
ANGLONAS 1.1 yra modifikuota žodyno 
atnaujintas žodynas žymiai išplėstas – jis papildytas tiek bendrinės kalbos žodžiais, tiek ir medicinos, 
informacinių technologijų, karybos ir kitais te
kaip 118 000 skirtingų angliškų žodžių ar frazių vertimų į lietuvių kalbą. Žodyne pateikiama lietuviškų žodžių 
rodyklė, padedanti versti virš 130 000 lietuviškų žodžių ir posakių į anglų kalbą. Žo
bendrinės kalbos žodžius, tiek ir populiariausius įvairių mokslo ir technikos sričių terminus. Labai pakito ir 
patobulėjo žodžių paieškos sistema. Paieška efektyviai veikia tiek verčiant iš anglų kalbos į lietuvių, tiek ir 
atliekant atvirkščią vertimą, todėl vartotojas gali pažvelgti į žodynuose esančią informaciją įvairiais aspektais. 

Žodyno straipsnyje simboliškai pažymėtas (užpildytomis arba tuščiomis žvaigždutėmis) antraštinių žodžių 
dažnumas. Jie pradedančiam skaitytojui padės 
minimumo įsisavinimo procesą. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti 
penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių 
mažiau užpildytų žvaigždučių – tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai 
anglų kalboje sutinkami žodžiai. 

Šios versijos modifikavimui pritaikyta vertimo vi
žodžio vertimą pateikia atlikus tik vieną veiksmą 
klavišų derinį, atidaromas žodyno langas su vertimu to žodžio, ties kuriuo buvo pelės žymiklis. 
aplinkoje naudojant VVV veikia automa
pateikia straipsnelį dažniausiai atitinkantį vartotojo lūkesčius. Dabar vienu veiksmu galima versti tekstus ir iš 
daugumos PDF dokumentų bei tekstus iš paveiksliukų naudojant optinį ž
Recognition – OCR).   

Pagalbinė informacijos sistema parodo sutrumpinimų ir specialiųjų ženklų reikšmes 
užvesti ant neaiškios vietos ir po kelių sekundžių bus gautas paaiškinimas. Aktyviosios nuor
susirasti norimą žodžio reikšmę. Specialus praeityje žiūrėtų žodžių langas skaitytojui visada primena jo 
paieškos veiksmų seką, todėl labai paprasta grįžti prie jau žiūrėto žodžio. 

 

yra modifikuota žodyno 1.0 versija, išleisto 2005 metais. Lyginant su ankstesne versija, 
jis papildytas tiek bendrinės kalbos žodžiais, tiek ir medicinos, 

informacinių technologijų, karybos ir kitais terminais. Vien pagrindiniame žodyne dabar pateikiama daugiau 
kaip 118 000 skirtingų angliškų žodžių ar frazių vertimų į lietuvių kalbą. Žodyne pateikiama lietuviškų žodžių 
rodyklė, padedanti versti virš 130 000 lietuviškų žodžių ir posakių į anglų kalbą. Žodyno leksika apima tiek 
bendrinės kalbos žodžius, tiek ir populiariausius įvairių mokslo ir technikos sričių terminus. Labai pakito ir 
patobulėjo žodžių paieškos sistema. Paieška efektyviai veikia tiek verčiant iš anglų kalbos į lietuvių, tiek ir 

atvirkščią vertimą, todėl vartotojas gali pažvelgti į žodynuose esančią informaciją įvairiais aspektais. 

Žodyno straipsnyje simboliškai pažymėtas (užpildytomis arba tuščiomis žvaigždutėmis) antraštinių žodžių 
dažnumas. Jie pradedančiam skaitytojui padės nuspręsti, kokius žodžius verta atsiminti ir palengvins leksinio 
minimumo įsisavinimo procesą. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti 
penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių 

tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai 

Šios versijos modifikavimui pritaikyta vertimo vienu veiksmu (VVV) technologija, kuri
atlikus tik vieną veiksmą – nuspaudus paties vartotojo pasirinktą klaviatūros ir pelės 

klavišų derinį, atidaromas žodyno langas su vertimu to žodžio, ties kuriuo buvo pelės žymiklis. 
audojant VVV veikia automatinis kalbos atpažinimas, kuris automatiškai pakeičia paieškos kryptį ir 

pateikia straipsnelį dažniausiai atitinkantį vartotojo lūkesčius. Dabar vienu veiksmu galima versti tekstus ir iš 
daugumos PDF dokumentų bei tekstus iš paveiksliukų naudojant optinį ženklų atpažinimą (Optical Character 

Pagalbinė informacijos sistema parodo sutrumpinimų ir specialiųjų ženklų reikšmes 
užvesti ant neaiškios vietos ir po kelių sekundžių bus gautas paaiškinimas. Aktyviosios nuor
susirasti norimą žodžio reikšmę. Specialus praeityje žiūrėtų žodžių langas skaitytojui visada primena jo 
paieškos veiksmų seką, todėl labai paprasta grįžti prie jau žiūrėto žodžio.  

versija, išleisto 2005 metais. Lyginant su ankstesne versija, 
jis papildytas tiek bendrinės kalbos žodžiais, tiek ir medicinos, 

rminais. Vien pagrindiniame žodyne dabar pateikiama daugiau 
kaip 118 000 skirtingų angliškų žodžių ar frazių vertimų į lietuvių kalbą. Žodyne pateikiama lietuviškų žodžių 

dyno leksika apima tiek 
bendrinės kalbos žodžius, tiek ir populiariausius įvairių mokslo ir technikos sričių terminus. Labai pakito ir 
patobulėjo žodžių paieškos sistema. Paieška efektyviai veikia tiek verčiant iš anglų kalbos į lietuvių, tiek ir 

atvirkščią vertimą, todėl vartotojas gali pažvelgti į žodynuose esančią informaciją įvairiais aspektais.  

Žodyno straipsnyje simboliškai pažymėtas (užpildytomis arba tuščiomis žvaigždutėmis) antraštinių žodžių 
nuspręsti, kokius žodžius verta atsiminti ir palengvins leksinio 

minimumo įsisavinimo procesą. Trys tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti 
penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių – keturiomis ir t.t. Kuo 

tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai 

enu veiksmu (VVV) technologija, kuri 32 bitų programose, 
nuspaudus paties vartotojo pasirinktą klaviatūros ir pelės 

klavišų derinį, atidaromas žodyno langas su vertimu to žodžio, ties kuriuo buvo pelės žymiklis. 32 bitų 
tinis kalbos atpažinimas, kuris automatiškai pakeičia paieškos kryptį ir 

pateikia straipsnelį dažniausiai atitinkantį vartotojo lūkesčius. Dabar vienu veiksmu galima versti tekstus ir iš 
enklų atpažinimą (Optical Character 

Pagalbinė informacijos sistema parodo sutrumpinimų ir specialiųjų ženklų reikšmes – pakanka pelės žymiklį 
užvesti ant neaiškios vietos ir po kelių sekundžių bus gautas paaiškinimas. Aktyviosios nuorodos padeda greitai 
susirasti norimą žodžio reikšmę. Specialus praeityje žiūrėtų žodžių langas skaitytojui visada primena jo 



