
blast ~ sprogìmo bangà Aps, KEnc, NATO
blast shock ~ sprogim̀o smūgio banga
centimetric ~s centimetrinės ban gos  
compression ~ suspaudìmo (sprogimo) banga
coupled-space charge ~ surišto ji erdviǹio u žtaiso banga
damped ~ slo pstančioji banga
decametric ~s dekametrinės ban gos 
decimetric ~s decimetrinės ban gos 
density ~ tan kio banga
detonation ~ detonacijos banga
direct ~ tiesio ginė banga; neatspindėtoji banga
dominant ~ pagrindìnė banga
electromagnetic ~s elektromagnètinės bañgos Aps, KEnc
electron ~ elektro ninė banga
expansion / rarefaction ~ išretintoji banga
free-space charge ~ laisvo ji erdviǹio u žtaiso banga
front ~ príekinė banga
ground / surface ~s pavir šinės ban gos 
head ~ priešakìnė balis̀tinė banga
heat ~ šilumìnė banga
hectometric ~s hektometrinės ban gos 
incident ~ krin tančioji banga
ionospheric ~ jonosferinė banga
laser ~ lazerio banga
leading ~ priešakìnė banga
light ~ švieso s banga
long ~s ìlgosios ban gos 
long radio ~s ìlgosios rãdijo bañgos KEnc 
magnetic ~ magnetinė banga
medium ~s vidutìnės ban gos 
medium radio ~s vidutiǹės rãdijo bañgos KEnc 
metric ~s metrinės ban gos 

metric radio ~s metrinės rãdijo bañgos KEnc
millimetric ~s milime trinės ban gos 
millimetric radio ~s milime trinės rãdijo bañgos KEnc
muzzle / gun ~ šaul. g. laibgalio banga
noise ~ triu kšmo banga
normal shock ~ bal. tiesu sis sutankinimo šu olis; tiesio ginė
smūgio banga
oblique shock ~ bal. įžambu sis sutankinimo šu olis; įžambìnė
smūgio banga
pressure ~ slėgio banga
primary shock / blast ~ priešakìnė, pirmìnė (branduolinio 
sprogimo) banga
radio ~s rãdijo bañgos KEnc
rear ~ užpakalìnė banga
rectangular ~ stačiakampis impu lsas 
reflected ~ atspindėtoji banga
reflected shock ~ atspindėtoji smūgio banga
return ~ grįžtamo ji banga
sea ~s jūros bañgos KEnc
secondary ~ antrìnė banga
seismic explosion ~s sei sminės sprogìmo bañgos Aps, KEnc
shock / blast / percussion ~ smūgio bangà Aps, Art,  KEnc, 
NATO 
shock / compressive ~ bal. sutankinimo šu olis 
short ~s trumposios ban gos 
short radio ~s trumposios rãdijo bañgos KEnc
sky / spatial /  space ~s erdvìnės ban gos 
sound ~ gar so banga
spherical shock ~ sferinė smūgio banga
standing ~ sto vinčioji banga
submillimetric ~s submilimetrinės ban gos 
submillimetric radio ~s submilimètrinės rãdijo bañgos KEnc 
subsurface shock ~ požemìnė smūgio banga
superlong radio ~s superìlgosios rãdijo bañgos KEnc
surface ~ pavir šinė banga
tail ~ užpakalìnė balìstinė banga
transverse electric (TE) ~ skersìnė elektros banga
transverse electromagnetic (TEM) ~ skersìnė elektromag-
netinė banga
transverse magnetic (TM) ~ skersìnė magnetinė banga
travelling ~ bėgančioji bangà KEnc 
tropospheric ~ troposferinė banga
tropospheric radio ~s troposferinės rãdijo bañgos KEnc 
ultrashort ~s ultratrumposios ban gos 
ultrashort / very short radio ~s  ultratrumposios rãdijo 
bañgos KEnc
ultrasonic ~ ultragar so banga
water ~ vanden s banga

waveband n radijo bangų (dažnio) ju osta
wavecrest n bango s ketera
waveform n fiz. bango s fo rma
waveguide n radiotech. bangólaidis KEnc  

acoustic ~ aku stinis bango laidis
air-filled ~ reguliaru sis bango laidis 
broad-band ~ plačiajuo stis bango laidis 
circular ~ apvalu sis bango laidis 
coaxial ~ koaksialinis bango laidis 
dielectric ~ dielektrinis bango laidis 
dominant mode ~ pagrindìnių virpesių bango laidis 
flexible / interlocked type / corrugated ~ lankstu sis ban-
go laidis 
free-space ~ atvirasis bango laidis 
hollow- / pipe- / type ~ kiaurasis bango laidis 
lens ~ lęšinis bango laidis 
oversized ~ dau gelio virpesių rūšių, daugiamo dis bango laidis 
pump ~ kau pinimo trakto bango laidis 
rectangular ~ stačiakampis bango laidis 
rotating ~ sukamasis bango laidis 
slotted ~ plyšìnis bango laidis 
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travelling ~ bėgančiųjų bangų bango laidis 

wavelength n fiz. bangõs il gis KEnc
critical / cut-off ~ rdl. krìtinis bango s il gis 
effective ~ veiksmìngasis, efektyvu sis bango s il gis 

wavemeter n radiotech. bangómatis KEnc
wax n vaškas 

paraffin ~ parafìno vaškas 
sealing ~  sandarinimo vaškas

way n 1 kẽlias KEnc; pérėja KEnc 2 kryptìs KEnc; pu sė, šo nas 
3 núotolis KEnc; atstùmas KEnc 4 judėjimas pirmyn, į príekį
5 įėjìmas; išėjìmas 6 pl jūr. stapelis 
~s of belt feed slide kreipiamiéji kulko svaidžio ju ostos im-
tu vo šliaužìklio grioveliai
drift ~ nešulìnis kelias 
long ~ dìdelis atstùmas (to)  
motor ~ automobìlių kelias; autostrada
oil ~ tepalų padavìmo kanalas 
passage ~ praleidìmo kanalas
restricted-speed ~ ribótojo ei smo grei čio kelias  
superhigh ~ autostrada
travel ~ judėjimo, ei smo kelias

wayless a be kelio, be tako, netu rintis kelių
wayside n pakelės ju osta
weak a sil pnas (garsas, sprogimas ir pan.) 
weaken v 1 (su)sil pninti; nusil pninti 2 (su)silpnėti  
weakening n (su)silpnėjimas; (su)mažėjimas; atsipalaidãvi-

mas; sil pninimas 
field ~ of traction motor traukiamojo varik̀lio lau ko susilp-
nėjimas 

weakness n 1 silpnùmas 2 silpnýbė
hidden ~ paslėptasis defektas 

weapon n giñklas Aps, Art, KEnc; ginkluo tė; retire a ~ išimti 
gin klą iš ginkluo tės; strip ~s išardyti ginklu s 
~ of attack / offence puolama sis gin klas
~ of great destructive force didelės ar domosios galios 
gin klas 
~ of mass destruction masinio naikiǹimo gin klas (MNG) 

 ~ using energy of nuclear explosion naudójantis branduo-
lìnio sprogìmo enèrgiją giñklas KEnc
absolute ~ absoliutùsis giñklas Aps, KEnc
accelerated ~ plúoštinis giñklas Aps, KEnc 
aerochemical ~ chèminis aviãcijos giñklas 
air defence ~ o ro erdvės gynybos priémonė
airborne assault ~ o ro desanto kovo s priémonė
air-cooled ~ aušìnamas o ru gin klas 
airspace ~ aviãcijos ginkluõtė KEnc
alert ~ bu dinti kovo s príemonė
antiaircraft / air defence ~ zenìtinis gin klas 
anti-fortification ~ fortifikacijos įrenginių griovim̀o príe-
monė
anti-matter ~ sprogdìnamojo veikim̀o gin klas su antimedžia-
gos u žtaisu  
anti-satellite ~ priešpalydõvinis giñklas
anti-tank / antiarmour / tank-killing ~ prieštánkinis giñklas
anti-tank fire ~ šaunamasis prieštankinis gin klas 
armour-piercing ~ šarvamušis gin klas 
arrow ~ šaudmuõ su naikiǹamaisiais elemeñtais Aps, KEnc
artillery ~s artilèrijos giñklai Aps,  KEnc
assault ~ štur mo giñklas; pl ar timojo mūšio priémonės KEnc
assault missile ~ smogiamàsis rakètinis giñklas KEnc
atomic ~ psn. ato minis gin klas 
automatic ~ automãtinis giñklas Art, KEnc 
bacteriological ~ psn. bakterinis gin klas 
battalion anti-tank ~ prieštankinis batalio no gin klas 
beam ~ plúoštinis giñklas Aps, KEnc
biological ~ biològinis giñklas Aps, KEnc, NATO
blank ~ tuščiasis gin klas 
blowback action ~ automatinis gin klas su laisva spyna

