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Raksturojums
Strādājot pie liela apjoma tematiskās vārdnīcas, nolēmu tajā lietot diferencētu
fakultatīvu rakstību katrai no trim skaņām, kuras līdz šim latviešu óficiālajā rakstībā
apzīmē ar kopīgu nediferencētu burtu o. Taču drīz ievēroju, ka man pašam šajā
fakultatīvajā rakstībā pietrūkst kónsekvences patskaņu kvantitātes noteikšanā.
Sapratu, ka man ir jāizstudē svešvārdu izrunas resp. rakstības principi, kā arī jāapzina
leksikas daļas ar burtu o apjomi. Tā ir radusies šī vārdnīca.
Vispirms no Latviešu literārārās valodas vārdnīcas (satur ap 80 000 vārdu)
izrakstīju lielāko daļu svešvārdu ar o burtu vārda sastāvā, kā arī visus latviskas
piederības vārdus ar o burtu vārda saknē (piemēram: drošs, košs, logs, robs, roka,
soma, slota) un daļu ar o burtu vārda celmā (piemēram: balodis, karote, karogs,
varonis, veidols, zalgojums, žuburots). Šādu vārdu ar divskani o ir ap 1450, un tos
uzņēmu vārdnīcā tāpēc, lai vienkopus būtu visi vārdi, kas ietver sevī burtu o. Domāju,
ka tas ir svarīgi tiem, kuri apgūst latviešu valodu un tieši viņiem šāda vārdnīca
visvairāk noderēs.
No LLVV iegūto leksiku pēc tam vēl piekómplektēju ar svešvārdiem no 4 citām
svešvārdu vai pilnleksikas vārdnīcām. Kopumā šī vārdnīca ietver pāri par 10 000
vārdu. Pārsvarā esmu atteicies šeit uzņemt salikteņus, kuros o kalpo tikai par
savienotājpatskani, piemēram, elektróakustika, elektróenerģija, jo šādā funkcijā tie ir
vienmēr īsi. Uzņemti tādi salikteņi, kuros bez savienotājpatskaņa ir vēl arī kāds cits o,
piemēram : elektrófórēze, elektróóptika.
Apzīmējumi :
o – divskanis tādos vārdos kā drošs, košs, logs, slota, balodis, karote.
ō – garš patskanis tādos vārdos kā ōpera, simfōnija, aprikōze, melōne, mimōza.
ó – īss patskanis tādos vārdos kā óksīds, óbjekts, lókómótīve, kašelóts, kóvbójs.
/ - (slīpsvītra) apzīmē sinónīmus, piemēram : tirgonis / tirgotājs, autómóbīlis / autō,
simbols / simbōls, novembris / nóvembris, paróle / parōle.
Izmantotie leksikas avoti :
L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte, S. Raģe. Latviešu valodas pareizrakstības un
pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 1995.
Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. – Rīga : Avots, 2005.
Latviešu literārās valodas vārdnīca / Latvijas ZA Valodas un literatūras institūts.
– Rīga : Zinātne, 1972 – 1996.
Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca / sast. I.Rozenvalde. – Rīga : Nordik, 2004.
Svešvārdu vārdnīca. – Rīga : Liesma, 1978.
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Priekšvārds
Pat neatceros, cik sen jau manī kā latviešu valodas līdzīpašniekā gruzd neapmierinātība ar to, ka mūsu rakstībā ar burtu o tiek apzīmētas veselas trīs skaņas, bet
pirms mazliet vairāk nekā 20 gadiem man radās ideja, kā to, manuprāt, visraciónālāk
varētu novērst.
Raksturojums „visraciónālāk” prasa zināmus paskaidrojumus. Pagājušā gadsimta pirmajā dekādē, nodibinoties mūsdienīgai latviešu rakstībai, visām trim minētajām skaņām bija paredzēti arī savi apzīmējumi: patskaņiem zīmes o un ō, bet
divskanim uo. Kā savdabīga īpatnība šeit minams tas, ka latviešu literārajā valodā
figurē tikai minētais divskanis, bet abi patskaņi sastopami vienīgi svešvārdos un dažu
izlokšņu vārdos, tātad apvidvārdos. Svešvārdu latviešu valodā tolaik vēl bija salīdzinoši maz, bet apvidvārdu ar minētajām skaņām tādas mūsu leksikas krātuves kā
K.Mīlenbaha un J.Endzelīna Latviešu valodas vārdnīca 4 pamatsējumos ir nedaudz
virs 400 vārdiem, pie kam tie visi ir tāda tipa kā ņockas, ņockāties, ņoga, ņorga,
plocka, ploga, plogāt, porza, porzāt, slorbāt, slorka, zomblāt, zompa, žocka, žoicaks,
žolburs u. tml.
Tāpēc turpmāk literārajā latviešu valodā varam pretstatīt tikai pašuvārdus un
svešvārdus jeb naciónālismus un internaciónālismus. Te jāpaskaidro, ka jau šobrīd
glóbālās infórmācijas apjoms ir tāds, ka jebkurā attīstītā valodā svešvārdi jeb internaciónālismi kā vienību kopums ir milzīgā pārsvarā pār pašuvārdiem jeb naciónālismiem. (Mēs to vēl nezinām, tāpēc ka nav radītas tik apjomīgas vārdnīcas, bet par šo
faktu ir jārunā, kālab arī própónēju šādus jaunus terminus.) Šī apgalvojuma pamatojumam minēšu, ka biólōģija ir atklājusi ap 2 miljōniem dzīvnieku sugu un pusi
miljōna augu sugu, bet ķīmija pazīst ap 2 miljōniem órganisku savienojumu. Tātad
šajās trijās grupās vien ir 4,5 miljōni vienību. Ja tās ir apzinātas, tad ir arī apzīmētas
jeb nosauktas vārdos. Un šāds vārdu miljōnu apjoms nevienā valodā netiks lókalizēts,
bet figurēs kā internaciónālismi, kamēr pašuvārdi jeb naciónālismi ir un būs skaitāmi
tikai tūkstošos. Tāpēc leksikas naciónālā un internaciónālā daļa nākotnē būs aplūkojamas kā atšķirīgas apakšsistēmas. Arī rakstības resp. izrunas likumības šajās apakšsistēmās visdrīzāk saglabāsies atšķirīgas. Pret internaciónālās apakšsistēmas milzu
kvantitatīvo pārsvaru leksikas naciónālās kvantitatīvā mazākuma apakšsistēmas visās
valodās būs īpaši kopjamas un lolojamas kā naciónālo valodu būtiskākās daļas jeb
kodoli. Un tieši šādā nākotnes valodas aspektā mums jāpalūkojas arī uz minēto triju
skaņu apzīmējumiem.
Pagājušā gadsimta sākumā pieņemtā rakstība, kas lielas sabiedrības daļas apziņā
iegājusies kā Endzelīna rakstība, ar diakritiskām zīmēm neapgrūtināto burtu o piešķīra
svešvārdiem, kuru, kā jau minēju, tolaik bija salīdzinoši maz. Savukārt latviskās
leksikas daļas divskanim tika ieteikts divu burtu salikums uo. Tomēr šī burtkopa
sekojošo simt gadu laikā parastajā rakstībā nav spējusi ieviesties. Tā figurē K. Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā, J. Endzelīna Latvijas vietvārdu
krājumos, Ērģemes izloksnes vārdnīcā un nedaudzos citos avotos. Bez tiešās rakstības
uo figurē arī fónētiskajā rakstībā. Taču visā pārējā vārdnīcu klāstā, tātad nemaz jau
nerunājot par visu pārējo literatūru, burts o tiek lietots kā nediferencēts triju skaņu
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pārstāvis. Pat endzelīniskās pareizrakstības vārdnīcā („Latviešu pareizrakstības
vārdnīca” http : //eraksti.delfi. lv), kurā ir gan lietots garš patskanis ō, bez jebkādām
norādēm virknē viens otram līdzās stāv vārdi: galoda, galops, galoša, galotne...
Un labi vien ir, ka burtkopa uo vispārīgajā latviešu rakstībā nav iegājusies.
Kamēr svešvārdu latviešu valodā bija maz, būtu bijis absurdi latviskos vārdos lietot
burtkopu, piemēram, uozuols, skuoluotājs, luopkuopis, sluogs, nuosluoguojuošs, bet
svešvārdos vienburtu, piemēram, lokomotīve. Mūsdienās, kad svešvārdu leksikas
krājumā jau ir daudz, un vēl jo vairāk tālākā nākotnē, kad svešvārdi būs milzu
pārsvarā, burta o lietojums internaciónālismos kļūst it kā attaisnojams. Taču, ja simt
gadus ilgā pārbaudes laikā burtkopa uo nav spējusi latviešu rakstībā īsti iedzīvoties,
tad nebūtu vērts vēl ilgāk noņemties ar mēģinājumiem to iedzīvināt. Un tāpēc
raciónālākā izvēle diferencētā triju skaņu rakstībā ir viens o bez diakritiskām zīmēm
un divi o ar šādām zīmēm. Kā pats par sevi saprotams ir tas, ka pēc analōģijas ar
citiem gariem patskaņiem ō (ar garumzīmi) pienākas garajam patskanim (piemēram,
vārdos ōpera, simfōnija, pōza, rōzā, nervōzs u. c.). Savukārt ar diakritiskām zīmēm
neapgrūtinātais jeb tīrais o pienākas latviskajai leksikas daļai minētā divskaņa
apzīmēšamai (piemēram, vārdos oga, ola, roka, valoda u. c.). Atlikušajai skaņai –
īsajam patskanim arī pienākas o ar kādu nebūt diakritisku zīmi. To var nosaukt par
īsumzīmi. (Lēmumu šim īsajam patskanim rakstībā lietot burtu ar īsuma zīmi ŏ, piem.,
kŏnference, jau 1876. gadā pieņēma RLB Zinātnības kόmisija). Manis izvēlētā
īsumzīme ir akūts (piemēram, vārdos óksīds, órdenis, óktōbris, filólōģija u. c.).
Jāpiebilst, ka šāda veida minēto triju skaņu diferencētai apzīmēšanai jau ir precedents
(sk. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata / sast. D. Guļevska, A. Miķelsone,
T. Porīte. – Rīga : Avots, 2002.). Šajā avotā (30. – 47. lpp.) ir nodaļa Burta o lasījums
ar pievienotu apmēram 1750 vārdu lielu leksikōnu, kurā latviskie divskaņi apzīmēti ar
tīru o (piem.: doze, kantoris, katolis u. c.), bet svešvārdu garie patskaņi – ar
garumzīmi, savukārt īsie – ar svītru zem burta (piem.: dōza, ekolōģija, ekonōmija,
eksports u. c.). Man ir īpašs gandarījums, ka manis lolotais raciónālais o rakstības
risinājums ir ieguvis jau iepriekšēju publicitāti arī no citu latviešu valodnieku puses.
Princips ir rezultējies, atliek detaļu slīpējums.
Nākošais jautājums ir par minēto triju burtu statusu. Patskaņu kvantitātes
apzīmēšana svešvārdos, līdz ar to arī o garums ir ticis te atcelts ( 20. gadu sākumā un
30. gadu beigās), te atkal atjaunots, līdz kopš 1946. gada rakstības refórmas tas
Latvijā netiek vairs rakstībā atspoguļots. Ilustratīvā veidā ō ir lietojis A. Ozols savā
1953. gada publicētajā referātā Par latviešu literārās valodas pareizrunas normām
(sk. A. Ozols. Raksti valodniecībā. – Rīga : Zinātne, 1967), kā arī L. Ceplītis rakstā
ZA Pareizrakstības komisijas atzinumi par burta o lasījumu (sk. Latviešu valodas
kultūras jautājumi. 21. laidiens. – Rīga : Avots, 1985). Pirms tam to lietojis arī H.
Bendiks, tas lietots Pareizrakstības kómisijas atzinumos 1970. gadā un, iespējams,
vēl kādos nedaudzos citos avotos. Šāda ilustratīva ō rakstība ir bijusi nepieciešama, lai
dotu norādes par nediferencētā burta o izrunu jeb lasījumu. Grozies kā gribi, bet bez
šādas fakultatīvas rakstības iztikt nevar. Tad kāpēc to tā arī óficiāli neatzīt? Par to
diezgan strikti jau 1975. gadā ir izteicies K. Karulis: „Latviešu valodā parastajā