Pagrindinės programos savybės: 
 
• Veikia Windows® operacijų sistemose XP/2003/Vista/7/8/10. 
• Diegimo veiksmų aprašymas lietuvių kalba. 
• Programa pateikia „Pagalbos“ langą su galimybe išspausdinti rodomą informaciją popieriuje. 
• Suminis verčiamų žodžių bei posakių skaičius – 263 000 (118 000 iš anglų kalbos ir 145 000 iš lietuvių kalbos). 
• Rodoma angliškų žodžių tarimo transkripcija. 
• Simboliškai vaizduojamas antraštinių žodžių vartojimo dažnis. 
• Istorijos lange saugomi darbo metu žiūrėtų lietuviškų ir angliškų žodžių sąrašai, kuriuos galima redaguoti ir 
išspausdinti. 
• Galimybė rašyti tautines raides su diakritiniais ženklais žodžio paieškos lauke (paukščiuku, nosine ar tašku) 
nenaudojant nacionalinės klaviatūros tvarkyklės. 
• Galimybė įjungti žodyno rodymą virš kitų aktyvių programų langų. 
• Programos nuostatų lange galima keisti  6 parametrus. 
• Straipsnelių sutrumpinimai  paaiškinami iškylančio meniu pavidalu. 
• Įjungtoje žodyno būsenoje „Visada viršuje“, savaime pateikia vertimo straipsnelį žodžiui, nukopijuotam į 
iškarpinę (Clipboard). 
• Lietuviško žodžio ir posakio išskyrimas žodyno straipsneliuose, pateikiamuose verčiant į anglų kalbą. 
• 32 bitų programose veikia vertimo vienu veiksmu (VVV)funkcija, kai vertimas pateikiamas atlikus tik vieną 
veiksmą. 
 
Minimalūs reikalavimai kompiuteriui : 

 233 MHz arba spartesnis procesorius  

 128 MB arba daugiau operatyviosios atminties  

 160 MB laisvos vietos kietajame diske diegimo metu  

 Klaviatūra su lotyniškais simboliais ir pelė 
 
Reikalavimai programinei įrangai: 

 Windows® XP SP2/Vista/7/8/10 operacinė sistema  

 32 bitų Internet Explorer® 7.0 arba naujesnė versija  
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Lango struktūra 

Programos langas turi šešis laukus: 

 
 

1. Kalbų keitimo laukas. Čia išdėstyti mygtukai  ir  su tautinių vėliavų spalvomis, kurie informuoja 
apie pasirinktą verčiamų žodžių kalbą ir jas perjungia. 
2. Paieškos laukas. Šiame lauke įrašomas žodis, kuriam ieškomas vertimas. 
3. Antraštinių žodžių sąrašo laukas. Jis keičiasi perjungiant kalbos keitimo mygtukus. Sąraše pasirinkus žodį 
pateikiamas jį aprašantis straipsnis. 
4. Vertimo laukas. Šiame lauke žodžio straipsnis pateikiamas, kai: 

 paieškos lauke įrašomas žodis; 

 pasirenkamas įrašas antraštinių žodžių sąraše; 

 praeityje žiūrėtų žodžių sąraše pasirenkamas žodis; 

 būsenoje visada viršuje žodis savaime patenka iš iškarpinės; 

 pasirenkamas žodis naudojant vertimą vienu veiksmu (VVV); 
Jei paieškos metu aptinkami keli homonimai (vienodai rašomi, bet skirtingų reikšmių žodžiai), vertimo lauke 
atskiriama zona, į kurią surašomi visi galimi variantai. Šie žodžiai pateikiami kaip aktyviosios nuorodos. Pelės 
spragtelėjimu lauke parodomas žodžio straipsnis. 
Žodyno straipsnio pradžioje simboliškai pateikiami antraštinių žodžių dažnumai. Trys tūkstančiai dažniausiai 
vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, penkiolika tūkstančių mažiau 
vartojamų žodžių keturiomis ir t.t. Kuo mažiau užpildytų žvaigždučių tuo žodis retesnis. Penkiomis tuščiomis 
žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai anglų kalboje sutinkami žodžiai. 
5. Praeities laukas. Čia saugomas praeityje žiūrėtų žodžių sąrašas, kuris keičiasi perjungiant kalbos keitimo 
mygtukus. Lauką išvalyti (ištrinti sąrašą) galima mygtuku, esančiu po juo. 
6. Programos lango valdymo mygtukų zona (apatinėje dalyje). Iš kairės į dešinę einančių mygtukų paskirtis: 

 arba  būsenai Visada viršuje įjungti arba išjungti. Vaizdas informuoja apie pasirinktą būseną. 

 arba  praeityje žiūrėtų žodžių sąrašui išjungti arba įjungti. Vaizdas informuoja apie pasirinktą 
būseną. 

 spausdinti vertimo straipsnį 

 keisti programos savybes 



 atidaryti pagalbinės informacijos langą 

 išjungti programą 

 ištrinti praeities žodžių sąrašą 

 

Kalbų keitimas 

Žodyno lango viršuje yra du mygtukai  ir , kurie keičia žodžių paieškos kalbą. Vienas iš jų būna 

nespalvotas  (arba) . Perjungiant kalbas mygtukų spalvos keičiasi. Apie paieškos lauke pasirinktą 
kalbą informuoja spalvotas mygtukas. 
Paieškos būseną galima keisti ir vienu metu nuspaudus klaviatūros klavišus Alt + L arba Ctrl + L. 

 

Ciklinis lietuviškų raidžių įvedimas 

Žodis, kuriam reikia rasti vertimo straipsnį, rašomas paieškos lauke 

 
 
Šiame lauke rašomas angliškas arba lietuviškas žodis, priklausomai nuo to, kokia kalba pasirinkta. Apie 
pasirinktą kalbą informuoja ryškesnių spalvų mygtukas su vėliavėle. 
Lietuvių kalboje naudojamos lotyniškas raides su įvairiais diakritiniais ženklais: paukščiuku, nosine ir tašku.  
Tokias raides patogiai rašyti galima naudojant lietuvių kalbos klaviatūros tvarkyklę, tačiau kai kada 
neįmanoma arba nepageidautina įdiegti papildomą klaviatūros tvarkyklę. Šios problemos sprendimui žodyne 
naudojamas autonominis ciklinis raidžių įvedimas, kuris suteikia galimybę paieškos lauke įrašyti lotyniškas 
raides su diakritiniais ženklais, nediegiant papildomų klaviatūros tvarkyklių. Kai paieškos lauke rašomas žodis 
turi lotynišką raidę su diakritiniu ženklu, reikia nuspausti klaviatūros mygtuką Ctrl ir jo neatleidžiant spausti 
mygtuką su atitinkama lotyniška raide tiek kartų, kol pasirodys reikiama raidė. Taip spaudant mygtuką, raidės 
keičiasi cikliškai (ratu). 