canister-effect / cluster ~ kasètinis giñklas KEnc
cap ~ kapsulìnis giñklas KEnc 
CBR ~s RChB giñklai Aps 
charged-particle beam ~ plúoštinis giñklas Aps, KEnc
chemical ~ chèminis giñklas Aps, KEnc
climate ~ klimatìnis giñklas KEnc
close support ~ tiesio ginės paramo s gin klas 
cold ~ šaltàsis giñklas KEnc
combat ~ kovõs giñklas KEnc
cone-bore ~ kūginio vamzdžio gin klas, dvikalìbris gin klas 
conventional ~ įprastìnis (kitoks nei masinio naikinimo)
giñklas Aps, Art, KEnc, NATO
conventional group-destruction ~   įprastìnis grùpinio nai-
kìnimo giñklas Aps, KEnc
conventional increased-power ~ įprastìnis didesnės gãlios 
giñklas Aps, KEnc
conventional individual destruction ~ įprastìnis individuã-
liojo naikìnimo giñklas Aps, KEnc
crew-served ~ grùpinis giñklas KEnc 
cut and thrust ~ kertamasis ir duriamasis gin klas 
dagger ~ duriamasis gin klas 
deadly ~ galìngoji kovo s príemonė
deadly ~ mirtinàsis giñklas
defensive ~ gynybinis gin klas 
desalted nuclear ~ švarùsis branduolìnis giñklas Aps, KEnc
destruction ~ naikìnimo príemonė
deterrent ~ grąsìnamasis gin klas 
direct fire ~ tiesio ginės ugnies gin klas 
directing energy ~ kryptìngos enèrgijos giñklas KEnc
direct-support ~ tiesióginės paramo s gin klas 
disposable ~ vienkartìnis giñklas
electromagnetic ~ elektromagnètinis giñklas KEnc
electromagnetic waves ~ rãdijo dãžnio giñklas Aps, KEnc
explosive nuclear ~ sprogstamasis branduolìnis gin klas 
finite ~ ribo tojo veikìmo gin klas
fire-and-forget ~ nusitáikomasis giñklas
flame ~ liepsno s svaidymo príemonė
flat-trajectory ~ lėkšto sios ugnies príemonė
flinging ~ sváidomasis giñklas KEnc
full-calibre ~ viskalìbris gin klas 
gas-balloon ~ baliòninis dùjų giñklas KEnc
genetic ~ genètinis giñklas Aps, KEnc
geophysical ~ geofìzinis giñklas Aps, KEnc
ground gas ~ antžemìnė cheminio puolìmo príemonė
guided ~ val domasis giñklas Aps, KEnc; nuotolìnio val dymo 
giñklas Aps, KEnc
gun-type ~ patránkinis branduolìnis ùžtaisas NATO 
hand-held ~ ran kinis gin klas 
heavy ~ sunkùsis giñklas; toliašaũdis giñklas
heavy nuclear ~ sunku sis branduolìnis gin klas 
high air burst ~ sprogdìnamas dideliame au kštyje branduo-
lìnis gin klas 
high-angle / -trajectory ~ iškilio sios ugnies gin klas; zenìtinė
ugnies príemonė
high-precision ~ ýpač taiklùs giñklas Aps, KEnc 
howitzer ~ iškilio sios ugnies gin klas 
hydrogen ~ psn. vandenìlinis gin klas 
implosion ~ implòzinis branduolìnis ùžtaisas 
incendiary ~ padegamàsis giñklas Aps, KEnc
individual ~ individualùsis giñklas Aps, KEnc
infantry ~s pėstininkų gin klai 
infrasound ~ infragarsìnis giñklas KEnc
intellect ~ išmanùsis giñklas KEnc
interim ~ tarpinis (laikinasis) gin klo pavyzdys 
issue-type ~ serijìnės gamybos gin klas 
kiloton ~ kilotòninis branduolìnis giñklas Aps, KEnc, NATO 
kinetic ~ kinètinis giñklas KEnc
laser ~ for space ko sminis lazerìnis gin klas 
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laser ~ lazerìnis giñklas Aps, Art, KEnc
laser eye injury ~ lazerìnis rego s pažaido s gin klas 
laser guided ~ lãzeriu val domas giñklas Aps, Art, KEnc, 
NATO
laser thermal ~ lazeriǹis šilumiǹis gin klas 
light anti-tank ~ lengvasis prieštankinis gin klas 
long-range ~ toliašau dis gin klas 
low / flat trajectory ~ lėkšto sios ugnies gin klas 
low power ~ mažo s galios gin klas 
magazine ~ dėtuvìnis giñklas KEnc
man-handled anti-tank ~ nešio jamasis prieštankinis gin klas 
mass destruction ~ mãsinio naikiǹimo giñklas (MNG) Aps, 
Art, KEnc  
medium-calibre ~ vidutìnio kalib̀ro gin klas 
megaton ~ megatòninis branduolìnis giñklas Aps, KEnc, 
NATO
meteorological ~ meteorològinis giñklas
mine ~ mìninė ginkluõtė KEnc
minimum residual radioactivity ~ branduolìnis mažiáusiojo 
liẽkamojo radioaktyvùmo giñklas Aps, KEnc, NATO
missile ~ rakètinis giñklas Aps, Art, KEnc; reaktỹvinis giñk-
las Art, KEnc
mock-up ~ klaidìnamoji kovo s príemonė
motorized anti-tank ~s motorizu otosios prieštankinės príe-
monės 
multimegaton nuclear ~ multimegato ninis branduolìnis 
gin klas 
muzzle-loading ~ užtai somas pro žio tis gin klas 
named ~ vardìnis gin klas 
NBC ~s branduolìnis, biològinis ir chèminis (RChB) giñklai
Aps, KEnc
new nontraditional ~s naujiéji netradic̀iniai giñklai Art, 
KEnc
nominal ~ nominalu sis branduolìnis giñklas Aps, KEnc, 
NATO 
non-automatic ~ neautomatinis gin klas 
nonlethal ~ nemirtinàsis giñklas KEnc
nuclear ~ branduolìnis giñklas Aps, KEnc, NATO
nuclear ~ of limited radioactive effects branduoliǹis ribo to 
radioaktyviojo po veikio gin klas 
nuclear anti-submarine ~ priešlaivìnė branduoliǹė priémonė
nuclear anti-tank ~ branduoliǹis prieštankinis gin klas 
nuclear attack ~ branduoliǹio puolìmo príemonė
nuclear missile ~ rakètinis branduoliǹis giñklas Aps, KEnc  
nuclear-capable ~ galintis siųsti į taikinį branduoliniu s u žtai-
sus gin klas 
nuclear-missile ~ branduolìnis raketinis gin klas 
offensive ~ puolamasis gin klas 
one-shot ~ vienkartìnis gin klas 
operational ~ prìimtas į ginkluo tę gin klas 
optical aimed ~ o ptinio nutaikymo gin klas 
organic ~ etãtinė  ginkluõtė Art, KEnc; pl etãtiniai giñklai
Art, KEnc 
organic tank ~ tabelìnė tanko ginkluo tė
outlawed ~ uždraustàsis giñklas
ozone-destroying ~ ozòninis giñklas KEnc
penetration ~ pramušamasis gin klas 
personal ~ asmenìnis giñklas KEnc
pneumatic ~ pneumãtinis giñklas KEnc 
pocket ~ kišenìnis gin klas 
pointing ~ duriamasis gin klas 
portable nuclear ~ nešiójamasis branduoliǹis giñklas Aps 
primary / major ~ pagrindiǹė ginkluo tė
primer ~ kapsulìnis giñklas KEnc
projectile ~ sváidomasis giñklas KEnc
radiological ~ radiològinis giñklas Aps, KEnc
rapid-fire ~ greitašau dis gin klas 
ray ~ spindulìnis giñklas Aps, KEnc

ready-to-go ~ parengtas nedelsiamam veikìmui gin klas 
recoil ~ ato šliaužis gin klas 
recoilless ~ beato šliaužis gin klas 
reinforcing ~ pastìprinimo príemonė
reprisal / retaliatory ~ atsakomojo smūgio gin klas 
rifle-calibre ~ šautuvìnio šo vinio gin klas 
rifled-bore ~ gráižtvinis giñklas Art, KEnc
robot ~ automatinė kovo s príemonė
rocket ~ reaktỹvinis giñklas, raketinis giñklas Art, KEnc
salted (nuclear) ~ nešvarùsis branduolìnis giñklas Aps, 
KEnc,   NATO
secant ~ kertamasis gin klas 
secondary ~ pagalbinė ugnies príemonė
secret ~ slaptasis gin klas 
self-extracting ~ automa tinio tūtų išmetìmo gin klas 
semiautomatic ~ pusiáu automãtinis giñklas Art, KEnc
service ~ kovìnis gin klas 
short-barrel ~ trumpavamzdis gin klas 
short-range ~ ar timojo mūšio gin klas 
short-recoil mechanism ~ automa tinis trumpo s ato šliaužos 
gin klas 
shoulder ~ ran kinis gin klas su bu ože 
shoulder-fired ~ gin klas šaudyti nuo peties  
silent ~ begar sis giñklas KEnc
single-shot ~ vienašūvis gin klas; vienkartìnė kovo s príemonė
single-shot-one-hit ~ užtìkrinantis beveik šimtaprocentìnę
pataikymo tikimybę gin klas 
small arms ~s šaulių gin klai; mažo kalìbro šaulių gin klai  
small-yield ~ mažo s galios kovo s príemonė
smooth-bore ~ lygiavamzdis giñklas Art, KEnc
sniper’s / sniping ~ snaiperio gin klas 
space ~ kòsminis giñklas Aps, KEnc
special missile ~ specialùsis rakètinis giñklas KEnc
sport ~ spòrtinis giñklas KEnc
stabbing ~ duriamasis šaltasis gin klas 
standard / organic ~ etatinė ginkluo tė
straight-shooting ~ taiklu sis gin klas 
strike ~ puolamasis gin klas 
striking ~ smogiamàsis giñklas KEnc 
striking missile ~ smogiamàsis rakètinis giñklas Art, KEnc
subkiloton ~ subkilotòninis branduolìnis giñklas Aps, KEnc,   
NATO
substandard ~ nestandártinis giñklas
super high frequency ~ labai  áukšto dãžnio giñklas KEnc
support ~ paramõs giñklas
supporting ~ paramo s ugnies príemonė
tactical / battlefield nuclear ~ ta ktinis branduolìnis gin klas 
tank ~ tankų ginkluo tė
targeted ~ įšaudytasis gin klas 
thermonuclear ~ termobranduolìnis giñklas Aps, KEnc, 
NATO
toxin ~ tòksinis giñklas Aps, KEnc
track-laying ~ vikšrìnė ginkluo tė
training ~ mókomasis giñklas KEnc
unarmoured anti-tank ~ nešarvu otoji prieštankinė ugnies 
príemonė
unattended ~ pàliktas be príežiūros giñklas
vehicle ~ įtaisyta mašìnoje ugnies príemonė
war-winning ~ absoliutu sis gin klas 
water-cooled ~ vandeniu áušinamas gin klas 

weaponless a begin klis 
weaponry n ginkluõtė KEnc; kovõs tèchnika KEnc 
 missile ~ reaktỹvinis giñklas KEnc
wear n su(si)dėvėjimas; dilìmas; amortizãcija 