rakstībā nav iespējams diferencēti apzīmēt visas fonēmas (piemēram, nevar
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diferencēti uzrakstīt nesu tagadnē un pagātnē; burts o reprezentē pat 3 fonēmas). Vai
šajā sakarā nebūtu jāapsver jautājums par grafikas reformu nākotnē? Jāievēro, ka
diferencēta grafika (ar diferencētu katras fonēmas apzīmējumu) palīdz izlokšņu
runātājiem apgūt literārās valodas izrunu un arī cittautiešiem atvieglo tās
iemācīšanos.” (Latviešu valodas kultūras jautājumi. 11. laidiens. – Rīga : Liesma,
1975, 18. lpp.).
Fakultatīvā rakstība ir neóbligāta precizitātes rakstība, kuru autōrs lieto pēc
savas brīvas izvēles. Fakultatīvās rakstības sens paraugs ir burts ë krievu valodas
rakstībā. Šo burtu, lai apzīmētu skaņkopu jó atšķirībā no je, própónēja krievu
rakstnieks N.Karamzins (1766 – 1826). Līdz pat šai dienai šis burts praksē tiek lietots
visai ierobežotā veidā – vārdnīcās un mācību literatūrā, it īpaši nekrievu skolniekiem
paredzētā. Arī latviešu rakstībā fakultatīvie burti ō un ó būtu lietojami vārdnīcās un
mācību literatūrā vismaz pamatskolā, kā arī mācību literatūrā tiem cittautiešiem, kas
apgūst latviešu valodu. Un fakultatīvais rakstījums nebūtu arī skaužams nevienā
gadījumā, ja kādam rakstītājam ir vēlēšanās to lietot. Nebūtu jāuztraucas, ka
diakritiskas precizitātes zīmes tiek lietotas par daudz. Ja pavērojam latvisku tekstu
rakstību internetā, tad izskatās, ka daudzi rakstītāji jebkuras diakritiskās zīmes uzskata
par fakultatīvām, tāpēc neapgrūtina sevi ar to lietošanu.
Un trešais būtiskais jautājums ir par patskaņu kvantitāti svešvārdos, jo uz skaņas
o īsu vai garu izrunu attiecas tās pašas likumības, kas uz citiem patskaņiem. Tā kā
pašreiz latviešu valodā ir divas órtógrāfijas, no kurām viena turpina tā saucamās
endzelīniskās tradīcijas, bet otra pārstāv padomju režīma laikā veidojušos rakstības
principus, tad sniegšu to abu īsu vērtējumu. Endzelīniskie principi latviešu rakstībā
nosaka, ka svešvārdos garumi runājami un apzīmējami, ievērojot, cik iespējams,
óriģinālvalodas izrunu, bet „biežāk lietojamos svešvārdos.. forma pieskaņota praksē
nodibinātai tradicijai” (sk. „Latviešu pareizrakstības vārdnīca” http : //eraksti.delfi.lv).
Šie principi tātad atzīst, ka pastāv arī praksē nodibināta svešvārdu izrunas vietējā
tradīcija, kas nesaskan ar óriģinālvalodas izrunu. Tikai nav minēts, jo nav pētīts, vai šī
tradīcija ir haōtiska un gadījuma rakstura vai veidojas kā noteikta sistēma. Liekas, ka
sistēmas pastāvēšanu un pilnveidošanos svešvārdu izrunā tautā pirmais vispilnīgāk ir
novērtējis A. Ozols. Viņš raksta : „ ...ka tautas masās, tām lietojot svešvārdus, pastāv
zināma likumība to izrunā, nebūs noslēpums nevienam, kas kaut cik apzināti būs šo
parādību novērojis. Pie tam šī izrunas likumība balstās nevis uz tiem principiem,
kurus savā laikā izvirzījuši valodnieki, prasīdami rakstīt un izrunāt svešvārdos
patskaņu garumu vai īsumu saskaņā ar oriģinālvalodu.” (sk. A.Ozols. Raksti
valodniecībā. – Rīga : Zinātne, 1967, 128. lpp.). Pēc izrunas vērojumiem, ko veicis
savā pedagōģiskajā praksē pamatskolās, vidusskolās un augstskolās, A. Ozols ir
kónstatējis raksturīgas valdošās tendences patskaņu garuma un īsuma izrunā
svešvārdos. Viņš secina, ka „šais tendencēs izpaužas likumība, kurai varētu būt sakars
ar kādiem latviešu valodas attīstības iekšējiem likumiem tieši svešvārdu izrunas
laukā” (turpat, 132. lpp.). Šie vērojumi A.Ozolam jau 1953. gadā ļāva izdalīt 40
svešvārdu fināles, no kurām puse jau bija stabīlas, bet otra puse vēl svārstīgas. Viņš
arī kónstatē, ka „nominatīva formās pastāv tendence izrunāt svešvārdos tikai vienu
zilbi gari. Pie tam šī garā zilbe mēdz būt šķietamajā izskaņā, piemēram, aktīvs un
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aktivitāte, bet ne aktīvitāte; ... nācija un nacionāls, bet ne nācionāls...” (turpat, 132.
lpp.). A.Ozols ir póstulējis vēl kādu svarīgu principu – ka rakstam jāseko izrunai un
aizrāda, ka „skolu prakse latviešu valodas mācīšanā izvērtusies par tādu, kurā izruna
sāk sekot rakstam...” (turpat, 116. lpp.).
Iepriekšējās un turpmākās norises svešvārdu pareizrakstības jomā raksturo arī
H. Bendiks un T. Porīte, kuri bija visciešāk tajās iesaistīti. „Viens no aktuālākajiem
normēšanas uzdevumiem 40. un 50. gados bija izstrādāt jaunus noteikumus patskaņu
garuma apzīmēšanai svešvārdos saskaņā ar tām izrunas tendencēm, kas bija
vērojamas valodas praksē,” raksta T. Porīte (sk. Latviešu valodas kultūras jautājumi.
12. laidiens. – Rīga : Liesma, 1976, 11. lpp.). „Pareizrakstības komisija 1956. gadā
vienprātīgi nolēma par svešvārdu rakstības pamatu uzlūkot pašu latviešu literārās
valodas praksi un izkārtot to stingrā, viegli iegaumējamā un tālab ērti lietojamā
sistēmā. Par šādas sistēmas atslēgu atzina praksē vērojamo tendenci runāt ne vairāk
par vienu garu patskani nesaliktā svešvārda celmā, kā arī paradumu zināmos nosacījumos garināt oriģinālīsumus, ” raksta H. Bendiks (sk. Latviešu valodas kultūras
jautājumi. 4. laidiens. – Rīga : Liesma, 1968, 122. lpp.). Līdz ar dažiem citiem
latviešu pareizrakstības grozījumiem arī svešvārdu rakstību apstiprināja LPSR
Ministru Padome 1957. gada 26. decembrī. Nākošā gada rudenī sadarbībā ar Pareizrakstības kómisiju H. Bendika sakārtojumā iznāca neliela svešvārdu pareizrakstības
vārdnīca, kas kalpoja turpmākos 10 gadus. Kā norāda H. Bendiks, šajos 10 gados
praksē nākuši klāt tūkstošiem jaunu svešvārdu (kuru vārdnīcā nebija), taču svārstības
to rakstības praksē nav bijušas vērojamas. Tātad pašā latviešu valodā dibinātās
svešvārdu izrunas likumības izrādījās uztaustītas pareizi.
Taču tas viss notika pusgadsimta garumā ilgstošās padomju ókupācijas režīma
laikā. Un tāpēc zināmas latviešu sabiedrības aprindas šajā laikā fiksētās svešvārdu
izrunas (līdz ar to rakstības) likumības līdz pat šai dienai ignórē, par vienīgajiem
pareizajiem atzīstot tikai J. Endzelīna vēl savā laikā rediģētos likumus. Tāpēc būtu
jāparunā par likumiem un likumībām un starpību starp šiem diviem jēdzieniem. Kā
raksta H. Bendiks, „20. gadu vidū, kā to aizrādījis J. Endzelīns savas un E. Ozoliņa
„Svešvārdu vārdnīcas” 2. izd. (R., 1934) priekšvārdos, izrunas prakse bijusi tik raiba,
ka no tās izlobīt svešvārdu izrunas un rakstības normas nevarēja” (sk. turpat, 126.
lpp.). Un tāpēc bija vien jāizvirza nórmas kā likumi, kas prasīja par kritērijiem turēt
svešvārdu óriģinālrakstību. Tomēr arī endzelīniskie noteikumi strauji gāja likumību
uztaustes virzienā. H. Bendiks raksta, ka „turpmākais solis tuvāk izrunas praksei ir jau
minētā V. Rūķes ... „Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca”, kas iznāca Rīgā
1942. gadā un nedaudz papildināta un labota arī 1944. gadā..., kuras redakcijas
komisijas priekšsēdis bija J. Endzelīns un kurā salīdzinājumā ar E. Ozoliņa sakārtoto
un J. Endzelīna rediģēto 1934. gada „Svešvārdu vārdnīcu” ir pāri par 150 jaunu
atkāpju no oriģinālizrunas” (sk. turpat, 119. un 121. lpp.). Šajās V. Rūķes vārdnīcās
jau dažviet parādās latviskās likumības svešvārdu izrunā un, proti, patskaņu garumu
pārvirzes uz derivātu izskaņām vai to izzudums derivātos, piemēram, nācija –
nacionāls, menāža – menažērija, kabīne – kabinets, cigārs – cigarete u. c. No tā var
secināt, ka arī endzelīniskā pareizrakstība agrāk vai vēlāk būtu nonākusi pie tām
pašām likumībām, kuras radikāli un gandrīz pilnīgi nevainojamā veidā 10 gadus vēlāk
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uztaustīja un pasludināja A. Ozols. Zināmās aprindās principiāla turēšanās pie
endzelīniskajiem nórmatīviem vēl arī šodien, pēc 19. gadsimta krievu rakstnieka A.
Hercena salīdzinājuma, atgādina Versaļas pulksteņus, kas rāda sastingušu laiku –
giljótinētā karaļa miršanas stundu.
Šobrīd jau pagājis vairāk nekā pusgadsimts kopš A. Ozols radikāli pasludināja
novērotās likumības pašā latviešu valodā. Latviešu valodas runātāji svešvārdus izjūt
kā leksikas kopuma īpašu apakšsistēmu ar savām noteiktām izrunas likumībām,
atšķirīgām no latviskās (un pilnīgi asimilētās) leksikas daļas izrunas likumībām.
Svešvārdu izrunas likumības vēl nav simtprócentīgi nostabilizējušās un varbūt
zināmas svārstības pastāvēs arī turpmāk un vienmēr. Jo vairāk tāpēc, ka līdzšinējās
likumības attiecas galvenokārt uz internaciónālismiem, kas nākuši no latīņu un
sengrieķu valodām, un nav vēl īsti zināms, vai tās tāpat attieksies arī uz citādas cilmes
svešvārdiem, piemēram, anglicismiem. Tomēr ir skaidrs, ka tikai svešvārdu izrunas
dabiskām likumībām, tādām, kas radušās pēc latviešu valodas izrunas prasībām, ir
nākotnes perspektīva. Tādu vārdu kā amnēstija, audītorija, chrēstomatija, dekorātivs,
diapāzons, dōnācija, ekvātors, fraze, ginaikoloģija,katēgorija, lētarģija, matēmatika,
ōkeans, pācifists, prōtotips, psīcholoģija, vītāmīni u. c. izruna resp. rakstība ir jāiemācās no galvas. Tas ir daudzmaz reāli, ja svešvārdu ir nosacīti maz. Taču diez vai
kādam būs izdevīgi mācīties tūkstošiem vārdu katru atsevišķi saskaņā ar tā óriģinālrakstību.
Pēc visa iepriekš aplūkotā var sekot ceturtais un pēdējais šī priekšvārda punkts
par pašām svešvārdu izrunas likumībām. Šīs likumības nosaka latviešu valodas
runātāju valodas izjūta, kas attiecas uz visu gramatisko un leksisko sistēmu. Valodas
izjūta ir reāls fakts, kas runātājos izveidojas jau 6 – 8 gadu vecumā. Taču tā savā ziņā
ir arī iraciónāla, jo pastāv runātāju galvās un novērošanai pakļaujas tikai kā gatavs
runas rezultāts. Tāpēc neatbildēts paliek jautājums, kādā mīklainā veidā runātāji