Raidė Derinys 

ą Ctrl + a 

č Ctrl + c 

ę Ctrl + e 

ė Ctrl + e e 

į Ctrl + i 

š Ctrl + s 

ų Ctrl + u 

ū Ctrl + u u 

ž Ctrl + z 
 

 

Būsena Visada viršuje 

Mygtuku Visada viršuje keičiama programos būsena. Tai leidžia žodyno langą matyti virš visų kitų naudojamų 
programų langų. Apie esamą būseną informuoja paveiksliukas ant mygtuko: 



 vaizdelis su knyga viršuje informuoja, kad būsena Visada viršuje yra įjungta 

 vaizdelis su knyga po langu išjungta. 
Programa būsenoje Visada viršuje reaguoja į kopijuojamo į iškarpinę teksto pirmąjį žodį ir automatiškai pateikia 
atitinkamą vertimo straipsnį. 

 

Vertimas vienu veiksmu 

Programoje įgyvendintas greitas tekstų vertimas vienu veiksmu (VVV). Juo galima pasinaudoti dirbant su 
dauguma 32-jų bitų programų (64 bitų programose neveikia). Kai kuriais atvejais matomas tekstas būna 
pateikiamas specifiniu formatu, pvz., JPG, GIF ir pan., tuomet vertimas vienu veiksmu yra negalimas. Kai 
vertimas yra negalimas arba nerandamas vertimui tinkamas žodis, straipsnio lauke vietoj teksto rodomas 
paveikslėlis. 

 
Naujai įdiegta ir veikianti programa atlieka vertimą vienu veiksmu, kai vienu metu nuspaudžiami klaviatūros 
klavišas Ctrl ir dešinysis pelės klavišas. Toks veiksmas atidaro žodyno langą su vertimu to žodžio, ties kuriuo 
yra pelės žymiklis. 

VVV iškvietimo klavišų derinys keičiamas lange Nuostatos, kuris atidaromas mygtuku . VVV veikia ir 
pačios programos lange. Naudojant VVV, darbo tempas gerokai greitesnis, nei renkat žodžius paieškos lauke 
su klaviatūra. 
Be VVV yra ir kitas vertimą spartinantis būdas. Jei programa yra būsenoje Visada viršuje ir į iškarpinę yra 
kopijuojamas koks nors tekstas, tai pirmasis kopijuojamo teksto žodis automatiškai atsiranda paieškos lauke ir 
pateikiamas jam artimiausias vertimo straipsnis. Šiuo atveju darbas nėra toks spartus kaip naudojant VVV, 
kadangi norint gauti vertimą reikia atlikti keletą veiksmų: pažymėti kopijuojamą tekstą, o po to jį nukopijuoti į 
iškarpinę nuspaudžiant atitinkamą klavišų derinį. 

 
 
 
 

Paieška 

Paieškos lauke įrašomas angliškas (arba lietuviškas) žodis, kuriam reikia rasti vertimą į lietuvių (arba anglų) 
kalbą. 



 
 
Rašant paieškos lauke programa su nedideliu užlaikymu pati reaguoja į įvedamą tekstą (reagavimo užlaikymą 
galima keisti) ir automatiškai pateikia artimiausios reikšmės vertimo straipsnį. Paspaudus 
klavišą Enter straipsnis pateikiamas be užlaikymo. 
Paieškos lauke žodis atsiras automatiškai: 

 spragtelėjus pele ant žodžio, kai verčiama vienu veiksmu; 

 pele (arba klaviatūra) pasirinkus antraštinį žodį iš sąrašo, esančio po paieškos lauku; 

 į iškarpinę nukopijavus tekstą, kai programa yra būsenoje Visada viršuje (šiuo atveju programa reaguoja 
tik į pirmąjį žodį iškarpinėje); 

 žodžio straipsnyje pele spragtelėjus ant aktyviosios nuorodos. 

 

Žiūrėtų žodžių sąrašas 

Mygtuku Praeitis įjungiamas arba išjungiamas laukas, kuriame rodomas jau žiūrėtų žodžių sąrašas. Lietuvių ir 
anglų kalboms sudaromi atskiri tokių žodžių sąrašai, jie pildomi automatiškai. Kiekvienos kalbos sąrašas 
rodomas priklausomai nuo pasirinktos kalbos ir saugomas atskirai iki programos išjungimo. Išjungus praeities 
lauką, įsimintų žodžių sąrašas nepakinta. Išjungiant ir įjungiant praeities lauką keičiasi ir paveiksliukas ant 
mygtuko: 

 išskleistas sąrašas praeities laukas yra rodomas, 

 suvyniotas sąrašas  praeities laukas nerodomas. 

Mygtuku  galima ištrinti visą žiūrėtų žodžių sąrašą. Kiekvienos kalbos sąrašas trinamas atskirai. 

 
Šiame lauke spragtelėjus dešiniuoju pelės klavišu iššoka kontekstinio meniu komandos Išsaugoti, Atidaryti, 
Kopijuoti ir Trinti įrašą. 
Spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu ant komandos Išsaugoti, pateikiamas langas, kuriame galima nurodyti vietą 
ir TXT failo pavadinimą su išsaugomu esamų žiūrėtų žodžių sąrašu. 



 
Spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu ant komandos Atidaryti, pateikiamas langas, kuriame galima pasirinkti 
anksčiau išsaugotą TXT failą su žiūrėtų žodžių sąrašu. Pasirinktas sąrašas bus įkeltas rodymui lauke "Praeitis". 
Spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu ant komandos Kopijuoti, į iškarpinę nukopijuojamas esamas žiūrėtų žodžių 
sąrašas. 
Spragtelėjus ant komandos Trinti įrašą, iš sąrašo ištrinamas tik pažymėtas įrašas. 

 

Spausdinimas 

Mygtukas  leidžia išspausdinti ekrane matomą vertimo straipsnį. 
Nespausdinama informacija, esanti antraštinių ir žiūrėtų žodžių sąrašuose. 

 

Programos nustatymų keitimas 

Programoje galima keisti vartotojo sąsajos kalbą, žodžio straipsnio pateikimo užlaikymo laiką, įjungti arba 
išjungti automatinę kalbos atpažinimo funkciją . Taip pat galima pasirinkti klavišų nuspaudimo derinį, kuriuo 
atliekamas vertimas vienu veiksmu. Tokie keitimai atliekami lange Nuostatos/Settings, kuris atidaromas 

mygtuku  

arba spragtelėjus ant lango piktogramos  (viršutiniame kairiajame kampe) ir iš meniu pasirinkus 
temą Nuostatos (angliškame meniu Settings) 