~ and tear dilim̀as; amortizãcija 
~ of the gun pabūklo įšaudymas 
barrel ~ vamzdžio dilìmas 
chemical ~ cheminis dilìmas  
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cord ~ (vamzdžio kanalo) siūlinis išdegìmas 
corrosion ~ koro zinis dilìmas 
cylinder ~ cilìndro dilim̀as 
engine ~ varìklio dilim̀as 
even tread ~ tolygu sis protektoriaus dilìmas
excessive ~ per dìdelis dilìmas 
failure ~ avarinis dilìmas 
fatigue ~ nu ovargio dilìmas  
gun tube ~ pabūklo vamzdžio kanalo dilìmas 
mechanical ~ mechaninis dilìmas 
service ~ eksploatavimo dilìmas  
thermal ~ terminis dilìmas 
track ~ vìkšrų dilìmas 
tyre ~ padango s susidėvėjimas 
uneven tread ~ netolygu sis protektoriaus dilìmas
usual ~ natūralu sis dilim̀as 
wheel ~ ratų dilìmas

wearing n išdilìmas 
 gun tube ~ pabūklo vamzdžio išdilìmas Art, KEnc
wearing-in n automob. pravažinėjimas KEnc; sudilìmas 
wearout n dilìmas 
wear-preventive / wear-resistant / wearproof a atspa-

ru s dilìmui
weasel n: wild ~ órlaivis „žebenkštis̀“ NATO
weather n 1 óras (atmosferos sąlygos) 2 šnek. orų progno zė
 minimum ~ meteorològinis mìnimumas KEnc 
weathercock n vėjarodis, vėtrungė
weathering n saváiminė degazãcija Aps, KEnc
weatherproof a atsparu s orų po kyčiams
weather-station n meteorolo gijos stotìs
web n (pjūklo) geležtė; (rato) skridinys; (sijos) sienelė, briau-

na; (skriejiko) petys, žiauna
~ of wheel rato stebulė

webbing n tvìrtinamas prie diržų ekipuõtės krepšẽlių rinkinỹs  
weber n vėberis (Wb) (SI magnetinio srauto vienetas)
webermeter n vėbermetras
wedge n plei štas; pakala  

~ of slide valve sklendės plei štas 
adjusting ~  tikslau s nustatymo plei štas 
adjusting optical ~ o ptinis patìkrinimo plei štas 
breechblock ~ art. spyno s plei štas 
correction ~ (tolimačio) patìkrinimo plei štas 
deflecting ~ opt. pakreipìmo plei štas 
emplacing ~ nustatomasis plei štas 
leaf spring ~ lìngės plei štas 
oil ~ alyvos plei štas  
optical ~ o ptinis plei štas 
range-finder ~ tolìmatis plei štas 
rotating ~ opt. sukamasis plei štas 
side ~ art. horizontalu sis spyno s plei štas 
track connector ~ vik̀šro įtempìmo mechanìzmo plei štas; 
vìkšro sujungìmo mechaniz̀mo plei štas 

wedge-shaped a plei štiškas, plei štinis 
wedge-type a plei štinė (apie spyną)
wedging n (už)pleištavimas
weighing n svėrìmas
weight n 1 svõris; mãsė KEnc 2 sunkùmas 3 reikšmė; įtaka 

~ charged sùrinkto svíedinio mãsė Art, KEnc 
~ of artillery fire artilèrijos sálvės mãsė Art, KEnc
~ of powder charge kovìnio ùžtaiso mãsė Art, KEnc
~ per linear meter ilgiǹio metro apkrova
aircraft ~ órlaivio mãsė KEnc
all-up ~ av. (lėktuvo, keleivių, krovinio ir pan.) bendro ji masė
ore
atomic ~ fiz. ato minė masė
balance ~ atsvaras

cargo ~ króvinio mãsė KEnc 
counter (balancing) ~ atsvaras
dead ~ jūr. dèdveitas KEnc 
drop ~ (rankinė) tvoklė
final ~ galutìnė rakètos mãsė Art
full march ~ of gun pabūklo žỹgio mãsė KEnc
gross ~ bendróji mãsė NATO; bendràsis svõris
gun ~ in firing position pabūklo koviǹė mãsė Art, KEnc 
initial ~ pradìnė rakètos mãsė Art 
launch ~ rakètos (pa)leidìmo mãsė Art
maximum landing ~ didžiáusioji tūpìmo mãsė NATO 
maximum take-off ~ didžiáusioji kilìmo mãsė NATO
missile ~ rakètos mãsė Art, KEnc
net ~ grynóji mãsė NATO; grynàsis svõris  
payload ~ rakètos naudìngojo krūvio mãsė Art 
structure ~ rakètos konstrùkcijos mãsė Art
tare ~ savo ji automobìlio masė
thong ~ šveistu ko svorelis
tow ~ vilkìmo, buksyravimo masė
vehicle dry ~ gryno ji automobìlio masė
vehicle running ~ parengto automobìlio masė
vehicle running ~ with driver bendro ji automobìlio masė su 
vairu otoju

weightlessness n nesvarùmas KEnc
weigthless a besvo ris 
weir n u žtvanka 

flush ~ vandenį paleidžianti u žtvanka 
overflow ~ vandenį nuleidžianti u žtvanka 
roller ~ cilìndrinė u žtvanka 

weld n 1 suvìrinimas 2 suvìrintoji siūlė;  suvìrintasis sujun-
gìmas  
arc ~ lankìnio suvìrinimo siūlė
arc-spot ~ taškìnė lankìnė (suvìrintoji) siūlė
butt ~ sandūros siūlė
concave ~ įgaubto ji (suvìrintoji) siūlė
continuous ~ nenutrūkstamoji (suvìrintoji) siūlė
convex ~ išgaubto ji (suvìrintoji) siūlė
edge ~ galìnė siūlė
faulty / fibrous ~ defektinė (suvìrintoji) siūlė
fillet ~ kampìnė (suvìrintoji) siūlė
finished ~ mechaniškai apdoro ta (suvìrintoji) siūlė
inside ~ vidìnė (suvìrintoji) siūlė
joint ~ suvìrintoji siūlė
jump ~ suvìrintasis T pavìdalo sujungìmas 
laser ~ lazeriu suvìrinta siūlė
outside ~ išorìnė (suvìrintoji) siūlė
pressure-tight ~ sandario ji (suvìrintoji) siūlė
reinforced / convex ~ sustìprintoji (suvìrintoji) siūlė
spot ~ taškìnė siūlė
straight ~ tiesio ji (suvìrintoji) siūlė

welded-on a privìrintas
welder n 1 suvìrintojas 2 suvirintu vas, suvìrinimo agregatas

automatic ~ suvìrinimo automatas 
welding <n, a> n suvìrinimas 

acetylene ~ acetileno deguonies suvìrinimas 
arc ~ lankìnis suvìrinimas 
autogenous / gas ~ autogeninis suvìrinimas, du jinis suvìri-
nimas 
automatic ~ automatinis suvìrinimas 
cold ~ šaltasis suvìrinimas 
electric arc ~ suvìrinimas elektros lanku 
electric resistance ~ konta ktinis suvìrinimas 
fusion / non-pressure ~ suvìrinimas lydant 
gas / oxyacetylene ~ suvìrinimas du jomis 
multiple-projection ~ relje finis suvìrinimas 
pressure ~ suvìrinimas slėgimu 
pressure contact ~ kontaktinis suvìrinimas 
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pressure-gas ~ du jų presavimo suvìrinimas 
spot ~ taškìnis suvìrinimas 
a (su)vìrinimo

weldless a besiūlis 
weldment n suvìrinimo mazgas 
well I n lìzdas

activating fuse / actuator ~ (sprogdiklio) neištai somojo 
elemen to (minos korpuse) lìzdas 
base / bottom fuse ~ dugnìnio sprogdik̀lio lìzdas
burster / bursting ~ spro gstamojo u žtaiso kamera 
cap ~ kapsulės lìzdas; padegamasis lìzdas 
detonator ~ detonu ojamosios kapsulės an tpirštis 
primer ~ kapsulės liz̀das 
secondary fuse ~ papil̀domasis sprogdìklio liz̀das (minos 
korpuse) 
side fuse ~ šo ninis sprogdik̀lio lìzdas 
threaded cap ~ kapsulės liz̀das su graižtvine įvore