nekļūdīgi sajūt atšķirību starp pašas latviešu valodas vārdiem (ieskaitot asimilētus
aizguvumus) un svešvārdiem. Taču šķīruma izjūta ir fakts – to apstiprina tas, ka
pastāv atšķirības pašuvārdu un svešvārdu izrunas sistēmā un kónkrēti patskaņu
kvantitātē. Latviešu pašuvārdos garas var būt visas vārda zilbes, piemēram : tīrs – tīrīt
– tīrītājs – pārtīrītājs. Varam izveidot pat mākslīgu vārdu ar 6 garām zilbēm, piemēram, ārkārtpārtīrītājs, kas mūsu valodas izjūtai būtu pilnīgi pieņemams. Arī latviešu
pašuvārdos kopīgas saknes atvasinājumos sastopama nevienāda patskaņu kvantitāte,
piemēram: krava – krāvums, lemt – lemšana – lēmu – lēmējs – lēmums u. c.
Tikmēr svešvārdos lielumlielā pārsvarā gara tiešām mēdz būt tikai viena zilbe,
pie kam vairākzilbīgos vārdos tā allaž ir izskaņas zilbe. Tas ļoti uzskatāmi izpaužas, ja
īsākam vārdam ir garāki atvasinājumi, piemēram : nācija – naciónāls – naciónalitāte,
pōls – pólārs – pólaritāte, sfēra – sferóīds – sferóidāls, frāze – frazeólōģija, tīfs –
tifōzs, hlōrs – hlórīds u. c. Noteiktas izskaņas ir īsas, piemēram : -ijs, -ija, -isks, -ete
(ģēnijs, prēmija, sfērisks, cigarete u. c.), bet citas izskaņas ir garas, piemēram : -āls,
-ārs (ģeniāls, premiāls, regulārs u. c.). Garās izskaņas it kā atvelk uz sevi saknes vai
celma garumu, piemēram : rēgula – regulārs u. c. Tomēr garās izskaņas ir patstāvīgas, jo tās pastāv arī tad, ja sakne resp. celms ir īss, piemēram : bróms – brómīds,
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haóss – haōtisks. Vēl vairāk – šīs izskaņas ir latviskas izrunas nosacītas, tās veidojas
latviskā izrunā, kaut óriģinālizrunā to nav, piemēram: -lōģija, -lōgs, -tōrija, -tōrs,
-grāfija, -grāfs u. c. Savukārt īsās patstāvīgās atvasinājuma izskaņas it kā absórbē
cilmes vārda garumu, visu atvasinājumu padarot īsu, piemēram: ōpera – óperete,
cigārs – cigarete.
Tā kā tieši izskaņas jeb fināles svešvārdu patskaņu kvantitātē ir noteicošās, tad,
kopš svešvārdu izrunas likumību pasludināšanas A. Ozola 1953. gada (publicētajā)
referātā, tās tiek arī turpmāk pasniegtas alfabētiskā sakārtojumā. Mans uzdevums ir
atlasīt izskaņas ar garu vai īsu o. Svešvārdu izskaņu uzskaitījums arvien ir prógresējis.
Tā, piemēram, A. Ozols ir devis 25 izskaņas ar garu patskani, no kurām tikai viena ir
ar ō : -ōze (anabiōze, aprikōze, sklerōze). Plaši Pareizrakstības kómisijas (PK)
atzinumi par o lasījumu T. Porītes sakārtojumā parādās 1970. gadā (sk. Latviešu
valodas kultūras jautājumi. 6. laidiens. –Rīga : Liesma, 1970, 171. – 174. lpp.). Šeit
jau dotas 32 izskaņu grupas ar o, pie kam ne tikai garas, bet arī īsas izskaņas. Nākošie
PK atzinumi par o lasījumu L. Ceplīša sakārtojumā parādās 1985. gadā (sk. Latviešu
valodas kultūras jautājumi. 21. laidiens. –Rīga : Avots, 1985, 116. – 120. lpp.). Bet
2002. gadā o lasījums tiek ilustrēts vairs ne ar izskaņu uzskaitījumu, bet ar apmēram
1750 vārdu lielu leksikōnu, kurā pārstāvēti svešvārdi ar o, atšifrējot katrā vārdā tā
kónkrēto izrunu.
Visi iepriekš minētie avoti vairākumā gadījumu uzrāda vienotas atziņas, tomēr
mazākumā gadījumu neizpaliek arī svārstības. Katrs autōrs balstās uz savu dzīves
pieredzi, t. i., pēc sabiedrībā noklausītās svešvārdu izrunas, taču šī pieredze, ieskaitot
daļējas aptaujas, nevar būt pietiekoši vispusīga. Kamēr plašāka rakstošās sabiedrības
daļa neizmantos fakultatīvu o rakstību, sabiedrības vairākuma izrunas tradīcija diez
vai varēs tikt pilnībā noskaidrota. Jo, kā jau savā laikā norādījis A. Ozols, „normas
nav brīvas no normu izvirzītāju subjektīvās pieejas valodas jautājumiem” (sk.
A.Ozols. Raksti valodniecībā. –Rīga : Zinātne, 1967, 116. lpp.).
Arī es esmu lielā mērā vadījies pēc iepriekš norādītajiem atzinumiem, tomēr
atļāvies arī dažas atkāpes. Kā viena no atkāpēm ir divu garumu pieļāvums svešvārdā
noteiktos gadījumos. Šādu vārdu nav daudz un vispārējās likumības tie neietekmē.
Līdz šim šādi vārdi pastāv runā, bet rakstībā tos neatspoguļo, jo vēl arvien pastāv
centieni absólutizēt prasību, ka svešvārdos var būt tikai viens garums. (A. Ozols gan
minēja, ka pastāv tāda tendence, taču ne jau simtprócentīga likumība.) Šāda prasība
pat var nonākt pretrunā ar citu noteikumu – ka vārdā noteicošais ir garums finālē. Tā,
piemēram, jau ilgstoši vārdnīcās figurē vārds dēmons, bet nesen parādījusies izruna
hēdonisms (agrākā hedonisms vietā). Izskaņas šiem vārdiem domātas īsas, jo garas ir
pirmās zilbes. Taču tas ir pretrunā ar izskaņu -ōns, -ōnisms, -ōnisks patstāvīgo
garumu. Tāpēc, ja šajos vārdos grib gari lietot pirmās zilbes, tad tomēr nedrīkst īsināt
izskaņas, bet jālieto dēmōns, dēmōnisks, hēdōnisms. (Divi garumi vārdos dēmōns un
dēmōnisks jau uzrādīti PK 1985. gada atzinumos par o lasījumu.)
Samākslota šķiet arī viscaur īsu patskaņu rakstība pirms izskaņas –tōrs,
piemēram, akumulators, amortizators un visi līdzīgie. Divzilbīgos un trīszilbīgos
vārdos pirms izskaņas -tōrs vaļējās zilbēs (slēgtas zilbes svešvārdos vienmēr ir īsas)
tiešam figurē īsi patskaņi, piemēram : datōrs, retōrs, mótōrs, ktitōrs, debitōrs, ekva-
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tōrs, kónditōrs, senatōrs u. c. Taču četr- un vairākzilbīgos vārdos vaļējās zilbes pirms
–tōrs tiek izrunātas gari, piemēram : detónātōrs, inkvizītōrs, eksekūtōrs, akumulātōrs,
eksperimentātōrs, raciónalizātōrs u. c., bet repróduktōrs, jo zilbe -duk- ir slēgta.
Precizējami ir arī salikteņu pirmie kómpónenti ar auto-, foto- un radio-. Tā,
piemēram, salikteņu pirmā daļa auto- ir cēlusies no grieķu vārda autos, kas nozīmē
pats. Šādu salikteņu pašreiz latviešu valodā ir mazliet pāri simtam. Krietna puse no
tiem saglabā grieķisko nozīmi. Par autómóbīli sauc kónstruktu, kas pats brauc, par
autónōmiju – pašpārvaldi, autópórtrets ir pašpórtrets, bet autóreferāts ir īss zinātniska
darba izklāstījums, ko izdara pats autōrs u. tml. Savukārt autómāts ir aparāts, ierīce,
mašīna, kas darbojas bez tiešas cilvēka līdzdalības. Šādi autómāti ir autópilóts, autóstūrmanis, autótransfórmātōrs, autóregulātōrs u. c. Bet norises ir autóinfekcija, autóintóksikācija, autójónizācija, autólīze u. tml.
Taču apmēram otra puse no visiem salikteņiem ar auto- attiecas uz autómóbīļiem jeb autō. Tā, piemēram, vārdi autoparks nenozīmē kādu „pašparku” un
autoserviss pašapkalpošanos, bet gan apzīmē autómóbīļu novietni un autómóbīļu
apkopi. Tālab šādos salikteņos kórektāk būtu lietot kómpónentu autō-, piemēram:
autōparks, autōosta, autōbāze, autōbānis, autōserviss, autōmódelisms u. c.
Salikteņu pirmā daļa foto- ir cēlusies no grieķu vārda phōs (phōtos), kas nozīmē
gaismu. Latviešu literārās valodas vārdnīca (LLVV) skaidro, ka šī daļa norāda, ka
salikteņa otrais kómpónents saistīts ar gaismas parādībām, kā arī fótógrāfiju. Šādu
salikteņu latviešu valodā ir apmēram pussimts. Kāda puse no tiem attiecas uz gaismas
parādībām, bet otra puse uz fótógrāfiju. Salikteņiem, kas attiecas uz gaismas parādībām, pienākas kómpónents fótó-, piemēram : fótósintēze, fótóefekts, fótóelements,
fótósfēra, fótógrāfija u. c. Savukārt fótógrāfija, kas arī, protams, ir cilmiski saistīta ar
gaismas īpašībām, tomēr veido atsevišķu nozari, kas būtu nošķirama no tiešām
gaismas parādībām. Tā, piemēram, fótōžurnālists neapraksta gaismas parādības, bet
sniedz par visu ko tēlainu infórmāciju atšķirībā no tīri vārdiskas. Fótógrāfija ir attēlu
iegūšana uz gaismjutīgiem materiāliem, kā arī šādā veidā iegūts attēls. Vārda fótógrāfija sinónīms ir fótō. Tādā veidā tad tas arī būtu lietojams salikteņos, kas attiecas
uz fótógrāfiju, piemēram: fótōuzņēmums, fótōhrōnika, fótōmóntāža, fótōpapīrs,
fótōkórespóndents u. c.
Latviešu valodā (LLVV) ap 200 vārdu ir salikteņi, kuru pirmais kómpónents ir
radio-, kas cēlies no latīņu radiare ar nozīmi izstarot. No minēto vārdu kopuma
apmēram divas trešdaļas apzīmē ar izstarojumu saistītas parādības, piemēram:
radióstarojums, radióviļņi, radióaktīvs, radiólōģija, radióogleklis, radiófizika, radióķīmija, radióastrófizika, radiózvaigzne, radiógalaktika, radiólókācija, radióbiólōģija,
radiójutība, radióterapija, radiótelemehānika, radiósakari, radiófōnija u.c. Atlikušie
pāri par 60 vārdi apzīmē ar radiófōniju saistītas lietas. Radiófōnija ir speciālu
prógrammu (teksta un mūzikas) veidošana un pārraidīšana plašā teritōrijā. Uz šiem ar
radiófōniju saistītajiem apzīmējumiem nebūtu jāattiecina cilmes jēdziens radiācija,
bet latviskā runas tradīcija. Dabiskā runā latvieši klausās rādiō. Apzīmējums rādiō
nozīmē radiófōniju un rādiōuztvērēju. Protams, ka rādiōaparāts arī uztver radióviļņus,
taču tikai noteiktas viļņu frekvences, kuras izmanto rādiōraidījumu veidotāji un kurus
uztvērējaparāts atkal pārveido atpakaļ skaņās. Tāpēc rādiōkómpózīcija nav
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radióstarojuma kómpózīcija, bet gan no skaņām veidota rādiōprógramma. Pārāk
nesaderīgas lietas ir, piemēram, rādiōdramaturģija un radiómiglājs, lai bāztu kopīgā
apzīmējamības maisā tāpēc vien, ka abiem ir kāds sakars ar radiāciju. Var runāt par
radióprógnōzi, kas sniedz ziņas par radiāciju, taču rādiōprógnōze ir pa rādiō pārraidīta
meteórólōģiska prógnōze. Ir gan dažādu sakaru radióstacijas ar tur strādājošiem
radiódispečeriem un ir īpašas radiófōnijas radióstacijas. Pēdējās vienkāršoti būtu
saucamas par rādiōstacijām ar rādiōdispečeriem tajās. Un tur darbojas rādiōstudijas,
kur gatavo rādiōavīzes un rādiōžurnālus, rādiōlasījumus un rādiōlektōrijus, rādiōteātrus un citādus rādiōuzvedumus. Un ar radiófōniju ir saistītas rādiōkómpānijas,
rādiōkórpórācijas, rādiōkómitejas utt.