 
Po bet kurio iš aukščiau minėtų veiksmų programa pateikia savybių keitimo langą 

 
Pažymėjus akutę prieš užrašą Lietuvių arba English, pasikeis vartotojo sąsajos kalba 
Šliaužiklis keičia vertimo straipsnelio užlaikymo laiką. Jis gali būti keičiamas nuo 0 iki 5 sekundžių. Greitai 
renkantiems tekstus šis laikas gali būti 1 sekundė, lėčiau renkantiems jis gali būti didinamas iki 5 sekundžių. Kuo 
laiko tarpas ilgesnis, tuo mažiau nereikalingų tarpinių įrašų bus praeities lange, kurie atsiranda automatiškai po 
kiekvieno žodžio straipsnio atidarymo. 
Varnele pažymėjus langelį prieš poziciją Ciklinis raidžių įvedimas su Ctrl + 'raidė' paieškos lauke įjungiama 
galimybė rašyti lietuviškai be klaviatūros tvarkylės pagalbos. 
Varnele pažymėjus langelį prieš poziciją Automatinis kalbos nustatymas programa versdama vienu veiksmu 
naudos kalbos atpažinimo funkciją. Atpažinimas vykdomas pagal žodyne turimus duomenis, todėl nežinomi 
žodžiai gali būti neatpažinti. 
Varnele pažymėjus langelį prieš poziciją Vertimas vienu veiksmu atliekamas nuspaudžiant šį derinį: programa 
automatiškai atidarys langą su galimu vertimu to žodžio, kuris yra po pelės žymekliu, nuspaudžiant pasirinktą 
pelės mygtuko ir klaviatūros derinį. 
Pirmą kartą paleidus įdiegtą programą, vertimas vienu veiksmu iškviečiamas nuspaudus vienu metu klaviatūros 



klavišą Ctrl ir paspaudus dešinįjį pelės klavišą. Šis klaviatūros ir pelės klavišų derinys gali būti labai patogus 
vienoms programoms, tačiau kitose jis gali aktyvuoti iššokančius langus, komandas ir pan., kadangi toks derinys 
jose gali būti rezervuotas kitokioms funkcijoms. Tokioms programoms reikia pasirinkti naują derinį vertimui 
vienu veiksmu. Tai galima atlikti nuostatų lange. Nuostatų pakeitimus užfiksuoja mygtukas Gerai/OK. 
Išsaugotos nuostatos galioja iki kito pakeitimo patvirtinimo. 

 

Pagalbinė informacija 

Mygtuku  atidaromas programos pagalbinės informacijos langas: 

 
Šiame lange yra informacija apie žodyną ir jo sandarą bei programos aprašymas. 

 

Išjungti 

Mygtuku   programa išjungiama. Programa taip pat gali būti išjungiama ir 
standartinėmis Windows operacijų sistemos priemonėmis. 
Išjungimo metu žiūrėtų žodžių sąrašai ištrinami ir įsimenama lango konfigūracija bei paskutinis žiūrėtas žodis. 

 

Apie programą 

Spragtelėjus ant piktogramos  viršutiniame kairiajame lango kampe ir iš meniu pasirinkus temą About... 



 
pateikiamas informacinis langas su versijos numeriu ir registracijos duomenimis. 

 
 
  



Programos taisymas 

Įdėkite šios programos CD laikmeną į kompiuterio CD-ROM įrenginį. Įrenginys turėtų savaime pradėti skaitymą 
ir pateikti diegimo užsklandos langą. 
Pasirinkę komandą Diegti atidarysite langą Pridėti/pašalinti Anglono dalis. 

 
Jei užsklandos langas savaime neatsiranda naudokite standartinį  Windows operacijų sistemos būdą:  
Start\Settings\Control Panel\Add/Remove Programs  Add/Remove 
Programą atnaujinti arba papildyti taip pat galima iš CD disko, failu Setup.exe paleidžiamu procesu. 
Langas Pridėti/pašalinti ANGLONO dalis suteikia keletą pasirinkimo variantų. 

 
Mygtuku Pridėti/pašalinti iškviečiamas langas Pasirinkite savybes. Jis skirtas įdiegtos programos 
sudedamosioms dalims pašalinti arba papildyti.  
Mygtuku Viską pašalinti iškviečiamas langas Anglono pašalinimas, kviečiantis patvirtinti sprendimą pašalinti 
programą iš kompiuterio. 
Mygtuku Įdiegti iš naujo kartojamas programos diegimas. 
Mygtuku Naujo diegimo režimas iškviečiamas langas Anglono pakartotinio diegimo režimo dialogas. Jame 
galima pasirinkti norimą pakartotinio diegimo eigą. 
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Lange Pridėti/pašalinti Anglono dalis mygtuku Pridėti/pašalinti iškviečiamas langas Pasirinkite savybes, 
kuriame galima nustatyti programos dalių diegimo arba šalinimo būdą. 



 
Pele spragtelėjus ties reikalinga savybe, išskleidžiamas diegimo/šalinimo meniu ir pasirenkamas tinkamas 
variantas.  
Mygtuku Atkurti panaikinami atlikti pasirinkimo veiksmai. 
Mygtuku Toliau papildomos arba šalinamos pasirinktos programos dalys.  
Mygtuku Atgal grįžtama į prieš tai buvusį langą, o mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Mygtukas Diskų būsena pateikia apžvalginį langą su informacija apie pasiekiamų standžiųjų diskų talpą. 
  
Lange Pridėti/pašalinti žodyno dalis mygtuku Naujo diegimo režimas galima pakartoti programos diegimą 
pasirenkant nustatymus. 

 
"Varnele" pažymėtas langelis atitinka pasirinkimą.  
Mygtuku Gerai uždaromas diegimo režimų pasirinkčių langas. 
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
  
Lange Pradėti diegimą patvirtinamas arba atšaukiamas sprendimas diegti programą. 

 



Mygtuku Atgal grįžtama į prieš tai buvusį langą.  
Mygtuku Toliau programa papildoma arba šalinama.  
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Lange Sistemos atnaujinimas rodomas pasirinktų programos dalių diegimo/šalinimo procesas. 

 
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Apie proceso pabaigą informuoja paskutinis langas. 

 
Mygtuku Baigti langas uždaromas. 

  



Programos šalinimas 

Programą iš kompiuterio pašalinti galima pasirinkus komandą Pašalinti. 

 
Kitas pašalinimo būdas yra toks įdėkite šios programos CD laikmeną į kompiuterio CD-ROM įrenginį. Įrenginys 
turėtų savaime pradėti skaitymą ir pateikti diegimo užsklandos langą. 
Pasirinkę komandą Diegti atidarysite langą Pridėti/pašalinti ANGLONO dalis. 

 
Jei užsklandos langas savaime neatsiranda, programai šalinti iš kompiuterio naudokite standartinį 
 Windows operacijų sistemos būdą:  
Start\Settings\Control Panel\Add/Remove Programs  Add/Remove 
Pašalinti taip pat galima iš CD disko failu Setup.exe paleidžiamu procesu. 
Langas Pridėti/pašalinti ANGLONO dalis suteikia keletą pasirinkimo variantų. 

 
Mygtuku Pridėti/pašalinti iškviečiamas langas Pasirinkite savybes. Jis skirtas įdiegtos programos 
sudedamosioms dalims pašalinti arba papildyti.  
Mygtuku Viską pašalinti iškviečiamas langas ANGLONO pašalinimas, kviečiantis patvirtinti sprendimą pašalinti 
programą iš kompiuterio. 
Mygtuku Įdiegti iš naujo kartojamas programos diegimas. 