well II n 1 šulinys; šaltiǹis (aprūpinant kariuomenę vandeniu) 
2 naftos gręžinys 3 fiz. duobė
~ over tank filler neck šulinys virš rezervuaro ango s 
absorbing ~ sugeriamasis šulinys 
artesian / blowing ~ artezinis šulinys 
bilge ~ surenkamasis šulinys 
burster ~ spro gstamojo u žtaiso sprogdìklis
counterweight ~ (slepiamojo lafeto) a tsvaro duobė
drain ~ sau sinamasis šulinys, drenažinis šulinys 
dug-out ~ šachtinis šulinys 
filter ~ sugeriamasis šulinys; šulinys su fìltru 
inspection ~ kontro linis šulinys 
magazine ~ dėtuvės angà
screened ~ šulinys su siétiniu fil̀tru 
water-absorbing ~ sugeriamasis šulinys

well-aimed a taiklu s
well-armed a gerai  ginklu otas
well-directed a taiklu s (apie šūvį ir pan.)
well-knit a kompaktiškas
well-made a gerai  pagamìntas, sukomponu otas
well-oiled a gerai  pateptas (apie mašiną, variklį)
well-regulated a gerai  sureguliu otas, sutvarkytas
well-tried a išbandytas; gerai  patik̀rintas
welt n u žlankas; bordiūras
W-engine n W fo rmos varik̀lis
wet* v mirkyti
wetting n mir kymas
wham n smūgio, sprogim̀o gar sas
wharf n 1 príeplauka 2 pakrantė
wheel n 1 rãtas; (vikšro) ritinėlis 2 automob., jūr. vairãratis 3 pl 

prk. vai ras; mechaniz̀mas 4 krumpliaratis 
~ in barrage ugnies bango s krypties pakeitìmas 
all-side ~ išorìnis ratas 
apron ~ vìkšras
band ~ ju ostinio stabdžio būgnas 
belt tightener ~ tempiama sis vik̀šro ritinėlis 
bogie ~ (tanko) eigo s ratas 
cast steel ~ lietasis plienìnis ratas 
caterpillar ~ vìkšro ritinėlis 
compensating idler ~ kompensu ojamasis tempiamasis vìkšro 
ritinėlis  
coupled ~s sudvejintieji ratai 
crawler ~ vìkšro ritinėlis; vãrantysis vik̀šro ritinėlis; žvaigž-
du tė
discless ~ bedìskis ratas 
disk ~ dìskinis ratas 
double / dual road ~ dvìgubasis atramiǹis ratas  
driven ~ vãromasis ratas 
driving ~ varantysis ratas 

dual ~ dviratis ratas 
extra ~ atsargìnis ratas 
feed ~ padavìmo mechanìzmo būgnas 
follower ~ vãromasis ratas 
front ~s drive príekiniai varantieji ratai  
front idler ~ príekinis kreipiamasis ritinėlis 
front jockey ~ príekinis tempiamasis ritinėlis 
independent ~ nepriklau somai pakabìntas ratas 
jockey ~ (vikšro) atramìnis ritinėlis
off-front ~ príekinis dešinysis ratas  
off-hind ~ užpakalìnis dešinysis ratas 
pilot ~ vairaratis 
planet ~ satelìtas 
rear ~s drive užpakalìniai varantieji ratai  
rear road ~ užpakalìnis atramìnis ratas; užpakalìnis va-
žiuõklės ratas 
road ~ važiuõklės ratas 
rubber-tyred bogie ~ atramìnis ritinėlis su guminiu  ratlan-
kiu, gumine padanga
running ~ (turbinos) laisvasis ratas; palai komasis ratas; 
vãrantysis ratas 
spare ~ atsargìnis ratas 
spoked ~ stipinìnis ratas  
steering ~ vairãratis; vairu ojamasis ratas 
steering worm ~ sliekìnis vai ro mechanìzmo krumpliaratis 
track guiding ~ kreipiamasis vìkšro ritinėlis
track idler ~ kreipiamasis, tempiama sis vìkšro ritinėlis
twin / dual ~ sudvejintasis ratas 
tyred ~ ratas su padanga 
worm ~ slíekratis

wheelbarrow n ran kinis vežimėlis
wheelbase n tarpùratis; važiuõklės bãzė KEnc, NATO
wheeled a rãtinis 
wheeling n 1 važiavimas (dviračiu ir pan.) 2 po sūkis; apsisu-

kìmas 3 eiga
free ~ laisvo ji eiga

wheelman n (pl –men) vairu otojas; vairinin kas
wheelwork n krumplìnė pavara
wherry n valtis; barža
whetstone n galąstuvas, bu dė, pustyklė  
whining n automob. triu kšmas pavaroje
whip n suktu vas 
whip-crane n krautu vas su svyru ojamąja strėle
whipping n 1 plakìmas, mušìmas 2 laidų susisukìmas

~ of cardan shaft kardano valo mušìmas
whirl n 1 sukìmasis; sūkuriavimas 2 sūkurys 
whirligig n suku tis, suktu kas, vilkelis 
whistle n 1 švilpìmas; ~ passed my head mán pràšvilpė pro 

gálvą (apie kulką) 2 švilpùkas  
white-out n 1 meteor. balto ji tamsa (ypač poliarinėse srityse) 

2 (optinio prietaiso) regėjimo lau ko apšvietìmas 
whitewash n kalkių skiedinys
whorl n (spiralės) vija
wick-lubrication, wick-oiling n dagtìnis tepìmas
wide a platùs  
wide-angle a opt. plačiakampis (apie objektyvą)
widener n plėstu vas
widening n platėjimas; (kelio ir pan.) platinimas; išplėtim̀as 

~ of the gap perėjos platinimas 
width n plõtis KEnc; platu mas 2 tar patramis; anga  

~ between eyepieces okuliarų bazė
~ of a gap perėjos plo tis 
~ of a tyre section skersìnis padango s plo tis 
~ of the nozzle tūtos skersmuo 
~ of the thread graižtvos plo tis 
~ of the track gap vėžių perėjos plo tis 
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~ of the trench ãpkaso plõtis
angular ~ kampìnis plo tis 
channel ~ kanalo pralaidu mo plo tis 
characteristic actuation ~ miǹų sužãdinimo plõtis NATO 
characteristic detection ~ mìnų aptikim̀o plõtis NATO 
Doppler ~ Do plerio (spektrinės linijos) plo tis 
fall ~ of roadway kelio sankasos plo tis 
half-power ~ plo tis pagal pu sinę galią
lap ~ išvalýtosios júostos plõtis NATO
overall ~ gabarìtinis plo tis 
pulse ~ impu lso trukmė
sectional ~ (padangos) pro filio plo tis 
sight ~ šaul. g. kampiǹė taikik̀lio plokštelės vertė
track ~ vìkšro, vìkšro grandies plo tis 
tread ~ protektoriaus plo tis 
tread arc ~ protektoriaus plo tis pagal padango s ko ntūrą
vehicle overall ~ automobìlio plo tis

wield v valdyti; turėti ran kose (ginklą; džn. prk.)
wimble n gręžtu vas; grąžtas
winch n techn. gervė  

hand cable ~ rañkinė gervė
hoisting ~ gervė
lift ~ keliamo ji gervė
mooring ~ švartavimo gervė
towing ~ velkamo ji gervė

wind n 1 vėjas KEnc 2 techn. pūtim̀as 
adverse ~ príešinis vėjas 
ballistic ~ balìstinis vėjas Art, KEnc
constant ~ nuolatìnis vėjas 
cross / side / flank / beam ~ šo ninis vėjas 
differential ballistic ~ skirtumiǹis  balìstinis vėjas Art, 
KEnc, NATO
direct cross ~ statmenas šaudymo krypčiai vėjas 
gradient ~ gradien tinis vėjas 
ground / surface ~ pažemio vėjas 
head / adverse / twelve-o’clock ~ priešpriešiǹis vėjas; dvy-
liktos valandõs vėjas 
mean / medium ~ vidutìnis vėjas KEnc
nine-o’clock ~ pu čiantis stačiu  kampu  iš kairės į šaudymo 
kryptį vėjas; devintõs valandõs vėjas
oblique ~ įžambu sis vėjas 
powerful ~ smarku sis vėjas 
range ~ išilgìnis vėjas 
relative ~ santykìnis vėjas 
tail / rear / six-o’clock ~ pavėjis vėjas; šeštõs valandõs vėjas 
three-o’clock ~ pu čiantis stačiu  kampu  iš dešinės į šaudymo 
kryptį vėjas; trečiõs valandõs vėjas
variable ~ kintamasis vėjas 
variable differential ~ kintamasis skirtumiǹis vėjas 
vector ~ vektorìnis vėjas 
vector differential ~ vektoriǹis skirtumiǹis vėjas 
zone ~ zo ninis vėjas

windage n 1 o ro pasipriéšinimas 2 (sviedinio, kulkos, raketos) 
nukrypìmas dėl vėjo 3 šaul. g. taikik̀lio horizontãliojo regu-
liavimo mechanìzmas 4 jūr. antvandeniǹė lai vo dalìs  
fixed ~ nuolatìnė pataisa dėl derivacijos 

winder n automob. (lango stiklo) kėlìklis; kėlik̀lio rankenėlė
wind-gauge n 1 meteor. vėjamatis 2 taikìklio korektorius 
winding n 1 vingiavimas; vìngis; ìšlinkis 2 (ap)sukìmas, 