11

Svešvārdu izskaņas ar ō un ó.
-ōbe : adōbe, garderōbe. –ōbija : aerófōbija, fōbija. -ōbijs, -óbijs : niōbijs;
lóbijs. –ōbika : aerōbika. –óbīts : trilóbīts. -ōbs : aerōbs, hidrófōbs, mikrōbs.
–óbs: nabóbs, snóbs, sapróbs, skībóbs. –ócejs : andrócejs. –ōcija, -ōcijs : aerólōcija, devōcija, emōcijas, lōcija, lókómōcija, prómōcija; sklerōcijs. –ócīts : leikócīts,
limfócīts, mielócīts, mónócīts, plazmócīts. –ōda, óda : ōda, sōda, žeōda; pagóda,
vójevóda. –ōde : cestōde, diōde, epizōde, heptōde, metōde, nematōde, sinōde u. c.
-ōdija : dipōdija, melōdija, mónōdija, parōdija, prósōdija, rapsōdija u. c. –ōdijs,
-ódijs : filōdijs, kladōdijs, kólōdijs, likópōdijs, plazmōdijs; módijs, pódijs, ródijs.
–ōdika : melōdika, metōdika, periōdika, prósōdika. –ōdiķis : metōdiķis. –ōdisks :
melōdisks, metōdisks, parōdisks, periōdisks, prósōdisks, sinōdisks. –ōdists, -ódiste :
metōdists, parōdists; módiste. –ódīts : tróglódīts. –ōds : alōds, anōds, brahiópōds,
dinōds, eksōds, feōds, jōds, katōds, kōds, periōds, rapsōds u. c. –ōfa, -ófa : katastrōfa, sōfa, strōfa, apóstrōfa; jatrófa. –ōfija : antrópózōfija, filózōfija, teózōfija.
–ófija : atrófija, distrófija, hipertrófija, Sófija. –ōfisks, -ófisks : filózōfisks, katastrōfisks, strōfisks; trófisks, hipertrófisks. –ófīts : mezófīts, petrófīts, prófīts, psilófīts,
saprófīts. –ōfs, ófs : apóstrōfs, filózōfs, teózōfs; endótrófs, heterótrófs, limitrófs.
–ōga, -óga, -ōgijs : eklōga, jōga, sinagōga; dróga, piróga, tóga; elōgijs. –ōgs :
analōgs, biólōgs, demagōgs, dialōgs, epilōgs, hercōgs, katalōgs, nekrólōgs, pedagōgs,
prólōgs u. c. –ógs : buldógs, smógs, trógs. –óģēts : apólóģēts. –(l)ōģija : demagōģija, pedagōģija; analōģija, apólōģija, biólōģija, mitólōģija, mórfólōģija, narkólōģija, nefrólōģija, patólōģija, trilōģija u. c. –ōģika : agōģika, lōģika. –ōģisks :
biólōģisks, demagōģisks, lōģisks, pedagōģisks. –ōģisms : alōģisms, neólōģisms,
psihólōģisms. –óha : epóha, sinekdóha. –óhija, óhisms, -óhists : aristólóhija,
kóhija; mazóhisms; mazóhists. –óhs : bómólóhs, diadóhs, skómóróhs. –óīda : astróīda, centróīda, ciklóīda, hipótróhóīda, kardióīda, klótóīda, sinusóīda u. c. –óīds :
adenóīds, antrópóīds, asteróīds, elipsóīds, ģeóīds, halóīds, ruberóīds u. c. –óīns :
alantóīns, fibróīns, heróīns, ligróīns u. c. –óisms : hilózóisms, mačóisms, maóisms,
sintóisms. –ója : alója, bója, čerimója, dispnója, feihója, kója, lefkója, óbója, sekvója, sója u. c. –ójs : alantójs, analójs, birójs, gójs, góródóvójs, kónvójs, kóvbójs,
prótózójs u. c. –óka : karióka, kóka, manióka, móka, ópóka, tapióka. –ókāts :
advókāts, brókāts. –ókejs : hókejs, žókejs. –ókija : arenótókija, ókija, telitókija,
Tókija. –óklis : binóklis, mónóklis. –óks : amóks, artišóks, baróks, blóks, brelóks,
dóks, kapóks, kóks, róks, šóks u. c. –ókss : bókss, bótókss, kókss, kserókss, órtódókss,
paradókss, stókss, vólvókss. –óla : barkaróla, farandóla, fumaróla, kóla, kólembóla,
pepsikóla, pergóla. – ōla : alveōla, arteriōla, brónhiōla, gladiōla, góndōla, hiperbōla, matiōla, magnetōla, parabōla, vakuōla u. c. – ōle : akrópōle, bandrōle, busōle,
diastōle, duōle, fiōle, kóntrōle, metrópōle, sistōle, triōle u. c. –óleja, -ōleja, -ólejs :
kólejas; petrōleja; linólejs, trólejs, vólejs. –ólete, -ólets : epólete, pantólete; flažólets,
kabriólets, triólets, viólets. –ōlija : ahōlija, centrihōlija, embōlija, fōlija, kaprifōlija,
magnōlija, melanhōlija, shōlija. –ólika, -ōlika, -ōliks : kólikas; bukōlika, majōlika;
serdōliks. –ōliķis : alkóhōliķis, melanhōliķis, šóphōliķis. –ólīns : pangólīns. –ōlisks :
alkóhōlisks, bukōlisks, móngōlisks, sistōlisks. –ólis, -ōlis : rókambólis; mongōlis.
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–ōlisms : alkóhōlisms, hōlisms, katabōlisms, šóphōlisms. –ólists, -ōlists : akróbólists,
beisbólists, basketbólists, flōrbólists, futbólists, prótókólists; mandōlists, sōlists.
–ólīts : eneólīts, fibrólīts, kólīts, kósmópólīts, metrópólīts, mónólīts u. c. –ōls :
aerósōls, embōls, frivōls, kreōls, mōls, mónópōls, óreōls, pōls, sōls, . – ōls2 (visas
vielas) : alkóhōls, benzōls, dermatōls, dibazōls, dimedrōls, fenōls, ftalazōls, furfurōls,
karbōls, kórvalōls, tóluōls, validōls u. c. –óls : algóls, antresóls, atóls, bemóls,
cókóls, inter-póls, pajóls, pódzóls, prótókóls, rasóls, rókenróls, tóls u. c. –bóls :
basketbóls, beisbóls, diskóbóls, dópelendbóls, flōrbóls, futbóls, handbóls, karambóls,
mótōbóls, velóbóls u. c. –ōma : adenōma, aksiōma, aterōma, blastōma, leikōma,
miōma, sōma, strōma, trahōma u. c. –óma : kóma / kōma, lóksódróma, órtódróma.
–ōmens : abdōmens, fenōmens, jōmens, nōmens, prónōmens. –ōmija : agrónōmija,
ahrōmija, anatōmija, astrónōmija, dihótōmija, eikōmija, fiziónōmija, sódōmija,
taksónōmija, vazektōmija u. c. –ómijs : kómijs. –ōmika : ekónōmika, ergónōmika,
fiziógnōmika, kōmika, reiganōmika. –ōmiķis : kōmiķis. – ómīns : teóbrómīns. –
ōmisks : anatō-misks, ekónōmisks, gnōmisks, kōmisks. –ōmisms, -ómisms :
atōmisms, kōmisms; neótómisms, tómisms. –ōmists : ekónōmists, slalōmists. –ómīts :
dólómīts, hrómīts. –ōms : agrónōms, anatōms, arōms, atōms, binōms, diplōms,
metrónōms, ōms, pólinōms, simptōms, slalōms u. c. –óms : bróms, čóms, hróms,
majórdóms, nihróms, tallóms. –dróms : aeródróms, akvadróms, ciklódróms,
hipódróms, kartódróms, palindróms, pródróms u. c. –ōna : annōna, čakōna,
galjōna, ikōna, kancōna, patrōna, persōna, sezōna, zōna u. c. –ōne: amazōne,
anemōne, maskarpōne, melōne. –ōnija : afōnija, agōnija, arōnija, cidōnija,
ceremōnija, diahrōnija, irōnija, simfōnija u. c. –ōnijs, -ónijs : amōnijs, arhegōnijs,
cirkōnijs, harmōnijs, kólófōnijs, maha-gōnijs, mezōnijs, plutōnijs u. c.; pónijs. –
ōnika : aviōnika, arhitektōnika, biōnika, dórōnika, elektrōnika, hrōnika, letōnika u.
c. –ōniķis : biōniķis, daltōniķis, dódeka-fōniķis, pólifōniķis. –ónīns : mekónīns,
mezónīns, ópsónīns, santónīns, sapónīns, serótónīns, treónīns u. c. –ōnis : bretōnis,
bubōnis, epigōnis, kómiltōnis, mórmōnis, teitōnis, valōnis. –ōnisks : dēmōnisks,
diatōnisks, drakōnisks, elektrōnisks, epi-gōnisks, hrōnisks, lakōnisks u. c. –ōnisms :
abóliciōnisms, anahrōnisms, bairōnisms, ciōnisms, daltōnisms, lakōnisms,
reviziōnisms u. c. –ōnists : abóliciōnists, abstrak-ciōnists, akórdeōnists, ciōnists,
feļetōnists, iluziōnists u.c. –ónīts : amazónīts, aragónīts, ebónīts, gangliónīts,
glaukónīts, jónīts, menónīts u. c. –ōns : acetōns, argōns, baritōns, bataljōns, bekōns,
betōns, ciklōns, citrōns, dēmōns, elektrōns, eózóōns, feļetōns, fōns, gibōns,
hameleōns, jōns, kartōns, miljōns u. c. –óns(s) : dóns, kólóns, pritóns; alfónss. –
ōpa, -ópe, -ópeja : Eirōpa, metōpa; antilópe, apó-kópe, kanópe, sinkópe, strópe;
epópeja, farmakópeja, prósópópeja. –ōpija, -ōpijs : astenōpija, diplōpija, distōpija,
ektōpija, Etiōpija, hemeralōpija, miōpija, póliōpija, prezbiōpija, utōpija; eirōpijs,
ōpijs. –ópija : alótrópija, emetrópija, entrópija, fenókópija, filantrópija, kópija /
kōpija. –óps : bībóps, biótóps, eskalóps, filantróps, galóps, izótóps, mizantróps,
pitekantróps, tróps. –ōps : ciklōps / ciklóps, stenōps / stenóps. –skōpija, -skōpisks, skōps : amnióskōpija, daktilóskōpija, kólónóskōpija, rentgenóskōpija; brónhóskōpisks, cistóskōpisks, gastróskōpisks; baróskōps, diaskōps, defektóskōps, filmóskōps, fónendóskōps, hóróskōps, kaleidóskōps, kineskōps, mikróskōps, óvóskōps,
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periskōps, spektróskōps, teleskōps, žiróskōps u. c. –ōra : amfōra, diaspōra, flōra,
fólklōra, hōra, ktenófōra, mandragōra, masōra, metafōra, perigōra, Ulanbatōra u. c.
–óreja, -órejs : amenóreja, blenóreja, džambóreja, gónóreja, hóreja, kónditóreja,
lógóreja, pióreja, sebóreja; hórejs. –ōrija : akvatōrija, ale-gōrija, auditōrija,
butafōrija, eifōrija, kategōrija, óratōrija, sanatōrija, teōrija, teritōrija u. c. –ōrijs :
cibōrijs, hōrijs, inhalatōrijs, inkubatōrijs, móratōrijs, prófi-laktōrijs, skriptōrijs,
trifōrijs u. c. –ōrika : kómbinatōrika, mótōrika, retōrika, sónōrika. –ōrisks, -órisks
: akcesōrisks, diktatōrisks, iluzōrisks, kategōrisks, nóva-tōrisks, óratōrisks,
próvizōrisks; mórisks. –ōrists : fólklōrists, leibōrists, terōrists, traktōrists. –órīts :
fluórīts, fósfórīts, haimórīts, meteórīts, tabórīts. –ōrs : agresōrs, bōrs, fluōrs, furōrs,
hlōrs, mažōrs, ófšōrs, senjōrs, tóreadōrs u. c. –órs : dóktórs, fósfórs, marmórs. –
tōrs : autōrs, datōrs, pretōrs, klitōrs, mótōrs, diktatōrs, sekretōrs, mónitōrs,
pulmótōrs, ekskavātōrs, ekspedītōrs, distribūtōrs, prestidižitātōrs u. c.
–ósa, -ōsa, -óse : glósa / glōsa, izóglósa /izóglōsa, Laósa, prósa, Saragósa, terarósa;
póse, tróse. –óss : albatróss, amófóss, bentóss, bióss, bóss, dēmóss, eskimóss, haóss,
kómandóss, króss, lógóss, lótóss, papiróss, patóss, termóss, tóróss u. c. –óša, -óšs :
brióša, bróša, galóša / kalóša; bigóšs, skvóšs, verbunkóšs. –óta, -ōta : bióta, gróta,
hiróta, hóta, kvóta, litóta, nóta, terakóta, asimptōta, zigōta; jōta. –óte, -ōte :
banknóte, bergamóte, bóte, ehólóte, flóte, garóte, gavóte, šóte, šprótes; anekdōte.
–óters, -ōters : amfóters, skvóters; prómōters. –ōtija, -ótija, - ótijs : epizóōtija, panzóōtija, idiōtija; despótija; prótijs. –ōtika, -ótika : antibiōtika, eksōtika, erōtika,
narkōtika, semiōtika; gótika. –ōtiķis : narkōtiķis, neirōtiķis, sklerōtiķis. –ótīns :
aprikótīns, barbótīns, biótīns, karótīns, narkótīns, nikótīns u. c. –ōtisks : haōtisks,
anabiōtisks, demōtisks, dónkihōtisks, eksōtisks, hipnōtisks, narkōtisks, neirōtisks,
ósmōtisks, patriōtisks. –ótisks : despótisks, gótisks, póliglótisks. –ōtisms, -ótisms :
eksōtisms, erōtisms, hipnōtisms, idiōtisms, patriōtisms; despótisms, nepótisms. –ótīts
: biótīts, karnótīts, ótīts, parótīts, peridótīts. –óts : antidóts, antrekóts, blóknóts,
bóikóts, dónkihóts, ešafóts, fagóts, jenóts, kašalóts, peridóts, póliglóts, róbóts, ševióts,
šamóts. –ōts : amniōts, eksōts, hótentōts, idiōts, kreózōts, patriōts. –óva, -óve, óvisms : bósanóva, nóva, Ļvóva; mangróve; fóvisms, virhóvisms. –óvs : alkóvs,
anšóvs, plóvs, salhóvs, stróganóvs, šóvs. –ōza : dōza, mimōza, pōza, prōza, skabiōza.
–ōze : abiōze, aktinómikōze, apóteōze, aprikōze, celulōze, cenōze, diagnōze, hipnōze,
narkōze, prógnōze, sklerōze, trómbōze, zóónōze u. c. –ōzija, -ōzijs : agnōzija, eksplōzija, erōzija, kórōzija, Nikōzija, sufōzija; disprōzijs, simpōzijs. –ózīns : miózīns,
nigrózīns, tirózīns, viskózīns. –ōzisks : prōzisks. –ōzists : prōzists. –ózīts : depózīts,
inózīts, kómpózīts, miózīts, ródóhrózīts, šamózīts. –ōzs : ambiciōzs, graciōzs, heterōzs, nervōzs, ódiōzs, pretenciōzs, reliģiōzs, virtuōzs, viskōzs u. c. –ōža : lōža.
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abandōns
abatōns
abdōmens, abdómināls
abduktōrs
abiógēns, abióģenēze
abiōze
ābols
abólīcija
abóliciōnisms
abóliciōnists
abóminārijs
abónements
abónents, abónēt
abórdāža
abórigēns
abórts, abórtīvs
abrógācija
absólūcija
absólūtisms, absólūtists
absólūts, absólutizēt
absólvents, absólvēt
absórbcija, absórbēt(ies)
absórbents, absórbers
abstrakciōnisms
abstrakciōnists
abutilōne
acetilhólīns
acetōns
acidófīls, acidófīlija
acidōze
adadžō
adelfógāmija
adenóīdi, adenōma
adenōze
adenóvīrusi
administrātōrs
adōbe
adóniss, adónizīds
adóp(tā)cija, adóptēt
adórācija
adsórbcija, adsórbēt
aduktōrs
advókatūra, advókāts
aerātōrs
aeróbāka
aeróbātika
aerōbika
aerōbs