Mygtuku Naujo diegimo režimas iškviečiamas langas ANGLONO pakartotinio diegimo režimo dialogas. Jame 
galima pasirinkti norimą pakartotinio diegimo eigą. 
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Lange Pridėti/pašalinti ANGLONO dalis mygtuku Viską pašalinti iškviečiamas langas Anglono pašalinimas, 
kuriame galima pradėti arba atšaukti šalinimo procesą. 

 
Mygtuku Atgal grįžtama į prieš tai buvusį langą.  
Mygtuku Toliau programa papildoma arba šalinama.  
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Lange Sistemos atnaujinimas rodomas programos dalių šalinimo procesas. 

 
Mygtuku Atšaukti procesas nutraukiamas. 
Apie proceso pabaigą informuoja paskutinis langas. 

 
Mygtuku Baigti langas uždaromas. 



Programos lange rodomo straipsnio struktūra 

Žodyno vardynas 
Žodyno angliškasis vardynas aprėpia didelę neutralios leksikos dalį, daug šnekamosios kalbos žodžių ar jų 
reikšmių, posakių, nemažai įvairių mokslo ir technikos šakų terminų. Vartotojai žodyne taip pat ras slengo, 
tarmybių, archaizmų, istorizmų bei neologizmų. Pagrindinėje žodyno dalyje pateikiama nemažai geografinių 
vardų bei asmenvardžių. Be žodžių, į žodyno vardyną įtrauktos ir aprašytos kai kurių žodžių darybos priemonės 
priešdėliai, priesagos bei sudurtinių žodžių dėmenys (pvz., ante-, -able, -eyed, -proof ir kt.). Joms skirti 
straipsniai padės išversti į žodyną nepatekusius išvestinius ir sudurtinius žodžius. Žodyne pateikiami dažniau 
vartojami išvestiniai žodžiai su produktyviomis priesagomis -ness, -(a)tion, -ing. Kaip antraštiniai žodžiai 
pateikiamos taip pat ir netaisyklingos gramatinės formos, nurodant jų žodyninę arba pradinę formą. 
 
Žodyne žodžiai išdėstyti abėcėline tvarka. Vienam žodyno straipsniui priklauso viens ar kelių kalbos dalių 
identiškos rašybos semantiškai susiję žodžiai. Leksiniai homonimai pateikiami atskiruose žodyno straipsniuose. 
Sudėtiniai terminai, sudaryti iš dviejų atskirai rašomų dėmenų, pateikiami pagal vieną iš jų. Svetimos kilmės 
žodžių junginiai pateikiami kaip antraštiniai žodžiai, jeigu nėra jų savarankiškų dėmenų žodyno vardyne, 
pvz., de jure , alter ego, ad hoc ir pan. Prie svetimos kilmės žodžių, išlaikiusių savo tarimo ir/ar rašybos 
ypatumus, rašoma jų kilmės pažyma (čia ir toliau pažyma tai žodžio ypatybių rodmuo žodyne), pvz., pr. (= 
prancūzų kalba), vok. (= vokiečių kalba). 
Rašyba ir tarimas 
Anglų kalbos žodžiai dažniausiai rašomi pagal britiškojo rašybos varianto normas. Jie fonetiškai 
transkribuojami. Antraštinių žodžių rašybos variantai atskiriami kableliu, jei nepažeidžiama abėcėlė; jei šie 
skiriasi viena raide žodžio viduryje ar gale, ta raidė suskliaudžiama, pvz.: 

 
Jei rašybos variantai pagal abėcėlę yra nutolę arba kitaip tariami, jie pateikiami pagal abėcėlę su aktyvia 
nuoroda į pagrindinį variantą. Amerikietiškasis rašybos variantas pateikiamas pagal abėcėlę, pažymint jį 
santrumpa amer. ir po lygybės ženklo nurodant britiškąjį variantą, pvz.: 

 
Jei antraštinis žodis viena savo reikšmių rašomas didžiąja raide, jis taip ir pateikiamas. 
Antraštinių žodžių tarimui užrašyti vartojami tarptautinės fonetinės transkripcijos ženklai. Kai kurie žodžiai 
tariami ne vienaip, todėl transkripciniais ženklais užrašomi keli tarimo variantai. Fakultatyvius garsus žymintys 
ženklai išspausdinami eilutėje truputį aukščiau, pvz.: 

 

todėl šis žodis gali būti tariamas kaip  arba . 

Transkribuojamo žodžio kirtis žymimas prieš kirčiuotąjį skiemenį: pagrindinis viršuje , antrinis 

apačioje . 
  
Straipsnio struktūra 
  
Žodyno straipsnio pradžioje simboliškai pateikiami antraštinių žodžių dažnumai. Jie pradedančiam skaitytojui 
padės nuspręsti, kokius žodžius verta atsiminti ir palengvins leksinio minimumo įsisavinimo procesą. Trys 
tūkstančiai dažniausiai vartojamų anglų kalbos žodžių pažymėti penkiomis užpildytomis žvaigždutėmis, 
penkiolika tūkstančių mažiau vartojamų žodžių keturiomis ir t.t. Kuo mažiau užpildytų žvaigždučių tuo žodis 
retesnis. Penkiomis tuščiomis žvaigždutėmis pažymėti rečiausiai anglų kalboje sutinkami žodžiai. 



 
Tipiška žodyno straipsnio struktūra yra tokia: po antraštinio žodžio laužtiniuose skliausteliuose rašoma fonetinė 
transkripcija, tada kalbos dalies pažyma, stilistinės bei kitos pažymos, lietuviški atitikmenys, pavyzdžiai ir 
frazeologizmai (žymimi ženklu ◇◇◇◇). Kartais žodžio vartojimo sferai patikslinti skliausteliuose pateikiami trumpi 
paaiškinimai: 

 
Daugiareikšmiuose antraštiniuose žodžiuose giminingi lietuviški atitikmenys grupuojami pagal reikšmę, 
kiekvieną naują reikšmę pažymint arabiškais skaitmenimis. Pirmojoje grupėje paprastai pateikiama pagrindinė, 
dažniausiai vartojama reikšmė, toliau eina semantiškai siauresnės, konkretesnės bei perkeltinės reikšmės: 

 
Retos ir pasenusios reikšmės pateikiamos žodyno straipsnio pabaigoje. Kartais seka gali būti ir kiek kitokia. 
Tarkim, kai yra keletas antraštinio žodžio tarimo variantų, kurie siejami su tam tikromis reikšmėmis, 
transkripcija nurodoma tiesiog prieš ypatingą tarimą turinčios reikšmės lietuviškus atitikmenis: 

 
Prie lietuviškų atitikmenų dažnai pateikiamas anglų kalbos prielinksnis, rodantis anglų kalbos žodžių, ypač 
veiksmažodžių, valdymą, pvz.: 