(ap)vynio jimas, (ap)vijìmas; automob. po sūkis 3 el., komp. 
apvija; vynio jimas 4 (laikrodžio mechanizmo) užsukìmas 

windlass n techn. suktu vas, gervė
windmeter n vėjamatis 
 camera ~ fotoaparãto okuliãras NATO 
 field ~ laũko vėjamatis Art, KEnc
windmill n vėjo malūnas 

window n 1 langas, anga 2 komp. ekrano dalìs, langas 
active ~ aktyvu sis langas 
air ventilation ~ ventiliacijos anga
blow-out ~ sprogìmo bango s išstumiama anga
curved ~ ìšgaubto stìklo langas                           
door ~ du rų anga
full-drop ~ vìsiškai nusileidžiantis langas 
inactive ~ komp. neveikiamasis langas 
little ~ langelis, angelė
message ~ informacinis langas
modal ~ modalinis langas 
moveable ~ stu mdomasis langas 
parent ~ gretutìnis langas 
pop-up ~ laikinasis langas  
primary ~ pagrindìnis langas 
prompting ~ konsultacijos langas  
secondary ~ antrìnis langas 
side ~ šo ninis langas 
sighting ~ vizavimo anga
sizeable ~ kei čiamojo dydžio langas 
supplemental ~ pagalbinis langas 
wrap-around rear ~ užpakalìnė pabūklo kampamačio anga

windscreen n 1 automob. príekinis stìklas 2 (motociklo ir 
pan.) skydas nuo vėjo

windshield I n amer. = windscreen 2  
panoramic ~ príekinis panoraminis stìklas  

windshield II n balìstinis an tgalis
wing n spar nas KEnc
wingman n vedamàsis órlaivis KEnc, NATO 
wing-mirror n automob. šo ninis veidrodis
wing-nut n sparnu otoji veržlė
wingspan n sparnų il gis; sparnų mo jis (t. p. av.)
wing-tip n (lėktuvo) spar no galas
winterization n (ginkluotės) rengìmas eksploatu oti žiemą
winter-proof a atsparu s šal čiui
winze n vertikalu sis požemìnis kasinys
wiper n 1 automob. (priekinio stiklo) valytu vas, valìklis; 

šluostìklis 2 techn. kumštelis 3 šliaužìklis
electric windshield ~ (priekinio stiklo) elektrìnis valytu vas
suction ~ (priekinio stiklo) vakuumìnis valytu vas 
tandem windshield ~ (priekinio stiklo) valytu vas su dviem 
šepetėliais
windshield / windscreen ~ (priekinio stiklo) valytu vas 
windshield ~ with washer (priekinio stiklo) valytu vas su 
vanden s plautuvu 

wire n 1 vielà; string* barbed ~ įren gti spygliu otosios vielo s 
u žtvarą; surmount barbed ~ įvei kti vielų u žtvarą 2 lai das; pl 
laidai , tin klas; instaliacija 3 (ypač amer.) telegrama 4 (the ~) 
amer. telefo nas 5 komp. lai das, lai dininkas 6 attr vielìnis; 
metalìnis 
~ concertina vielų spirãlė KEnc
aerial ~ antena; o ro lìnijos lai das 
aluminium ~ aliumìninis lai das 
anchoring ~ (minos) vielìnė atótampa 
arming ~ paleidìmo vielà NATO
assault ~ amer. lau ko kãbelis  
barbed ~ spygliúotoji vielà
bimetalic ~ bimetalìnis lai das 
braided ~ apipintasis lai das 
cap leg ~ ju ngiantis detonatorius ru ožinis lai das 
catenary ~ laikomasis lynas 
coil ~ vielų spiralė (užtvara)
conduit ~ laidai , tin klas; instaliacija
contact ~ (reaktyvinės prieštankinės granatos) kontaktinė
spyruo klė
copper ~ varìnis lai das 
earth ~ įžeminimo lai das 
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electrified ~ elektrizu ojamoji vielų u žtvara 
enamelled ~ emaliu otasis lai das 
firing ~ 1 pionierių lai das (sprogdinti elektriniu būdu) 2 tem-
piamo ji sprogdìklio vielà (kovos kaiščiui ištraukti) 
flexible ~ lankstu sis lai das 
fuse-lighter firing ~ tempiamo ji padegamo sios virvu tės de-
gìklio vielà 
ground ~ įžeminimo lai das 
guidance ~ rak. val dymo lai das 
hard-drawn copper ~ lai das iš kietai  tempto vario 
ignition ~ padegamo ji virvu tė
installation ~ instaliacinis lai das 
insulated ~ izoliu otasis lai das 
lead-in ~ įvado lai das 
live ~ lai das su įtampa 
loose ~ laisvai  išmėtyta vielà 
low ~ žemųjų kuolų vielų tiñklas
neutral ~ neutralu sis, nu linis lai das 
pilot / control ~ val dymo lai das 
primacord ~ padegamo ji virvu tė iš pentrìto detonu ojamosios 
virvu tės
pull ~ (trinties degiklio) ištraukim̀o viela
pull-off ~ kontaktinio lai do atótampa kreivėje
rabbit ~ sun kiai pastebima vielų u žtvara 
restraining ~ (sprogdiklio) palai kymo apvijà 
return ~ atgalìnis lai das 
safety ~ (sprogdiklio) saugìklinis vielo kaištis 
safety ~ saugõs vielà NATO
screened / shielded ~ ekranu otasis lai das 
securing ~ apsaugìnė viela
shaped ~ faso ninis lai das 
shearing ~ ištraukìmo vamzdelio viela
signal / signalling ~ signalinis lai das 
single knee-high ~ žemo ji vielų u žtvara 
slack trip ~ atsileidusi tempiamo ji viela
solid ~ viengyslis lai das 
spark-plug ~ uždegim̀o žvakės lai das 
stitch ~ spyruo klinė styga; lìnginė styga
stretching / guy ~ atótampa
tactical ~ taktinė vielų u žtvara
trip ~ (tempiamojo veikimo sprogdiklio) tempiamo ji viela
twisted-pair ~ dvilai dė vytìnė viela

wirecutters n pl žìrklės, žnyplės (vielai kirpti)
wire-guided a val domas per núotolį
wireless n 1 radijas, radijo aparatas; radijo imtu vas 2 radio-

grama 3 bevielis telefo nas; bevielis telegrafas; radiotelegrafas 
wire-roll n vielų spiralė (užtvara)
wire-tapping n telefo no po kalbių klau symas(is) (naudojant 

elektronines priemones)
wiring n 1 elèktros laidų tiesim̀as; elèktros laidų sistemà; 

instaliãcija 2 vielų ùžtvara KEnc 3 montãvimas KEnc; komp. 
montažas 

 open / external ~ išorìniai laidai ; išorìnė instaliacija
 shielded ignition ~ ekranu otųjų uždegim̀o laidų sistema
withdrawal n 1 atitraukim̀as, ištraukim̀as 2 panaikìnimas, 

nutraukìmas (pagalbos ir pan.) 3 išėjìmas; pasitraukìmas, 
pa(si)šalinimas 4 at(si)traukim̀as; išvedim̀as 
~ from chamber (tūtos) ištraukìmas iš kameros 

withdrawing n automob. nuėmìmas
wobble n 1 virpėjimas, drebėjimas 2 (ratų ir pan.) klibėjimas, 

mušìmas, vinguriavimas 
front-wheel ~ priešakiǹių ratų vinguriavimas 
wheel ~ ratų vinguriavimas, mušìmas

wobbling n (sviedinio) precesinis svyravimas  
wood n 1 (džn. pl) mìškas 2 mediéna 

coniferous ~ spygliuo čių miš̀kas 
leaf ~ lapuo čių mìškas 
mixed ~ mišru sis miš̀kas  

sparse ~ retasis mìškas; retmiškis; retumynas 
stunted ~ mažaūgis mìškas 

woodblock n trinkelė
wooden a medìnis 
woodscrew n mẽdvaržtis 
woody a 1 sumedėjęs 2 miškìngas 
wool n vata; vìlna 

cotton ~ vata
glass ~ stìklo vata
slag ~ šlako vata

word n 1 žõdis (t. p. komp.) 2 slaptãžodis KEnc 3 komp. 
ko dinė gru pė
code ~ kòdinis žõdis KEnc, NATO 
instruction ~ komp. pl skaitmenìnės komandos  
procedural ~ procedūrinis žõdis KEnc

word-processor n nedìdelis kompiu teris
work <n, v> n 1 dárbas; eksploatavimas 2 pl statiniai  3 pl 
įtvìrtinimai 
advanced ~ priešakìnis įtvìrtinimas 
asphalt ~ asfaltavimas
ballistic ~ balìstinis ban dymas 
bank earth ~s žemės darbai  pako pomis 
barrier ~s gynybinis įrenginys príedangos sistemoje 
blasting ~s sprogdìnimo darbai 
breast ~ paaukštintasis bru stveras 
bridging ~s tìlto statybos darbai ; tìlto surinkìmo darbai 
carrying out ~ darbų atlikìmas 
civil defence public ~s civìlinės gynybos, saugo s įrenginiai 
combat ~ koviǹis dárbas KEnc
demolition ~s sprogdìnimo darbai  KEnc
dug ~s įtvìrtinimai (pylimai) 
dug ~ uždarasis gynybinis įrenginys
engineer ~s inžineriniai darbai 
excavation ~s žemės kasìmo darbai 
eye ~ atstùmų vietóvėje vértinimas KEnc
fascine ~s žabinių klojìmo darbai 
loading ~s pakrovìmo darbai 
maintenance ~ einamo sios príežiūros darbas 
manual ~ rañkų dárbas
mine laying ~s minavimo darbai ; mìnų laukų įrengìmo dar-
bai 
open ~ atvirasis įrenginys 
pioneer ~s pionierių darbai 
pioneer ~ lau ko inžinerinis įrenginys 
recovery ~s sugadìntosios technikos evakavimo ir remo nto 
darbai   
regulatory ~s reglameñto darbai  KEnc
repair ~s remo nto darbai 
rescue ~s gelbėjimo darbai 
road ~s kelio darbai 
road ~s kelių įrenginiai 
unloading ~s iškrovim̀o darbai 
useful ~ naudìngasis darbas
wet blasting ~s sprogdiǹimo darbai  vandenìnguose 
grun tuose 
v 1 dìrbti 2 valdyti (įrankį, laivą ir pan.); eksploatu oti; pa-
leisti (mašiną ir pan.)