aeróbuss
aeródinamika
aeródróms
aerófōbija
aerófīti, aerófótótópógrāfija
aerógrāfija, aerógrāfs
aeróģeódēzija
aerójónizācija
aerólōcija
aerólōģija, aerólōgs
aerónōmija, aerónōms
aerōns
aerόplāns
aerópōnika
aerósōls
aerózīns
aerόstats, aerόstatisks
afōnija, afōnisks
afōrisms, afōristisks
afōtisks
afróamerikānis
afródīzijs
afrónts
agalmatόlīts
agamógōnija
agiógrāfija
aglómerācija, aglómerāts
Aglona
aglόpόrīts
agnósticisms
agnóstiķis, agnóstisks
agnōzija
agōģika
agōnija
agōns
agōra, agórafōbija
agranulócīti agranulόcitōze
agresōrs
agróbiócenōze
agróbiólōģija
agrόfitόcenōze
agrófōns
agrónōmija, agrónōms
aģitātōrs
ahōlija
ahrómatīns
ahrómātisms, ahrómātisks
ahrómāts, ahrōmija

aikidō
aitkopis, aitkopība
ājatólla
akantόcefalōze
akarólōģija
akarόpōze
akcentólōģija
akceptōrs
akcesōrs, akcesōrisks
akciónārs
akólāde
akómódācija, akómódēt
akómpanements akómpanēt
akónīti
akórdika,
akórds, akórddarbs
akórdeōns, akórdeōnists
akots
akróbātika, akróbāts
akróbólisti
akrócefālija
akrófōbija
akrόleīns
akrónīms
akrópōle
akróstihs
akrόtērijs
akselerātōrs
aksiólōģija, aksiómetrs
aksiōma, aksiómātisks
aksólótls
aksónómetrija
aksōns
aktinόfāgs
aktinógrāfs, aktinómetrs
aktinómicētes
aktinóīdi
aktinómikōze
aktinómórfs
aktivātōrs / aktivizātōrs
aktόmiόzīns
aktōrs
akumulātōrs
akvadróms
akvatōrija
akvifōlija
akvizītōrs
alantóīns
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alantójs
albatróss
albedō, albedómetrs
albórāda
albumōzes
aldósterōns
aldōzes
aleatōrika
alegōrija, alegōrisks
alegretō, alegrō
aleirólīti
aleirōns
alelómórfisms
alelόpātija, alelόpātisks
alergólōģija, alergólōgs
alerōds
alfónss
algófīlija, algólagnija
algólōģija
algóls
algóritms, algóritmisks
algotnis
aligātōrs
alkalóīds, alkalōze
alkόhόlāts
alkóhōls, alkóhōlisks,
alkóhōlisms, alkóhōliķis
alkómetrs / alkótesteris
alkóvs
alōds
alófōns
alόgāmija, alόgām(isk)s
alōģisms, alōģisks
alóhōri, alóhōrija
alóhtōni
Aloja
alóje
alómórfōze, alómórfs
alónīms
alónžs
alópātija, alópāts
alóplastika, alóplastisks
alόstērija
alot, alotājmuša, aloties
alόtigēn(isk)s
alótrópija, alótróp(isk)s
alternātōrs
alumόsilikāts
alveōla, alveólārs
alvot, alvojums
amaretō
amarōne
amazōne / amacōne

amazónīts
ambiciōzs
ambifunkciónāls
ambilōģija
ambiófōnija
ambipόlārs
amblistōmas
ambóceptōrs
ambōns
ambrōzija
ambulatōrijs
ambulatōrisks
amenóreja
amerikanόīds
ametrópija
amfibōli, amfibólīti
amfibōlija
amfidiplόīds
amfiktiōnija
amfipōdi
amfiprόstils
amfόlīts
amfōra
amfótēr(isk)s, amfóteritāte
amidōls
amidópirīns
amilóīds, amilóidōze
amilōze
aminóskābes
amiόtrόf(isk)s
amitōze
amnióskōpija
amniōti
amófóss
amóks
amoliņš
amónāli, amónīti, amōnijs
amónjaks, amónizēt
amόnόlīze
amórāls, amórālisms
amórets
amórfs, amórfisms
amórtizēt, amórtizācija
amórtizātōrs
amótōls
ampelógrāfija
ampelóterapija
amperόmetrija
anabiōze, anabiōtisks
anabōlikas, anabōlisms
anadiplōze
anaerōb(isk)s, anaeróbiōze
anafōra