 
Kai žodyno straipsnyje yra kelios skirtingos kalbos dalys, jų pažymos pateikiamos iš karto po rodyklės , 
pvz., 

 
Šiame pavyzdyje antraštinis žodis gali būti sutinkamas kaip prieveiksmis (kalbos dalies pažyma adv) arba 
prielinksnis (kalbos dalies pažyma prep). Be kalbos dalies pažymos, veiksmažodžių, įvardžių ir skaitvardžių 
straipsniuose gali būti nurodyta ir žodžių klasė tų kalbos dalių viduje, pvz.: 

 
Čia santrumpa poss nurodo, jog įvardis yra savybinis. 
Antraštiniai kaitomų kalbos dalių žodžiai dažniausiai pateikiami pradine forma: daiktavardis vienaskaitos 
bendrojo linksnio forma (common case, singular), veiksmažodis bendraties forma (infinitive), būdvardis 
nelyginamojo laipsnio forma (positive degree). 
Kai žodžio reikšmė yra susijusi su specifine sakinio struktūra, prieš lietuviškus atitikmenis apibendrintai 



nurodomas gramatinis modelis, pvz.: 

 

 
 
Daiktavardžiai 
Daugiskaitinės daiktavardžio reikšmės straipsnyje turi pažymą pl, pvz.: 

 
Tai reiškia, jog tekstuose sutiktas angliškas žodis asperity vargu ar reikš atžarybę, šiurkštybę arba nepriteklių 
šiuos žodžius geriau atitinka asperities. 
Jei daiktavardžių daugiskaita sudaroma netaisyklingai, tai skliaustuose pateikiama žodžio daugiskaita su 
tarimu: 

 
arba be tarimo: 

 
Gyvas abiejų lyčių būtybes įvardijančių anglų kalbos daiktavardžių lietuviški atitikmenys pateikiami 
vyriškosios giminės forma. Tuo atveju, kai anglų kalbos daiktavardis reiškia tik vyriškąją lytį, vartojama 
pažyma (tik v.), pvz.: 

 
Daiktavardis, einantis pažyminiu ir esantis prieš kitą daiktavardį, bet netampantis tikru būdvardžiu, 
žymimas attr (= attribute), pvz.: 

 
 
 
Veiksmažodžiai 
Netaisyklingųjų veiksmažodžių pagrindinės formos pateikiamos lenktiniuose skliausteliuose, po kalbos dalies 
pažymos, pvz.: 

 



Čia kabliataškiu atskirti būtasis laikas ir dalyvis. Kai kablelis rašomas tarp veiksmažodžio formų, jos abi 
vartojamos ir kaip būtasis laikas, ir kaip dalyvis: 

 
Jei šios formos sutampa, forma rašoma tik vieną kartą, pvz.: 

 
Veiksmažodžių straipsniuose po reikšmių aprašymo pateikiami veiksmažodiniai junginiai su prieveiksminėmis 
dalelytėmis about, around, away, back ir kt. Nuo reikšmių jie atskirti ženklu □. Pabaigoje pridedami 
frazeologizmai, jei jų yra: 

 
Kai kada veiksmažodžių junginiai neišskiriami, tada jie pateikiami šalia reikšmių aprašymo: 

 
Kai kurie veiksmažodžiai yra sutinkami tik junginyje: 

 
Iš veiksmažodinių junginių kilę daiktavardžiai ar būdvardžiai (pvz., make-up, sit-down), rašomi su brūkšneliu 
ar kartu, dedami kaip antraštiniai žodžiai. 
 
 
Būdvardžiai 
Netaisyklingos būdvardžių laipsniavimo formos pateikiamos lenktiniuose skliausteliuose po kalbos dalies 
pažymos, pvz.: 

 
Čia kabliataškiu atskirti būdvardžio good aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsnis. 
Vardine tarinio dalimi vartojami būdvardžiai žymimi predic (= predicative), pvz.: 

 
 
Leksiniai homonimai 

Leksiniai homonimai žymimi  arabiškais skaitmenimis, išspausdintais truputį aukščiau negu antraštinis žodis. 



 

 
 
Pavyzdžiai 

Pavyzdžiai bei pastovūs žodžių junginiai pateikiami anglų kalbos žodžio reikšmėms paryškinti, antraštinio 
žodžio semantinei reikšmei sukonkretinti, vertimui patikslinti ir pan. Pavyzdžiuose antraštinis žodis kartais 
verčiamas ne pateiktais straipsnyje lietuviškais atitikmenimis, o jų sinonimais ar giminingais žodžiais. Tai 
tiesiogiai ar netiesiogiai papildo iliustruojamą lietuviškų atitikmenų grupę, kadangi dažnai tik iš konteksto 
paaiškėja kai kurie žodžio reikšmės atspalviai. Prie reikšmių pateikiami ir pastovūs žodžių junginiai, jei 
antraštinio žodžio reikšmė junginyje lieka ta pati ar mažai pakitusi, pvz., 

 
 

Angliškos santrumpos 

a adjective būdvardis 
adv adverb prieveiksmis 
attr attributive vart. pažyminiu 
aux auxiliary pagalbinis, tarnybinis 
card cardinal (numeral) kiekinis (skaitvardis) 
comp comparative (degree) aukštesnysis (laipsnis) 
conj conjunction jungtukas 
demonstr demonstrative (pronoun) parodomasis (įvardis) 
emph emphatic (pronoun) pabrėžiamasis (įvardis) 
etc. et cetera (lot.) ir kita, ir taip toliau 
ger gerund gerundijus 
imp imperative (mood) liepiamoji (nuosaka) 
impers impersonal (pronoun) beasmenis (įvardis) 
indef indefinite (pronoun) nežymimasis (įvardis) 
inf infinitive bendratis 
int interjection jaustukas, ištiktukas 
mod modal modalinis (veiksmažodis); modalinis žodis 
n noun daiktavardis 
num numeral skaitvardis 
ord ordinal (numeral) kelintinis skaitvardis 
pI participle I pirmasis dalyvis 
pII participle II antrasis dalyvis 
part particle dalelytė 
pass passive (voice) neveikiamoji (rūšis) 



past past tense būtasis laikas 
pers personal (pronoun) asmeninis (įvardis) 
pl plural daugiskaita 
poss possessive (pronoun) savybinis (įvardis) 
predic predicative vart. vardine tarinio dalimi 
pref prefix priešdėlis 
prep preposition prielinksnis 
pron pronoun įvardis 
refl reflexive (pronoun) sangrąžinis (įvardis) 
rel relative (pronoun, adverb) santykinis (įvardis, prieveiksmis) 
sg singular vienaskaita 
smb somebody kas nors (apie asmenis ir gyvūnus) 
smth something kas nors (apie daiktus) 
suff suffix priesaga 
superl superlative (degree) aukščiausiasis (laipsnis) 

  

 