workable a vei kiantis (apie mašiną)
workbody n darbìnis kūnas (korpusas, kėbulas, šautuvo 

uoksas ir pan.) KEnc
working n 1 darbas 2 pl veikim̀as, funkcionavimas; eksploa-

tavimas 3 apdirbìmas, apdoro jimas  
cold ~ kniedijimas 
shuttle ~ šaudyklinis judėjimas 
signal ~ signalo pakeitìmas

working-out n 1 (plano ir pan.) detalu sis parengim̀as 2 
apskaičiavimas 

wirecutters
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workload n apkrova

engineer ~ inžinerinių darbų apimtis̀, krūvis
workman n (pl –men) darbinin kas; operatorius 
workout n treniruõtė KEnc
workpiece n daiktas, produ ktas, gaminys; detalė
works n gamykla

automobile ~ automobìlių gamykla
worksheet n komp. (elektroninės lentelinės) skaičiuo klės 

lakštas
workshop n automob. dirbtu vė; judrio ji remo nto dirbtu vė

armoured ~ šarvu otosios technikos remo nto dirbtu vė
mobile ~ automobìlinė dirbtu vė
tank ~ tankų remo nto dirbtu vė  

workspace n darbo vieta  
workstation n dárbo stotìs LST 
worktime n darbo lai kas 
world wide web n komp. pasaulinis žiniatinklis
worm n 1 techn. slíekas, sliekìnis sraigtas 2 komp. vìrusas, 

kirminas 
azimuth ~ pabūklinio kampo sliékas 
elevating ~ art. keliamojo mechanìzmo slíekas 
turning ~ art. po sūkio mechaniz̀mo sliékas 

worm-gear n sliekìnė pavara; sliékratis
worm-wheel n slíekratis

elevating ~ keliamojo mechanìzmo slíekratis 
worn-out a susidėvėjęs
wrapping n: fuse / squib ~ padegamo sios virvu tės įvynio ji-

mas 
wreck n 1 (laivo) sudužim̀as; avãrija (ypač jūroje) 2 (sudužu-

sio laivo, lėktuvo ir pan.) núolaužos; liẽkanos; dùženos; (su-
degusio automobilio) griáučiai 3 griuvėsiai 

 tank ~ tánko liẽkanos
wreckage n 1 (sudužusio laivo, lėktuvo ir pan.) núolaužos; 

liẽkanos; dùženos; (sudegusio automobilio) griáučiai 2 griu-
vėsiai 

wrecker n 1 amer. avarinis automobìlis; techninės pagalbos 
automobìlis 2 amer. jūr. avarinės komandos narys; avarinis 
gelbėjimo lai vas 

wrench n raktas; veržliaraktis; automob. raktas 
adjustable / coach / monkey / screw ~ skečiamasis ver-
žliaraktis 
adjusting ~ (sprogdiklio) nustatomasis raktas 
alligator ~ du jinis veržliaraktis; vamzdinis raktas 
box ~ galìnis veržliaraktis 
box-end ~ uždedamasis, užmetamasis veržlia raktis 
double end-head ~ dvipu sis veržliaraktis 
fuse ~ nustatomasis sprogdìklio raktas 
pipe ~ vamzdinis raktas 
pneumatic nut ~ veržliaraktis
portable ~ ran kinis veržliaraktis 
portable impact ~ smūginis ran kinis veržliaraktis 
primer ~ kapsulìnių įvorių išsukìmo raktas 
ratched ~ terkšlìnis veržliaraktis (su terkšle) 
retaining ring ~ art. (laisvojo vidinio vamzdžio) fiksu oja-
mojo žíedo atsukìmo raktas 
rotary ~ alkūninis veržliaraktis
setting ~ (sprogdiklio) nustatomasis raktas 
single-ended / single-head ~ paprastasis veržliaraktis 
socket ~ galìnis veržliaraktis 
strengthened ~ sustìprintasis veržliaraktis 
track adjusting ~ vìkšro įtempìmo reguliavimo raktas 
tubular ~ vamzdinis raktas 
valve adjusting ~ vožtu vų reguliavimo raktas 
wheel ~ ratų raktas 

wringer n parako spaudìmo presas
wrist n techn. kakliu kas
wrist-pin n techn. 1 kakliu kas 2 stūmo klio pir štas 
write / write-in n komp. įrašymas
writing n automat. (į)rašymas

letter ~ susirašinėjimas

writing
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X 

X-axis n mat. abscìsių ašis̀; horizontalióji koordinãtinio tiñklo 
lìnija; šo ninių sprogim̀o nu okrypių liǹija

X-coordinate n mat. abscis̀ė
X-engine n varìklis su kryžmai  išdėstytais cilìndrais
xerography n kserogrãfija (t. p. komp.)  

intelligence ~ žvalgýbos informãcijos kserogrãfija
military ~ karìnė kserogrãfija

xeroradiography n kseroradiogrãfija
xerox n 1 dáuginimo aparãtas „Ksèroksas“ 2 padarýta ksero-

grãfijos būdù kòpija 
xylyl n chem. ksilìlas (brizantinė SM)

X-line n mat. abscìsių ašìs; horizontalióji koordinãtinio tiñklo 
lìnija

X-radiation n reñtgeno spinduliuõtė Aps, KEnc
X-ray n 1 (ppr. pl) reñtgeno spinduliãvimas 2 rentgenogramà

thermal ~ šilumìniai reñtgeno spinduliai  (pvz., įkaitusių ske-
veldrų) Aps, KEnc, NATO

X-ring n juodàsis rãtas; taikinio obuolys (taikymo taškas)  
X-scale n X mastẽlis NATO 
X-time n rakètos (pa)leidìmo lai kas; rakètos (pa)leidìmo 

momen tas

X-axis
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Y 

yard n 1 aptvaras, ùžtvara 2 aikštelė
yardstick n 1 jardo il gio matavimo liniuo tė 2 kritèrijus, matas, 

standartas 
yaw n jūr., av. nukrypìmas nuo kùrso; pókrypis Art, KEnc, 

NATO; krypãvimas KEnc; vingiãvimas 
 dynamic response ~ dinaminis krypavimo kampo kitim̀as 
yawing n nutacija
yawmeter n slydìmo kampo matuo klis  
Y-axis n mat. ordinãčių ašis̀; vertikalióji koordinãtinio tiñklo 

lìnija
Y-coordinate n ordinatė
year n metai 

fiscal ~ ataskaitìniai metai 
~ of filling (šaudmenų) užtai symo metai 

Y-grid n stačiakampis  koordinãtinis tiñklas
yield n 1 kiẽkis 2 našùmas; produktyvùmas; (branduolinio 

užtaiso) galià KEnc; trinitrotoluèno ekvivaleñtas Aps, KEnc, 
NATO; (ginklo) kalìbras KEnc 3 iš̀eiga
~ of radioactive gases radioaktyviųjų dùjų iš̀eiga
aggregate ~ sumìnė galià
ammunition ~ šaudmeñs galià 
desired ~ reikiamóji galià Art, KEnc
equivalent / explosive ~ trinitrotoluèno ekvivaleñtas Aps, 
KEnc, NATO
estimated ~ nustatýtoji galià
firearm ~ šaunamóji giñklo galià KEnc
fission ~ skilìmo prodùktų iš̀eiga 
high ~ didžióji galià  
low ~ mažóji galià
low nuclear ~ mažo ji branduolìnio šaudmen s, ùžtaiso galià; 
mažo ji branduolìnio sprogim̀o galià
medium ~ vidutìnė galià

multimegaton ~ daugiamegatòninė galià
nuclear / weapon ~ branduolìnio giñklo galià NATO
subkiloton ~ mažèsnio nei 1 kt branduolìnio šaudmeñs galià
total ~ sumìnė galià
very high ~ labai  dìdelė galià
very low ~ labai  mažà galià
warhead ~ koviǹės dalies u žtaiso galià
well ~ šùlinio, gręžinio debìtas

Y-line n mat. ordinãčių ašìs; vertikalióji koordinãtinio tiñklo 
lìnija

Y-north n šiaurės kryptìs pagal koordinačių tin klą
yoke n 1 sánkaba; pavalkas; apkabà; staktos rygelis; techn. 