anafórēze
anafródīts, anafródīzija
anafrόnte
anahórēts
anahrōnisks, anahrōnija
anakólūts
anakónda
anakreóntisks
analizātōrs
analōgs, analōģija
analójs
anamórfs / anamórfisks
anamórfōze
anarhósindikālisms
anastόmōze
anastrōfa
anatócisms
anatōmija, anatómēt,
anatōms, anatōmisks,
anatōmikums
Andōra
andrócejs
andrófōbija, andrόgēns
andrógīnija
andróīds
andrólōģija
andrómānija
andrósterōns
aneiplóīdija
anekdōte, anekdōtisks
aneksiōnistisks
aneksiōnists
anelektrόtōnuss
anemófīlija, anemófīls
anemóhōrija
anemógrāfs,
anemóklinόgrāfs
anemómetrs
anemórumbógrāfs
anemōne
aneróīds
anesteziólōģija,
anesteziólōgs
angiólōģija
angiōma
angióstōmas,angióstōmija
anglófīlija, anglófōbija
anglófōnisks, anglómānija
anglósakši
angōba
angōlietis, Angōla
anhedōnija
anizófīlija, anizókōrija
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anizōls
anizótrópija
anjōns, anjónīti
ankilóstōmas,
ankilóstómōze
ankilōze
annōna
anōds
anόftalmija
anόksēmija, anóksija
anómālija, anómāls
anōmija, anōmisks
anōna
anónīms
anónss
anóplócefalōze
anóraks
anóreksija
anórmāls
anórtīts
anόrtόzīts
anósmija
anótācija, anótēt
anšóvs
antagōnisms, antagōnists,
antagōnis(tis)ks
anterózóīds
antibariōni
antibiōtikas / antibiōtiķi
anticiklōns
antidóti
antifōna / antifōnijs
antiklinōrijs
antikódōns
antikónsumerisms
antilōģija
antilópe
antimōns
antinōmija
antipōds
antόcerόta
antóciāni
antóhlōrs
antólōģija
antónīms
antónómāze
antónóvka
antrahinōns
antraknōze, antrakōze
antrekóts
antresóls
antrópóģenēze
antrópóhōrija

antrópóīdi
antrópólōģija, antrópólōgs
antrópómórf(isk)s,
antrópómórfisms
antrópónīmika
antrópónōzes
antrópózóónōzes
antrópózōfija
aόīds
aórists
aórta, aórtīts
apeirōns
aperkóts, apertόmetrs
apkope, apkopējs
aplikātōrs
aploce, aploda, aploks
aploksne
aplómbs
apnója
apόastrs, apόcentrs
apόdiktika, apόdiktisks
apófātisks
apόfīze
apόgāmija
apógejs
apogs
apókalipse, apókaliptika
apókópe
apókrifs
apόkrīns
apólitisks, apólitisms
apólōgs
apólóģētika, apólóģēts
apólōģija, apólōģisks
apólōnisms
apómórfīns
apóneirōze
apōrija
apόrts
apóselēnijs
apóspōrija
apósteriōrs
apóstrōfa, apóstrōfs
apόtēcijs
apόtēma
apóteōze
aprikótīns
aprikōze
apriōrs, apriōrisms
apróbācija, apróbēt
aproce
apróksimācija
aprópriācija

apterigóti
Aragōna
aragónīts
arahnófōbija
arahnóidīts
arahnólōģija /araneólōģija
arbólīts
arbóreāls
arbórētums
arbóricīds
arbóvīrusi
ardómetrs
arenótókija
areógrāfija
areōla
areómetrs
areópāgs
argō, argōtisms
argónauts
argōns
arhantrόps
arhegōnijs, arhegóniāti
arheógrāfija, arheógrāfs
arheólōģija, arheólōgs
arheópterikss / arheórniss
arhespōrijs
arhidiakōns
arhitektōnika,
arhitektōnisks
arhivólta
arhónti
aristōns
ariōzō
aristólóhija
aristókrātija, aristókrāts
aritmógrāfs, aritmómetrs
aritmólōģija
arkōzs
arktógeja
armatōrs
armόcements
arōba
arods, arodkómiteja
arógance, arógants
arómāts, arómatizēt(ies),
arōms, arómātisks
arómórfōze
arōnija
arórūts
arpedžō
arteriōla
arteriósklerōze
artišóks
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ārtróks
artrólōģija, artróplastika
artrópōdi
artrótōmija
artróskōpija
artrōze
ārzōna
asenizātōrs
asertōrisks
asesōrs
asfódeli
asidōls
asimptōta, asimptōtisks
asindetōns
asiriólōģija
asistōlija
askaridōze
askómicētes
askórbīnskābe
askόrbīnόksidāze
asō
asóciaciōnisms
asóciācija, asóciatīvs,
asóciēt(ies)
asóciāls
asónanse
asórti
aspergilōze
aspirātōrs
astenópija, astenόsfēra
astereόgnōze
asteróīds
asterόksilōns
astoņi, astoņpadsmit
astotais, astotdaļa
astrógnōzija
astróīda
astrólōģija, astrólōgs
astrónōmija, astrónōms
astróórientācija
astrόpόlarimetrija
astrόspektrόgrāfs
astróspektróskōpija
atainot(ies), atainojums
atalgot, atalgojums
atbalsot(ies)
aterōma
aterósklerōze,
aterόsklerōtisks
atetōze
atireōze
atlantólōģija, atlantózaurs
atlantrόps

atloks, atmoda
atmómetrs, atmósfēra
atóls
atōms, atómārs, atōmmasa
atōmisms, atōmistika
atómizātōrs
atónāls, atōnija, atōnisks
atórnejs
atraktōrs
atrōfija, atrōfisks atrófēties
atrópīns
atslodze, atslogojums
audiόfōns
audiólōģija
auditōrija
auditōrs
augkopis, augkopība
Augšvólta
auksótrófi
aureómicīns
australóīds
australópiteks
austrόnēzieši
autō (autómóbīlis)
autōapkalpe
autōamatieris
autōbān(i)s
autōbāze, autōbūve
autōbuss
autōdrezīna
autōdróms
autōekspresis
autōevakuātōrs
autōfurgōns
autōinspekcija
autōinspektōrs
autōkrava
autōkróss
autōmašīna
autōmehāniķis
autōmódelis autōmódelisms
autōmótō, autōmótōlóterija
autōosta, autōparks
autōpaviljōns
autōrallijs
autōrefrižerātōrs
autōrūpniecība
autōsalōns
autōsatiksme
autōserviss
autōspórts, autōspórtists
autōstacija
autōstailings

autōstrāde
autōšóvs / mótōršóvs
autōtornis
autōtranspórts
autōtrase
autōtūrisms, autōtūrists
autōvilciens
autōls
autóbiógrāfija
autóblókācija
autódafē
autódidakts
autódispečers
autófīlija
autógāmija
autógrāfs, autógramma
autógravīra
autógreiders
autóģenēze
autóhemóterapija
autóhróms
autóhtōns
autóinfekcija
autóintóksikācija
autójónizācija
autókārs
autókatalīze
autókefālija, autókefāls
autóklāvs, autóklāvēt
autókrātija, autókrātisks
autókrāts
autólitógrāfija
autólīze
autólōģija
autómātika, autómātisks,
autómatizācija,
autómatizēt(ies)
autómāts, autómātists
autómóbilis, autómóbilists
autómórfs
autómótrisa
autónīms
autónōms, autónōmija
autóóksidācija
autópilóts
autóplastika
autópórtrets
autópsija
autóradiógrāfija
autóradiólīze
autóreferāts
autóregulātōrs
autórepródukcija
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autóritārs, autóritatīvs
autóritāte
autórótācija
autóseróterapija
autóstūrmanis
autósuģestija
autótipija
autótōmija
autótransfórmātōrs
autótransfūzija
autótransplantācija
autótrófs
autótrópisms
autóvakcīna
autóžīrs
autōrs, autōrība, autórizēt
autōrloksne
averrόisms, averrόistisks
aviātōrs
avióhórizónts
aviókónstruktōrs
aviómódelis aviómódelisms
aviómódelists
aviōnika
avióšóvs
avitaminōze
avizō
avókādō
avoksnājs, avots
azbestōze
azbólīts
azeótróps, azeόtrόpisks
azójs, azóisks
azόnāls
azote
azótēmija
Azóru (salas)
azótóbakters
Azóvas (jūra)
ažiō
ažiótāža
babilōnieši
badmintōns
badoties
bairōnisms
bajónete
bakbórts
bakteriófāgs, bakteriólōgs
bakteriólōģija
bakterióskōpija
bakteriōzes
Balatōns

Baldone
baletómāns
balkōns / balkons
ballistόkardiόgrāfija
balneólōģija, balneólōgs
balodenes
balodis
balónets
balōns / balons
balótēt(ies)
baltólōģija, baltólōgs
baltrocis
bangoties, bangotne
Bamakō
banderiljerō
bandóneōns
bandrōle
banknóte
bankō
bankómāts
bankróts, bankrótēt
baóbabs
barankósi
Barbadósa
barbόtieris
barbótīns
bariōni
baritōns
barkaróla
barógrāfs, barógramma
barókamera
barómetrs
baróks, barókāls
barónga
barōns / barons, barónese
barōnēns, barónets
baróskōps
barot(ies), barotne
barόtrauma
Barselōna
bartólinīts
basketbóls, basketbólists
bastiōns
bastónāde
bataljōns
batólīti
batómetrs
batōns
batópórts
batrahólōģija
bazaliōma
bazidiómicētes
bazófīli, bazófīlija

befstróganóvs
begōnija
behemóts
beisbóls
bekōns, bekōncūka
bekrόsēt, bekrόss
beladónna
bemóls
bentónīts
bentóss
benzōls, benzóskābe
bergamóte
bermóntiāde
betatrōns
betōns, betónēt
biatlōns
bibliófīls
bibliógrāfija, bibliógrāfs
bibliótēka, bibliótekārs
bībóps
bīčvólej(ból)s
bifidóbaktērijas / bifidō
bignōnijas
bigóšs
biheiviōrisms,
biheiviōristisks
bijōns
bikόlaterāls
bikónkāvs
bikónvekss
Bilbaō
bilbókē
biljōns
bingō
binóklis, binókulārs
binōms, binómiāls
binzole
biócenōze
biócīds
bióetanōls
bióģeócenōze
biógrāfija, biógrāfisks
bióģeógrāfija
biόlīts
biólōģija, biólōgs
biōma
biómasa, biómetrija
biōnika, biōniķis
biónts
biόpsija
bióss
bióta
biótīns
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biótīts
biótóps
biótrōns
biōze,
biόzōna
bipólārs
birójs
birókrātija, birókrāts
birόniāde
bisektōrs
bisinōze
bisōns
bistrō
biškopis, biškopība
bišōns
bitόvnīts
bituminōzs
bizōns
Bjalistóka
blandonis
blankō
blastόīds, blastōma
blastómikōze
blastópōrs
blenóreja
blókāde, blóks, blóķēt
blókbāsters
blókēka, blókmāja
blόkingģenerātōrs
blόkirātōrs
blóknóts
Blome
blónds, blóndīns
bluzōns
bļoda
bóa
bóbijs
bóbiks
bóbō
bóbriks
bóbslejs, bóbslejists
bóbteils
bócmanis
Bódaibō
bode, bodnieks
bódega
Bōdenezers
bódhrans
bódiārts, bódibildings
bódijs
bódmereja
bódō
bógdihans