Lietuviškos santrumpos 

 

air. airiškai, anglų kalba Airijoje 
amer. amerikanizmas, anglų kalba JAV ir Kanadoje 
anat. anatomija 
arab. arabų kalba 
archeol. archeologija 
archit. architektūra 
asm. asmuo 
astr. astronomija 
austral. australiškai, anglų kalba Australijoje ir N. Zelandijoje 
aut. automobilis, automobilizmas 
av. aviacija 
bažn. bažnytinis terminas 
bdv. būdvardis 
bibl. Biblija 
biol. biologija 
bot. botanika 
buh. buhalterija 
chem. chemija 
d. didysis 
dgs. daugiskaita, daugiskaitinis 
dial. dialektizmas, tarmybė 
dipl. diplomatija 
dktv. daiktavardis 
džn. dažnai, dažniau 
ekon. ekonomika 
el. elektra, elektrotechnika, elektronika 
esam. esamasis laikas 
euf. eufemizmas 
fam. familiariai 
farm. farmacija 
filos. filosofija 
fin. finansai 
fiz. fizika 
fiziol. fiziologija 
flk. folkloras 
fon. fonetika, fonologija 



fot. fotografija 
geod. geodezija 
geogr. geografija 
geol. geologija 
geom. geometrija 
glžk. geležinkelis 
gr. graikų kalba; graikiškas 
gram. gramatika 
her. heraldika 
hidr. hidrotechnika, hidrologija 
ind. anglų kalba Indijoje ir Pakistane 
iron. ironiškai 
isp. ispanų kalbos kilmės žodis 
ist. istorizmas; istorija 
it. italų kalbos kilmės žodis 
įv. reikšm. įvairiomis reikšmėmis 
jap. japonų kalbos kilmės žodis 
JT Jungtinės Tautos 
juok. juokaujamai 
jūr. jūrininkystė, laivininkystė 
kalb. kalbotyra 
kar. karyba, karinis terminas 
kas. kasyba 
kin. kinematografija 
klaus. klausiamasis 
knyg. knyginis žodis 
kom. komercija 
komp. kompiuteris, kompiuterijos terminas 
kosm. kosmonautika 
kt. kitas 
kul. kulinarija 
kuop. kuopine prasme 
l. laikas (gramatine prasme) 
lit. literatūrinis, literatūros teorija/istorija; 
log. logika 
lot. lotynų kalba 
mat. matematika 
maž. mažybinis 
med. medicina 
medž. medžioklė 
men. menas 
menk. menkinamai 
metal. metalurgija 
meteor. meteorologija 
min. mineralogija 
mit. mitologija 
mok. mokyklinis; mokinių kalboje 
muz. muzika; muzikinis 
n. naujasis 
neig. neigiamas(is); neigiamai 
niek. niekinamai 
ofic. oficialus 
opt. optika 
p. pietūs 
pan. panašiai 
parl. parlamentas 



pat. patarlė, priežodis 
paž. pažodžiui 
plg. palygink 
poet. poetizmas 
poligr. poligrafija 
polit. politika 
ppr. paprastai 
pr. prancūzų kalbos kilmės žodis 
prk. perkeltine reikšme 
psn. pasenęs žodis/posakis 
psich. psichologija 
pvz. pavyzdžiui 
r. rytai 
rad. radijas; radiotechnika 
rel. religija 
ret. retai 
rus. rusų kalbos kilmės žodis 
sen. senovė, senasis 
sl. slengas, žargonas 
spec. specialus mokslo ar technikos terminas 
sport. sportas 
stat. statyba 
sudurt. sudurtinis 
sutr. sutrumpintas; santrumpa 
š. šiaurė 
šach. šachmatai 
šiaur. Anglijos šiaurėje ir Škotijoje vartojamas žodis/posakis 
škot. škotiškai, škotų tarmėje 
šnek. šnekamoji kalba 
teatr. teatras 
tech. technika 
teig. teigiamas(is); teigiamai 
teis. teisė, juridinis terminas 
tekst. tekstilė 
tel. televizija 
tik v. tik vyriškosios lyties asmuo/gyvūnas 
t. p. taip pat 
v. vakarai 
vaik. vaikų kalbos žodis/posakis 
vart. vartojama(s) 
vet. veterinarija 
vid. vidurinis 
vksm. veiksmažodis 
vns. vienaskaita 
vok. vokiečių kalbos kilmės žodis 
vulg. vulgariai 
zool. zoologija 
žr. žiūrėk 
ž. ū. žemės ūkis 
 

 
  



LICENCINĖ SUTARTIS 
 
Licencinė sutartis yra teisinė sutartis tarp Jūsų (fizinio ar juridinio asmens), toliau – Jūs, ir UAB FOTONIJA, 
toliau – Gamintojas, dėl anglų-lietuvių-anglų kalbų kompiuterinio žodyno ANGLONAS kartu su spausdinta 
medžiaga, elektronine dokumentacija ir šriftu AISTIKA, toliau – Produktas. Produktas yra saugomas Lietuvos 
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų įstatymų ir sutarčių dėl intelektinės nuosavybės 
teisių. 
Šis Produktas Jums yra licencijuojamas, kaip vientisas kūrinys, todėl įsigydami Jūs netampate Produkto 
savininku, o tik įgyjate licencinėje sutartyje nurodytas naudojimo teises. Išpakuodami Produkto licencijos 
sertifikatą su unikaliu licencijos raktu, diegdami, kopijuodami ar kitaip naudodami šį Produktą, Jūs tuo pačiu 
besąlygiškai sutinkate su šios licencinės sutarties sąlygomis. Produktas ir bet kokios jo kopijos yra ir išlieka 
Gamintojo nuosavybė. Jūs sutinkate, kad Produktas yra programiškai apsaugotas ir gali būti naudojamas tik su 
Gamintojo ar jo įgaliojimu suteiktu licencijos raktu. Jokiomis aplinkybėmis Jūs ar bet kas kitas neturi teisės 
užblokuoti Produkto saugumą užtikrinančių kompiuterio programos komandų. 
Jūs pripažįstate, jog pagal šią sutartį Jūs įgyjate tik šias neišskirtines teises: 

• galite įdiegti ir neribotą laiką naudoti Produktą viename kompiuteryje, jei kitoks kompiuterių skaičius nėra 
nurodytas Gamintojo išduotame licencijos sertifikate. Įdiegę Produktą į savo stalinį kompiuterį, Jūs savo 
patogumui galite papildomai įdiegti Produktą ir į Jums priklausantį nešiojamą kompiuterį, tačiau tokiu 
atveju Produktu naudotis gali tik asmuo, naudojantis Produktą staliniame kompiuteryje, o naudotis 
Produktu vienu metu abiejuose kompiuteriuose nėra leidžiama; 
• Jums leidžiama pasidaryti ir turėti vieną atsarginę Produkto kopiją, kuri nėra laikoma ar naudojama 
kompiuteryje; 
• visam laikui galite perduoti Produktą kitam vartotojui su sąlyga, kad Jūs jam perduosite šią sutartį, 
licencijos sertifikatą ir Produktą, įskaitant visas kopijas, atnaujinimus, ankstesnes versijas bei licencijos 
raktą, be to, Jūs daugiau nebesinaudosite Produktu ir nepasiliksite jo kopijos, o gaunantysis šį Produktą 
besąlygiškai sutiks su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis.  