šakùtė 2 av. vairalazdė
~ end of arm svìrties šakùtė
booster cylinder ~ (pa)leidìmo varìklio cilìndro šakùtė
brake-rod ~ stabdžių trauko s šakùtė
clutch release / slipper / withdrawal ~ sankabos išjungìmo 
šakùtė
mounting ~ šaul. g. suktùko galvùtė
safety ~ (sprogdiklio skiltuvo) saugìklio šakùtė
steering clutch release ~ sankabos išjungìmo movà; po sūkio 
sankabos išjungìmo šakùtė
tie-rod ~ jungiamo sios trauko s šakùtė
towing ~ vilkìmo sankaba 
track idler ~ vìkšro krei piamojo, tempiamojo ritinėlio šakùtė
track release ~ vìkšro tempiamojo ritinėlio išjungìmo me-
chanìzmo šakùtė

 universal-joint ~ kardano šakùtė
yperite n chem. iprìtas (pūliuojamoji NM) Aps, KEnc 
Y-scale n Y mastẽlis NATO

Y-scale
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Z 

zap v ištrìnti, pakei sti (kompiuterio programą) 
zapper n šnek. nuotoliǹis val dymas
zarin (GB) n chem. zarìnas (GB) (paralyžiuojamoji NM) Aps, 

KEnc  
zenith n astr. zenìtas KEnc
zenith-telescope n zenìtinis teleskòpas 
zero <n, v> n 1 nùlis;  epicen tras 2 nùlinis laipsnis, taškas 

~ hit prašovìmas, nepataikymas
~ recoil art. ato šliaužos nebuvim̀as
absolutely fixed ~ nejudrùsis nùlinis taškas 
actual ~ of sight nùlinė taikik̀lio padėtis̀ (įskaitant išlėkimo 
kampo pataisą) 
actual ground ~ tikràsis sprogim̀o epiceñtras Aps, NATO
air ~ svíedinio sprogìmo orè cen tras
balance station ~ pradiǹė plokštumà NATO 
battle sight ~ nuolatiǹė taikik̀lio nu ostata 
desired ground ~ planúojamasis sprogìmo epiceñtras Aps, 
NATO
false ~ iškreiptàsis nùlis; pradìnis nùkreiptas taškas
ground ~ sprogìmo epiceñtras Aps, KEnc, NATO
mechanical ~ mechaninis nùlis 
stable ~ pastovùsis nùlis 
surface ~ epiceñtras NATO 
v įšaudyti; prisitaikyti; nu(si)taikyti; ~ in / on įsišaudyti; įšau-
dyti

zeroed a įšaudytas; art. patìkrintas; basically ~ įšaudytas; pà-
rengtas ko vai (ginklas)

zeroing n: weapon ~ giñklo įšáudymas KEnc; giñklo rengìmas 
kõvai; nùlinis príetaiso nustatymas; internal ~ (optinio prie-
taiso) tinklelio padėties keitim̀o mechaniz̀mas

zeroize v nustatyti nùlį
zetabyte (ZB) n komp. zetabaitas (1 ZB = 270 baitų) 
zigzag n vìngis; zigzagas; there are ~s in the road kelyjè yra 

vìngių
zing n zvimbìmas; švilpesỹs
zip n (kulkos) zvimbìmas 
zoman (GD) n chem. zomãnas (GD) (paralyžiuojamoji NM) 

Aps, KEnc 
zonal a zòninis, zònos 
zone 1 zonà KEnc, NATO; ju osta; baras; rajònas KEnc; sritìs 2 

komp. sritìs; zonà
~ in depth lygiagretì frònto liǹijai ju osta 
~ in width statmenà frònto liǹijai ju osta 
~ of action veiksmų zonà 
~ of advance judėjimo ju osta 
~ of contact / operation kovo s veiksmų zonà 
~ of defence gynybos zonà 
~ of destruction naikiǹimo zonà KEnc; ugniẽs zonà Art, 
KEnc; sugriovìmų zonà Aps, KEnc; ugniẽs mai šas KEnc
~ of dispersion sklaido s plo tas
~ of effective fire art. sklaido s cen tras 
~ of effective fire art. tìkrojo naikiǹimo zonà
~ of fire ugniẽs zonà Art, KEnc; šáudymo sèktorius Art, 
KEnc; ugniẽs sèktorius Art, NATO
~ of mine sweeping miǹų tralavimo ju osta 
~ of moderate damage vidutiǹio naikìnimo zonà 
~ of movement ei smo ju osta 
~ of no damage nenaikiǹamoji zonà 
~ of obstacles ùžtvarų ju osta; kliūčių ju osta 
~ of probable damage tìkimojo naikìnimo zonà 
~ of sentry guard apsaugo s ju osta 
~ of short bursts nepriélėkių zonà 

~ of solid fire vientisõsios ugniẽs zonà Art, KEnc 
~ system of fire šaudymas skirtìngais ùžtaisais 
abatis ~ ùžvartų zonà Aps, KEnc
aerial picket ~ budėjimo orè zonà KEnc
air defence ~ OEG zonà 
air-to-air ~ šáudymo orè zonà  
ammunition weight ~ masės ženklų žymėjimo (ant sviedinio 
korpuso) vietà
antiaircraft gun ~ plokščio ji zenìtinio pabūklo šaudymo 
zonà 
atom-free ~ nebranduolìnė zonà KEnc
barrier ~ ùžtvarų ju osta; kliūčių ju osta 
blind bombing ~ ãklojo bombardãvimo zonà KEnc, NATO
catastrophic flooding ~ katastròfinio užtvìndymo zonà Aps, 
KEnc
central effective fire ~ art. sklaido s cen tras 
combustion ~ degìmo zonà 
communications ~ komunikacijų zonà 
compact fire ~ vientisõsios ugniẽs zonà KEnc  
contaminated air dissemination ~ ùžterštojo óro plitìmo 
zonà Aps, KEnc 
contamination ~ taršõs zonà KEnc
danger ~ pavojìngoji zonà NATO
dangerous ~ pavojìngasis ru ožas 
dangerous radioactive contamination ~ pavojìngos radio-
aktyviõsios taršõs zonà Aps, KEnc  
dead ~ nekaunamóji zonà NATO 
drop ~ (desanto, krovinių) išmetìmo rajònas 
effective ~ naikìnimo zonà 
effective destruction / kill ~ tìkrojo naikìnimo zonà Art, 
KEnc
electronic jamming ~ radioelektròninių trukdžių zonà KEnc
equiphase ~ radijo vieno dos fazės zonà
equisignal ~ radijo vieno do signalo zonà
extremely radioactive contamination ~ ýpač pavojìngos 
radioaktyviõsios taršõs zonà Aps, KEnc
fire ~ gaisrų zonà Aps, KEnc
fire in ruins ~ gaisrų zonà griuvėsiuose Aps, KEnc
flood ~ užtvìndymo zonà Aps, KEnc
fortified ~ įtvìrtintoji ju osta; įtvìrtintoji zonà  
freak ~ nepastovau s girdimùmo zonà 
full destruction ~ vìsiškųjų sugriovìmų zonà Aps, KEnc 
fuse ~ nuotolìnis svíedinių sklaido s rajònas  
fuse action ~ sprogdìklio veikìmo zonà 
given destruction / kill ~ pàtikimojo naikìnimo zonà Art, 
KEnc 
grid ~ koordinatinė zonà 
heavy / intense radioactive contamination ~ didelės radio-
aktyviõsios taršõs zonà Aps, KEnc
heavy destruction ~ didelių sugriovìmų zonà Aps, KEnc 
helicopter landing ~ desanto išlaipìnimo iš sraigtasparnių
rajònas 
hundred-percent ~ 100 pròcentų pataikymų zonà 
inert ~ nejautru mo zonà 
kill ~ naikìnimo zonà Art, KEnc; ugniẽs mai šas KEnc
killing ~ ugniẽs mai šas KEnc; vìsiškojo naikìnimo zonà
light destruction ~ mažų  sugriovìmų zonà Aps, KEnc 
mass and compact fire ~ mãsinių ir ištisìnių gaisrų zonà
Aps, KEnc 
mine sweeping ~ mìnų tralãvimo júosta KEnc
mined ~  užminu otoji zonà 
missile engagement ~ rakètų naudójimo zonà NATO
mobile fire ~ judrióji ugniẽs zonà KEnc
moderate destruction ~ vidutìnių sugriovìmų zonà KEnc  

zap
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moderate radioactive contamination ~ vidutiǹės radioak-
tyviõsios taršõs zonà Aps, KEnc 
no-fly ~ neskrai dymo zonà
non-nuclear ~ nebranduoliǹė zonà KEnc
nuclear barrier ~ branduoliǹių u žtvarų ju osta 
nuclear battle ~ branduoliǹio smūgio zonà 
nuclear, biological and chemical ~ of observation branduo-
lìnio, biològinio ir chèminio stebėjimo zonà Aps, KEnc, 
NATO
observation ~ stebėjimo zonà KEnc; stebėjimo júosta KEnc
obstacle ~ ùžtvarų zonà KEnc 
obstruction ~ ùžvartų zonà KEnc
parachute drop ~ parašiu tinio desanto išmetìmo rajo nas 
physical-geographical ~ fiz̀inė geografinė zonà 
plastic ~ plãstinė júosta KEnc
practice firing ~ mo komojo šaudymo zonà 
probable ~ (sprogimų) tikimo ji zonà 
probable destruction / kill ~ gãlimojo naikiǹimo zonà Art, 
KEnc
prohibited ~ draudžiamo ji zonà 
projection ~ projèkcijos zonà KEnc
protective measures ~ apsaugõs priémonių naudójimo zonà
Aps, KEnc
radiation danger ~ radiãcinio pavõjaus zonà Aps, KEnc
radioactive contamination ~ radioaktyviõsios taršõs zonà
Aps, KEnc 
rarefaction ~ bal. išretėjimo sritìs 
rupture ~ lūžio zonà NATO 

safety ~ saugõs zonà NATO
security ~ saugùmo zonà
shooting ~ šáudymo zonà KEnc
short-range air defence engagement ~ trumpojo núotolio 
OEG sistèmų naudójimo zonà NATO  
sighting ~ taikymo zonà 
single fire ~ paviẽnių gaisrų zonà Aps, KEnc
six degree ~ šešių laipsnių zonà 
skip ~ radijo mirtino ji zonà 
slant fire ~ nuožulnio ji ugnies zonà 
smoke ~ dūmijimo rúožas KEnc
surveillance ~ stebėjimo zonà 
target ~ taikinių zonà 
time / hour ~ lai ko ju osta 
vertical fire ~ vertikalio ji ugnies zonà 
warhead handling ~ rak. koviǹių dalių, galvu čių techninės 
príežiūros pozìcija 
weapons engagement ~ giñklų naudójimo zonà KEnc, 
NATO
weight ~ (sviedinių) masės gru pė
zero time ~ nu linė Grìnvičo lai ko ju osta

zoom n 1 zvimbìmas 2 av. staigùsis kilim̀as; žvãkė
zoom-and-pan n komp. padìdinamoji lu pa (braižymo, piešimo 

programose)
Z-scale n Z mastẽlis NATO
Z-shaped a Z fo rmos, pavìdalo

Z-shaped
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NETAISYKLINGAI KAITOMI ANGLIŠKI VEIKSMAŽODŽIAI  
(žodyne pažymėti žvaigždute *) 