Bógóta
bóhara
bóhēma, bóhēmisks
bóikóts, bóikótēt
bóila / bóilija
bóilers
bója
bojāeja, bojāt(ies)
bójeviks
bókāža
bókss, bókseris, bóksēties
bóksīts
boksterēt
bólandisti
Bólderāja
bole / bōle
bólerō
bólīds
bolīt(ies)
bólivārs
bóliviānō
bólīvieši, Bólīvija
bólómetrs
bólóņa, Bólóņa
bόlsōns
bóļševiks, bóļševisms
bómbarda, bómbardieris
bómbardēt
bómbardōns
Bómbeja
bomis
bómólóhs
bómónds
bómzis, bómžs
bónapartisms
bōnas
bónbónga
bóndiāde / bóndiāna
bónēt
bóngō
bónifikācija
bónistika
bónitāte, bónitēt
bónitō
Bónna
bōns
bōnuss
bónvivāns
bónza
bōra
bóraks
bórdelis
bórderkóllijs

bórderkróss
bórdō, bórdōsarkans Bórdō
bóreāls
bórēlija
bóreliōze
bórgiss
Bórneō
bórsalīnō
bōrs, bōrskābe, bóracīts
bórāti, bórīdi
borēt, boris [urbis]
bórneōls
bόrnīts
bórščs
bórtiekārta, bórtaparatūra
bórtmehāniķis
bórtpavadone
bórts, bórtsistēma
bósacu
bósanóva
Bósfōrs
bóskets
Bósnija, bόsnietis
bóss
bóstōns, Bóstōna
bόšs
bótānika, bótāniķis
bótanizēt
bótes, bótas, bótfórti
Bótnijas (līcis)
bótókss
bótriómikōze
Bótsvāna
bótulīns
bótulisms
bóuldrings
bóulings
boze, bozt(ies)
brahilōģisms
brahiópōdi, brahiózauri
brahistóhrōna
brandmajors
brandspόits
branhiόbdela
braulōze
bravō
brelóks
breólīns
bretōņi
briesmonis
briólōģija
briōnija
briόpse
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brióša
britpóps
Brnō
Brocēni
bróilers
brokastis, brokastot
brókāts
brókeris
brókisms
brókōlis
brómēlija
brómelīns
bróms, brómīds
brónhi, brónhīts, brónhiāls
brónhiōla, brónhóskōps
bróntótēriji, bróntózauri
brónza, brónzēt
bróša
bróšūra, bróšēt
bróuseris
brucelōze
bruksόmānija
bruljōns
brutō
bubōnis
Buenósairesa
bufónāde
bukōlika, bukōlisks
Bukóvina
buldógs
buldózers, buldózerists
buljōns / buljons
Bulóņa
bungalō
burbōns
burdōns
busōle
bustrófedōns
butafōrija, butafōrisks
butirómetrs
cakots [cakains]
ceanόts
cedrōns
cefalópōdi
Ceilōna
celóbiōze
celófāns
celóidīns
celōms
cēlonis
celōns
celóstats

celótekss
celōzija
celulóīds, celulōze
cenóģenēze
cenōze
censonis
centifōlija
centriōla
centrόgrāfija
centróīda
centrόsōma
centuriōns
cenurōze
cenzōrs
ceólīti
ceόlōns
cerebróspināls
ceremōnija, ceremōnēties
ceremōnijmeistars
ceremóniāls
ceróplastika
cesiónārs
cestōdes, cestόdōze
cezarópapisms
ciānkóbalamīns
cianōze
cibōrijs
cicerō
cidōnija
cigoriņi
ciklódróms
ciklófrēnija
ciklógrāfija, ciklógramma
ciklóīda, ciklóidāls
ciklόmόrfōze
ciklōns, ciklōnisks
ciklóps, ciklópisks
ciklótīmija
ciklótrōns
cīkstonis
cimbole, cimbolists
cimdots
cinkógrāfija
cinóbrs
ciņots
ciōnisms, ciōnists
cirkōnijs, cirkōns
cirkórāma
cirōze, cirōtisks
cisóīda
cisticerkōze
cistόkόleja
cistóskōpija

cistrōns
citóhróms
citólīze
citólizīni
citólōģija, citólōgs
citόzīns
citramōns
citrōns / citrons, citrōnkoks
citrōnmelisa
Code
cókóls, cókólstāvs
cólla, cóllmērs
cūkkopis, cūkkopība
czjaō
čaboņa
čakōna
čaparahósi
čarlstōns
čarόīts
čellō
čembalō
čemódāns
čempiōns, čempiónāts
čentezimō
čerimója
červóncs
čičerōne
čikanō
čincanō
činkvečentō
čipólīns
čόhs
čók, čókstināt
čóks
čokurs, čokuroties
čómpi
čóms, čómisks
čónguri
čóper(i)s, čóperists
čόzēnija
dagerótipija
dakrióadenīts
dakrōns
daktilólōģija
daktilóskōpija
daltónīdi
daltōnisms, daltōniķis
damnō
daósisms, daō
darbahōlisms, darbahōliķis
darsōnvalizācija
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darsōnvalizātōrs
dārz(eņ)kopis
datō
datόlīts
datōrika, datōrs,datórizācija
datōrtómógrāfija
datótēka
dauzonis / dauzoņa
Davósa
debitōrs
dederōns
defektólōģija, defektólōgs
defektóskōpija
defektóskōps
dafibrātōrs
defibrilātōrs
deflegmātōrs
deflektōrs
deflórācija, deflórēt
deflórants
defōliants, defōliācija
defólts
defórmācija, defórmēt(ies)
defróstācija, defrósters
degazātōrs
degustātōrs
dehidróepiandrósterōns
deiteragōnists
deitōns / deit(e)rōns
dekagōns
dekalkómānija
dekalōgs
dekapōdi
deklamātōrs
deklinātōrs
dekóders, dekódēt
dekόherers
dekókts
dekólórācija
dekόls
dekóltē, dekóltēts
dekórācija, dekórēt, dekōrs
dekóratīvs
dekórtikācija
dekórts
dekstrōze
dekuriōni
delatōrs,
demagōģija, demagōgs
demantóīds
demikótōns
demimónds
demisiónēt

demóbilizēt, demóbilizācija
demόdekōze
demógrāfija, demógrāfs
demókrātija, demókrāts
demólēt
demónetizācija
dēmōns, dēmōnisks
dēmōnija, dēmónólōģija
demónstrācija, demónstrēt
demónstrants demónstratīvs
demóntāža, demóntēt
demóralizācija,
demóralizēties
dēmóss
demōtisks
demultipleksōrs
dendrólōģija, dendrólōgs
dendróhrónólōģija
dendrótrōns
denóminācija
denómināls / denóminatīvs
denónsēt
denótācija / denótatīvs
densitómetrija
deóntisks, deóntólōģija
depersónalizācija
depō
depónents, depónēt
depópulācija
depórtācija, depórtēt
depórts
depózitāre, depózitārijs
depózīts
depresōrs
derivatόgrāfija
dermatόfibrōma
dermatólōģija, dermatólōgs
dermatōls
derm(at)óskōpija
dermatōze
dermótōnija
derógācija
deselerόmetrs
desmólāzes
desmólīze
desmótrópija
desktóps
desórbcija, desόrbēt
despótija, despóts
despótisms, despótisks
destilātōrs
desulfātōrs
dešifrātōrs

detektōrs
deteriórācija
detektófōns
detónācija, detónēt
detónātōrs
detónómetrs
deviātōrs
devōcija
devólūcija
devōns
dezaerātōrs
dezinfektōrs
dezódórants, dezódórātōrs
dezóksiribónukleīnskābe
dhóti
diadóhi
diafanómetrs, diafanóskōps
diafōnija, diafōns
diagnōze, diagnósticēt
diagnóstika, diagnóstisks
diagónāle, diagónāls
diahrόmatisks
diahrōnija, diahrōnisks
diakōns
diakōnija
diakōniks
dialektólōģija, dialektólōgs
dializātōrs
dialōgs
diamófóss
dianabōls
diapazōns
diapózitīvs
diaprójektōrs
diartrōze
diaskōps
diaspōra
diastereόizόmērs
diastōle, diastōlisks
diastrōfisks
diatōmeja
diatómīts
diatōnika / diatōnisms
diatōnisks
diazόaminōls
diazōls
diazōnijs
diazόtācija, diazόtēt
diazόtipija
dibazōls
dietólōģija, dietólōgs
difilóbótriōze
difósgēns
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diftόngόīds
diftóngs, diftóngisks
difuziōnisms
difuzōrs
diglósija / diglōsija
dīgļsōma
dihlόfόss
dihógāmija
dihótōmija
dihróisms
dihrómāti, dihrómātisks
diketōns
dikrόceliōze
diktatōrs, diktatōrisks
diktiόkaulōze
diktiόta
diktófōns
diktōrs
dilatómetrija, dilatómetrs
dilōģija
dilonis, diloņslims
dimdoņa
dimedrōls
dimensiónāls
dimórf(isk)s, dimórfisms
dinamō, dinamómašīna
dinamόmetamόrfisms
dinamómetrs
dinamōns
dinatrōns, dinatrōnefekts
dingō
dinōds
dinόficeja
dinόksāns
dinórnis
dinótērijs
dinózaurs
diōde
dióksīds
diónīsijas
diόpsīds
dióptrija, dióptrika, dióptrs
diórāma
diórīts
diόskόreja
diplódóks
diplóīds, diplóīdija
diplókóki
diplómands
diplómātija, diplómāts
diplōms, diplómēt
diplōmdarbs
diplōmprójekts

diplópija
dīplóte
dipōdija
dipōls
diprófēns
dipsómānija
dipterόlōģija
direkciōns, direkciόnāls
direktōrija, direktōrijs
direktōrs, direktórāts
disbakteriōze
disektōrs
disfōrija
disharmōnija, disharmónēt
disharmōnisks
diskóbóls
diskómicētes
diskómūzika
diskómfórts
diskónts, diskóntēt
diskórdance
diskótēka / diskō
diskreciónārs
diskriminātōrs
diskžókejs
dislókācija, dislócēt
dismenóreja
disóciācija, disóciēt
disólūcija
disónanse, disónēt
dispnója
dispózīcija, dispónēts
disprópórcija
disprōzijs
distōpija
distórsija
distribūtōrs
distrōfija, distrōfisks
diviziōns
divkosība, divkosīgs
divrocīgs
dizažiō
dizósmija
Dņeprópetróvska
dó
dobe
Dobele
dóbermanis
dobjš, dobjums, dobs, dobt
dobradži, dobulis, dobums
dócents, dócētājs, dócēt
dócentūra
dódekaedrs, dódekagōns,

dódekafōnija,dódekafōniķis
dódekafōnists
dódžs
dófins
dógarese
dógma, dógmatisms
dógmatisks, dógmatiķis
dógs
dóina
dóks, dókot, dókers
dóksógrāfi
dóktórantūra, dóktórants
dóktórāts
dóktórs
dóktrīna, dóktrinārs
dókuments, dókumentēt
dókumentāls
dólārs, dólarizācija
Dole
dólihócefālija
dólma
dólmeni
dólómīts
doma, domāt, domraksts
domstarpības
domubiedrs, domuzīme
dómbra
dome, domnieks
dómēne
dómēns
dómestikācija, dómesticēt
dómicils
dóminance, dóminēt
dóminante
dómināts
dómīnija
dóminikāņi, Dóminikāna
dóminō
doms, domkapituls
domkungs
dómkrats
dómna
dómra, dómrists
dona
Dóna, Dónava, Dóņeca
dóngs
dónja, dónna, dóns
dónka
dónkihóts. dónkihōtisks
dónžōns
dónžuāns
dónōrs
doņi, vsk. donis
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dópelendbóls
dópings
dore
dōrieši, dōrisks
dórmitōrijs
dórōnika
dórsāls
Dórtmunde
dórtuārs
dósjē
dot(ies), dotības, dotumi
dótācija, dótēt
dóts, dzóts
dōza, dōzēt / dózēt
dózatōrs, dózimetrs
dragómāns
drakónīdas
drakōns, drakōnisks
driópiteki
drōfa
drógas, drógists
drómedārs
drómómānija
drómōns
drómóss
drόnts
drósele, dróseļvārsts
drosme, drosmīgs
drostala, drostaloties
drošs, drošība, drošināt
drošsirdība, drošsirdīgs
dróška
dublikātōrs
dublōns
dubļónka
dubultbemóls / dublbemóls
dugóngi
duktilómetrs
dumpot(ies)
duō
duódecima, duódecimāls
duódenīts, duódenāls
duōle
duópōls, duópsōns
durkļots
durō, dūrómetrs, dūrutōls
dzejolis, dzejojums
dzelonis
džambóreja
džekpóts
Dženóva
džezróks
džingō, džingóisms