Visas kitas teises Gamintojas pasilieka sau.  
Jums nėra leidžiama naudoti Produktą vienu metu keliuose kompiuteriuose, išskyrus šioje sutartyje nurodytus 
atvejus. Gamintojo licencija yra susieta su įdiegtu Produktu ir ja negalima naudotis pakaitomis skirtinguose 
kompiuteriuose. Jums nėra leidžiama licencijuoti trečiajam asmeniui, o taip pat išnuomoti, paskolinti, siųsti, 
publikuoti (įskaitant publikavimą internete), transliuoti ar kitaip platinti Produktą, bet kurią jo dalį arba 
licencijos raktą. Norėdami publikuoti Produktą ar skleisti jo veikimo rezultatus internete, plačios aprėpties 
tinkle, vietiniame ar bet kokiame tinkle, taip pat bet kokiomis komunikacijos priemonėmis, Jūs privalote 
sudaryti specialią licencinę sutartį su Gamintoju. Jūs negalite licencijos raktą, Produktą ar bet kurią jo dalį 
padaryti prieinamais bet kokia forma trečiosioms šalims, išskyrus nurodytus atvejus. Produkto sudedamųjų 
dalių neleidžiama atskirti ir naudoti atskirai. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Produktas negali būti 
apgrąžos inžinerijos objektu, jo negalima dekompiliuoti, išmontuoti ar kitaip atskleisti Produkto programos 
teksto ar duomenų. Jums nesuteikta teisė modifikuoti, adaptuoti, išversti Produktą ar jo pagrindu kurti kitus 
išvestinius kūrinius. 
Jūs pripažįstate, jog Produkte gali būti riktų, jo turinys gali būti klaidingas, o Produkto veikimas ne visuomet 
sklandus. Produktas pateikiamas toks, koks yra – be jokių garantijų, nei tiesiogiai išreikštų, nei numanomų, o 
šiuo Produktu Jūs sutinkate naudotis išimtinai savo rizika. Kiek tai neprieštarauja įstatymams, Gamintojas ir jo 
tiekėjai neprisiima atsakomybės, kylančios iš sutarties ar delikto (įskaitant neatsargumą), Jums ar bet kokiai 
trečiai šaliai už tiesioginius ar netiesioginius, tyčinius ar netyčinius, atsitiktinius, pasekminius, baudžiamuosius 
ar bet kokius kitus nuostolius, įskaitant prarastą pelną, prarastas santaupas ar žalos atlyginimą, kurie atsirado 
naudojant šį Produktą ar yra siejami su šio Produkto naudojimu. 
Jūs privalote supažindinti savo darbuotojus arba kitus asmenis, galinčius naudotis Produktu arba jo kopijomis 
Jūsų patalpose, su visomis šios licencinės sutarties sąlygomis ir užtikrinti, kad jie griežtai jų laikytųsi. Jei Jūs 
nesutinkate su šios Sutarties sąlygomis, nediekite Produkto, juo nesinaudokite ir ištrinkite jį iš savo 
kompiuterio. Bet kurios iš Sutarties sąlygų nesilaikymas automatiškai nutraukia šią licencinę sutartį. Nutrūkus 
licencinei sutarčiai, Jūs privalote tuojau pat ištrinti Produktą ir juo nebesinaudoti. 
 
  



The License Agreement 
 
This License Agreement is a legal agreement between you (either an individual or a single entity, and 
hereinafter referred to as "you" or "Licensee") and UAB FOTONIJA for English-Lithuanian-English computer 
dictionary ANGLONAS, font AISTIKA, printed materials and electronic documentation (hereinafter referred to 
as the "Product"). The software of the Product is protected by the Lithuanian law on copyright and related 
rights as well as by other intellectual property laws and treaties.  
The Product is not sold; it is licensed as a single product. You do not become the owner of the Product. As 
between you and UAB FOTONIJA (hereinafter referred to as the "Parties"), UAB FOTONIJA retains all title to 
the Product and all copies thereof. 
By installing, copying, or otherwise using the Product you agree to be bound by the terms of this License 
Agreement. You agree that the Product is protected by a lock and cannot be used except in conjunction with a 
valid License Key issued by or on behalf of UAB FOTONIJA. In no event will Licensee deactivate the security 
codes of the License Key. 
You acknowledge that under this Agreement you obtain only the following non-exclusive rights: 
• you can install and use indefinitely one copy of the Product on a single computer if not otherwise specified 
in a License Certificate by UAB FOTONIJA (the Product is used on a computer if it is loaded into the volatile 
memory or installed in non-volatile memory, for example, hard disk or other storage device); you can also 
install a second copy on a portable device also owned by the Licensee for the sole use of the person who is 
the primary user of the first copy, however, the Product can never be used simultaneously on both 
computers; 
• you may make a single copy of the software of the Product for backup and archival purposes only provided 
that any copy must contain all proprietary notices included in the original;  
• you may permanently transfer all your rights to use the Product to another person or entity provided you 
transfer this Agreement, the License Certificate, the License Key, the Product, including all copies, updates and 
prior versions to such person or entity, and that you refrain from using the Product and retain no copies of it, 
including copies stored on computer and the recipient agrees to the terms of this license. 
UAB FOTONIJA reserves all rights not expressly granted to you. 
A license for the Product may not be used concurrently on different computers, except as noted above. You 
may not sublicense, rent, lease, lend, post, upload, publish (including publishing on the Internet), transmit, or 
otherwise distribute the License Key, the Product or any part of it. In order to publish the Product or spread 
the results of its operation on the Internet, local area network, wide area network or any other network or by 
any means of communication, you must make a special license agreement with UAB FOTONIJA. You may not 
make the License Key, the Product or any part of it available in any form whatsoever to a third party, except as 
expressly provided in this Agreement. The component parts of the Product may not be separated or used on 
more than one computer. You shall not reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to 
discover the source code or data of the Product except to the extent you may be expressly permitted to 
decompile under applicable law. You shall not modify, adapt, translate the Product or make any other 
derivative works of it.  
You acknowledge that the Product may contain bugs, its content may be inaccurate, and its operation not 
always smooth. The Product is supplied as is, with no explicit or implicit warranty, and you assume the entire 
risk of using the Product. To the full extent allowed by law UAB FOTONIJA also excludes for itself and its 
suppliers any liability, whether based in contract or tort (including negligence), to you or third parties for 
incidental, consequential, indirect, punitive or other damages of any kind, including loss of profits or savings, 
arising out of or in connection with use of the Product. 
You must acquaint your employees or other persons which may use the Product or copies thereof in your 
premises with all terms and conditions of this License Agreement as well as ensure strict compliance with this 
agreement. If you do not agree to the terms of this License Agreement, do not install, copy or use the Product 
and remove the Product from your computer. If you breach any terms of the License Agreement, your rights 
to the Product under this License automatically terminate and you should remove the Product from your 
computer. 
The Parties confirm that it is their wish that this Agreement has been written in the English and Lithuanian 
languages.  