Po dvitaškio rašomos būtojo laiko ir būtojo laiko dalyvio formos 

arise kil̀ti, atsiràsti: arose; arisen 
awake žãdinti; pabùsti: awoke; awoken 
be būti: was; were; been 
bear nèšti: bore; borne  
beat mùšti: beat; beaten 
become tàpti: became; become 
befall atsitik̀ti: befell; befallen 
begin pradėti: began; begun 
bend leñkti(s): bent; bent 
beseech maldáuti: besought; besought 
bid liẽpti: bade / bid; bid(den) 
bind riš̀ti: bound; bound 
bite kąsti: bit; bit(ten) 
bleed kraujúoti: bled; bled 
blow pūsti: blew; blown 
break láužti: broke; broken 
breed veisti: bred; bred 
bring atnèšti: brought; brought 
build statýti: built; built 
burn dègti, dẽginti: burnt; burnt 
burst sprógti, trūkti: burst; burst 
buy pir kti: bought; bought 
can galėti: could –
cast mèsti: cast; cast 
catch gáudyti: caught; caught 
choose (pasi)riñkti: chose; chosen 
cling kib̀ti: clung; clung 
come ateiti: came; come  
cost kainúoti: cost; cost 
creep šliaũžti: crept; crept 
cut pjáuti: cut; cut 
deal turėti reikalų ir pan.: dealt; dealt 
dig kàsti: dug; dug 
do darýti: did; done 
draw tráukti; piẽšti: drew; drawn 
dream sapnúoti, svajóti: dreamt / dreamed; dreamt / 

dreamed 
drink gérti: drank; drunk 
drive varýti; važiúoti: drove; driven 
dwell gyvénti; apsistóti: dwelt; dwelt/ dwelled 
eat válgyti: ate; eaten 
fall kris̀ti: fell; fallen 
feed maitiǹti: fed; fed  
feel jaũsti: felt; felt 
fight kovóti: fought; fought 
find ràsti: found; found 
flee (pa)bėgti: fled; fled 
fling sviésti: flung; flung 
fly skris̀ti: flew; flown 
forbear susilaikýti: forbore; forborne 
forbid uždraũsti: forbade; forbidden 
forecast nuspėti: forecast; forecast 
foresee numatýti: foresaw; foreseen 
forget užmir šti: forgot; forgotten 
forgive atléisti: forgave; forgiven 
forsake palik̀ti: forsook; forsaken 

freeze šálti: froze; frozen 
get gáuti; tàpti ir pan.: got; got  
give dúoti: gave; given 
go eiti: went; gone 
grind málti; galąsti: ground; ground 
grow áugti: grew; grown 
hang kabėti; kabiǹti; kárti: hung; hung; reikšme kárti 

(bausti): hanged; hanged
have turėti: had; had  
hear girdėti: heard; heard 
hew kapóti: hewed; hewed / hewn 
hide slėpti: hid; hid(den) 
hit smõgti; patáikyti: hit; hit 
hold laikýti: held; held 
hurt sužeisti: hurt; hurt 
keep laikýti: kept; kept 
kneel klaũpti(s): knelt; knelt 
knit mègzti: knit(ted); knit(ted) 
know žinóti: knew; known 
lay dėti: laid; laid 
lead vèsti: led; led 
lean paliñkti, atsiremti: leant / leaned; leant / leaned 
leap šókti: leapt / leaped; leapt / leaped 
learn mókytis: learnt / learned; learnt / learned 
leave palik̀ti: left; left 
lend (pa)skõlinti: lent; lent  
let léisti: let; let 
lie gulėti: lay; lain 
light apšviẽsti: lit / lighted; lit / lighted 
lose pamèsti: lost; lost 
make darýti: made; made 
may galėti might –
mean réikšti: meant; meant 
meet su(si)tik̀ti: met; met 
mishear nenugir sti: misheard; mis-heard 
mislay padėti ne į viẽtą: mislaid; mislaid 
mislead klaidiǹti: misled; misled 
misread neteisiǹgai pérskaityti / skaitýti: misread; 

misread 
misspell darýti rašýbos klaidàs: misspelt; misspelt 
mistake (su)klýsti: mistook; mistaken 
misunderstand neteisiǹgai supràsti: misunderstood; 

misunderstood 
mow pjáuti: mowed; mown 
must privalėti – – 
need būti reikaliǹgam; privalėti needed; needed   
ought turėti; privalėti – –
overcome nugalėti; overcame; overcome 
overrun užgróbti: overran; overrun 
partake dalyváuti: partook; partaken 
pay mokėti: paid; paid 
put dėti, statýti; put; put 
read skaitýti: read; read 
rebuild pérstatyti: rebuilt; rebuilt 
rend draskýti: rent; rent 
rid išláisvinti: rid; rid; rid 



ride jóti: rode; ridden 
ring skambėti, skambinti: rang; rung 
rise kil̀ti: rose; risen 
run bėgti: ran; run 
saw pjáuti: sawed; sawn / sawed 
say sakýti: said; said 
see matýti: saw; seen 
seek ieškóti: sought; sought 
sell pardúoti: sold; sold 
send siųsti: sent; sent 
set (nu)statýti ir pan.: set; set 
sew siūti: sewed; sewn / sewed 
shake kratýti: shook; shaken 
shall turėti should – 
shear kir pti: sheared; shorn / sheared 
shed (pra)liéti: shed; shed 
shine šviẽsti: shone; shone 
shoe apaũti; káustyti: shod; shod 
shoot šáuti: shot; shot 
show ródyti: showed; shown / showed 
shrink susitráukti: shrank; shrunk 
shut uždarýti: shut; shut 
sing dainúoti: sang; sung 
sink skęsti: sank; sunk 
sit sėdėti: sat; sat 
slay užmùšti: slew / slayed; slain 
sleep miegóti: slept; slept 
slide slýsti: slid; slid 
sling sviésti: slung; slung 
slink sėlinti: slunk; slunk 
slit prapjáuti: slit; slit 
smell kvepėti; úostyti: smelt; smelt 
sow sėti: sowed; sowed / sown 
speak kalbėti: spoke; spoken 
speed skubėti; greitinti: sped / speeded; sped /  

speeded 
spell (pa)rašýti ar pasakýti (žodį) paraidžiui : spelt 

/spelled; spelt / spelled 
spend (iš)léisti: spent; spent 
spill išpil̀ti: spilt / spilled; spilt /    spilled 
spin ver pti; sùktis(s): spun; spun 
spit spjáuti: spat; spat 
split skil̀ti: split; split 
spoil gadiǹti: spoilt / spoiled; spoilt / spoiled  

spread plis̀ti: spread; spread 
spring šókti; kil̀ti: sprang; sprung 
stand stovėti: stood; stood 
stave pramùšti: staved / stove; staved / stove 
steal võgti; sėlinti: stole; stolen 
stick įsmeigti, priklijúoti ir pan.: stuck; stuck 
sting (į)gélti: stung; stung 
strew barstýti: strewed; strewn / strewed 
stride žeñgti (dideliais žingsniais): strode; stridden 
strike mùšti: struck; struck 
string įtempti; užriš̀ti; vérti: strung; strung 
strive sténgtis: strove; striven 
swear prisiékti: swore; sworn 
sweep šlúoti; lėkti: swept; swept 
swell tiǹti: swelled; swollen 
swim plaũkti: swam; swum 
swing sùptis: swung; swung 
take imti: took; taken 
teach mókyti: taught; taught 
tear plėšti; dėvėti: tore; torn 
tell pãsakoti; sakýti: told; told 
think galvóti: thought; thought 
thrive klestėti: throve; thriven 
throw mèsti: threw; thrown 
thrust stùmti: thrust; thrust 
tread žeñgti: trod; trodden 
unbend atleñkti ir pan.: unbent; unbent 
understand supràsti: understood; understood 
undertake imtis (ko nors): undertook; undertaken 
uphold paremti: upheld; upheld  
upset nuliūdinti: upset; upset 
wake pabùsti; žãdinti: woke / waked; woken / waked 
wear dėvėti: wore; worn 
weave áusti: wove; woven 
weep ver kti: wept; wept 
wet šlãpinti(s): wet, wetted; wet, wetted 
will norėti: would – 
win laimėti: won; won 
wind raitýtis ir pan.: wound; wound 
withdraw atsitráukti: withdrew; withdrawn 
withhold sulaikýti: withheld; withheld 
withstand priéšintis: withstood; withstood 
wring gręžti; spáusti: wrung; wrung 
write rašýti: wrote; written
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