džógings
džójstiks
džókers
džónka
džóuls
džudō
ebenkoks
ebónīts
Ebrō
ebulióskōpija, ebulióskōps
edafōns
edifikātōri
edόgōnija
Ēdole
efemeróīdi
efōri
efuziómetrs
egiptόpiteks
egócentrisks, egócentrisms
egóists, egóisms
egótisms
eģiptólōģija, eģiptólōgs
ehinókóks, ehinókókōze
ehóencefalógrāfija
ehógrāfs, ehólóte / ehólóts
ehókardiógrāfija
ehólókācija
ehópulsógrāfija
eidemōnisms
eidiómetrs
eidóss
eifōnija
eifórbija
eifōrija, eifórizēt
eigenōls
eiglenόidīns
eikarióti
eikōmija
einuhóīdisms
eiplóīdija
eiribiónts
eirō
eirōcija
eirófīls, eirókrāts
eiróóptimisms
eirópeīds
eirōpietis, eirōpe(j)isks
eirópeizēt, Eirōpa
eirōpijs
eiróvīzija
eirózōna
eitrófikācija, eitróf(isk)s

eklesiólōģija
eklōga
eklógīts
ekranόskōps
ekócīds
ekólōģija, ekólōģisks
ekónōmija, ekónōmēt
ekónómaizers
ekónómetrija / ekónómetrika
ekónōmika, ekónōmisks
ekónōms, ekónōmists
ekósēze
ekósfēra
ekótips, ekótóps
eksaminātōrs
eksekūtōrs
eksfōliācija
ekshibiciōnisms
eksikātōrs
eksitōns
eksitrōns
ekskavātōrs
ekskómunikācija
ekskóriācija
eksōds
eksóftalmija
eksόgāmija
eksógēn(isk)s
eksórcisms
eksósmōze
eksótērisks
eksōtika. eksōtisks, eksōti
eksótóksīni
eksótrófs
ekspansiōnisms
ekspedītōrs
eksperimentātōrs
ekspiratōrisks
eksplōzija, eksplódēt
eksplózīvs
ekspluatātōrs
ekspónāts, ekspónēt
ekspózīcija
ekspónómetrs / ekspózimetrs
ekspórts, ekspórtēt,
ekspόrtosta
ekspresiōnisms
eksprómts
eksprópriācija, eksprópriēt
ekstenzōrs
eksteriórizācija
eksteritóriāls
eksteró(re)cepcija
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eksteró(re)ceptōrs
ekstirpātōrs
ekstraktōrs
ekstraórdinārs
ekstrapólācija, ekstrapólēt
ekstrazónāls
ekstrόpija
ektóbiónts
ektōpija
Ekvadōra, ekvadōrietis
ekvatōrs, ekvatóriāls
ekvinókcija
ekvipótenciāle
elastόmērs
eldórādō
eleiterókóks
elektōrs, elektórāts
elektórāls
elektrīnō
elektrōds
elektróencefalógrāfija
elektrófōns
elektrófórēze, elektrófōrs
elektrókārs
elektrόloks
elektrómóbīlis
elektrómótōrs
elektrónógrāfija
elektrónógramma
elektrōns, elektrōnvólts
elektrōnika, elektrōnisks
elektrōnmikróskōps
elektróóptika
elektróretinógrāfija
elektróskōps
elektróšóks
elektróterapija
elerōns, elevōns
elevātōrs
elipsóīds
elkonis
elódeja
elōgijs
elókvence
elóngācija
embargō
embōls, embōlija
embriólōģija, embriónāls
embriótōmija
emetrópija
emiritōns
emōcijas, emóciónāls
emótikōns

emótīvisms, emótīvs
empiriómōnisms
empiriósimbolisms
emulātōrs
emulgātōrs
emulsōrs
enantiómērija /
enantiómórfisms
encefalógrāfija
enciklópēdija enciklópēdisks
endόcitōze
endóderma
endógāmija
endógēn(isk)s
endókards, endókardīts
endókrinólōģija, endókrīns
endókrinópātija
endόmetriōze
endómitōze
endórfīni
endóskōps, endóskōpija
endósmōze
endótrófs
endurō
eneólīts
energóresursi
enharmōnisms
enkalōns
enkόmjenda
enóftalms
enōls
enótēra
enterόbiōze
enterόgastrōns
enterόkόks
enterókólīts
enteróptōze
entómófāgi
entómófīlija
entómólōģija, entómólōgs
entómōzes
entrópija, entrόpisks
envairōnmentālisms
enzóōtija, enzόōtisks
eócēns
eōls / eōlisks
eólīts, eólītisks
eōna, eόnόtēma
eόpleistόcēns
eózinófīls
eózīns
eózóōns
epeirófórēze

epeiróģenēze, epeirόgēnisks
epiciklóīda
epidemiólōģija epidemiólōgs
epidermόfītija
epidiaskōps
epidóts
epifitōtija
epifōra, epifōrisks,
epigōnis, epigōnisks
epikótils
epilātōrs
epilōgs
epimόrfisms
epiórniss
epirógēnisks
episkópāts
episkōps
episōma
epiteliōma
epistemólōģija
epistólārs
epistrōfa
epitróhóīda
epizōde, epizōdisks
epizóōtija, epizóōtólōģija
epōds
epóha, epóhāls
epóksīdsveķi
epóletes
epónīms
epόnžs
epópeja, epópejisks
epóss
epsilōns
epsómīts
eremófīti
ergōdisks
ergókalciferōls
ergónōmika
ergósterīns
eritrócīti
eritrófōbija
eritrómicīns
eritrόmielōze
erizipelόīds
ermōnikas / ermōņikas
erógēn(isk)s
erōzija, eródēt
erōtika, erōtisks
erōtisms, erótómānija
eshatólōģija
eskadrōns
eskalātōrs
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eskalóps
eskimō
eskimóss
eskórts, eskórtēt
eskudō
espadōns
espadrōns
espartō
esperantō
estetóterapija
esteziólōģija, esteziómetrs
estradiōls
estragōns
estriōls
estrógēni
estrōns, estrōze
ešafóts
ešelōns, ešelónēt
ešόlcija
etalōns
etanόlamīns
etanōls
etimólōģija, etimólōgs
etimōns
etiólācija, etiόlēt
etiólōģija, etiólōģisks
etiōpieši, Etiōpija
etmόidīts
etnócīds
etnógrāfija / etnólōģija
etnónīms
etnóss
etólōģija
ētóss
etrōls
evapórācija, evapórātōrs
evapórīti, evapórómetrs
evólūcija, evóluciónēt
evóluciōnisms
evόlūta
evόlvente
evόrsija
ezerdobe, ezerroze
ezόfag
ezerfōlija
ezófagóskōpija
ezótērisks
ežektōrs
fabliō
fadō
faetōns
fagócīts, fagócitōze

fagóts, fagótists faksmódems
faktógrāfija, faktógrāfisks
faktόlōgs, faktόlōģija
faktōranalīze
faktóriāls
faktōrija
faktórings
faktōrs, faktόrizācija
faktōtums
falenópsis
falkónets
fallócentrisms
falsifikātōrs
famōzs
fandangō
fanerógāmi, fanerόgāmija
fanerózójs
fantasmagōrija
fantastrōns
fantōms
faόlīts
farandōla
faraōns
faringóskōpija
farinótōms
farmakógnōzija
farmakólōģija
farmakólōģisks
farmakópeja
farnόhinīns
fascidōze
fasciōla, fasciόlōze
fasōns
fatamórgāna
favórīts,favórītisms
favórizēt
fazótrōns
fedόmetrs
feihója
felinólōģija
felóderma, felógēns
felōnija
feļetōns, feļetōnists
femtό
fenadōns
fenókópija
fenólōģija, fenólōģisks
fenōls
fenōmens, fenómenāls
fenómenólōģija
fenótips
feódālis, feódālisms
feōds, feódatārijs

feόhrόmόcīts,
feόhrόmόcitōma
feretrōns
fergusónīts
fermentātōrs
fermiōns
ferόcēns
ferόdinamisks
ferόgrāfija
feróhróms, ferómólibdēns
ferómetrs
ferómōni
ferónjēre
feróvólframs
ferόzόnde
ferredόksīns
festōns
fiaskō
fibrinólizīns
fibrinōzs
fibróīns
fibrólīts
fibrōma, fibrómiōma
fibrόskōps, fibrόskōpisks
fibrōze
fikciónālisms
fikómicētes
fiksatōrs
filantrópija, filantróps
filariatōze
fildekóss
filharmōnija
fillōdijs, fillόfōra
filmófónógrāfs
filmóskōps, filmótēka
filódendrs
filōdijs
filófōnija, filófōniķis
filófōra
filóhinōns
filókartija, filókartists
filóklādijs
filóksera
filólōģija, filólōgs
filózōfija, filózōfs
filózōfisks, filózōfēt
fimōze
fingerbórds
finnōze
fiōle
fióritūra
fisharmōnijs / harmōnijs
fistulόgrāfija
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fitóbentóss
fitócenólōģija
fitócenōze
fitóftōras, fitόftόrōze
fitóncīdi
fitóplanktōns
fitótrōns
fiziógnōmika
fiziókrāti
fizióķīmija
fiziólōģija, fiziólōgs
fiziónōmija
fizióterapija, fizióterapeits
fjórds
flakōns
flamenkō
flavōni
flažólets
flebólōģija
flegmōna
fleksatōns
fleksōrs
flóēma
flógistōns
flógópīts
flόkēns
flókši
flókulas
flómāsters
flóps
flōra, flōristika
flōrbóls
flóreāls
Flórence
flórete, flóretists
Flórīda
flóridīns
flórīns
flōrisms
flóróglucīns
flōrs
flótācija, flótókóncentrāts
flóte, flótile
fluórescence, fluórescēt
fluōrs, fluórīts, fluórīds
fluórógrāfija, fluórógrāfs
fluórimetrs, fluóróplasti
fluórōze
fluōrūdeņradis
fluviόglaciāls
fóajē
fōbija
fόburdōns

fógts
fókāls
fókbura, fókmasts, fókrāja
fόkόmetrs, fόkόmetrija
fόks
fóksterjers
fókstróts
fōkuss, fókusēt
fōliants
fōlija
fōlijskābe
fólikuli, fólikulīns
fólikulīts, fólikulόcīts
fōliō
fólketings
fólklōra, fólklōrisks
fólklōristika, fólklōrists
fólklórizēties
fólkmetāls
fólkmūzika, fólkróks
fόlks
fόllijs
fōls
fólverks
fónācija
fóndacō
fóndī
fónds
fónēma, fónemātisks
fónendóskōps
fónētika, fónētisks
fóniatrija, fóniatrs
fōnika
fōnisms
fónófórēze
fónógrāfs, fónógramma
fónólōģija, fónólōģisks
fónōns
fónóskōps
fónótēka
fónóvīzija, fónóvizōrs
fōns
fóntāns, fóntanēt
fóntanžs
fónts
fόraminīfera
fórdisms
fórēzija
fórele
fórints
fórmācija
fórma, fórmāls, fórmalizēt
fórmaldehīds

fórmāts, fórmatēt fórmants,
fórmēt(ies)
fórmālisms, fórmalitāte
fórmālists
fórmalīns, fórmiāti
fórminga
fórmula, fórmulēt fórmulārs
fόrόnīds
fόrsāža
fórsītijas
fórsmažōrs
fórtrans
fórtūna
fórsēt
fórte
fórts, fórtifikācija
fōrums
fósfāti, fósfórīti
fósfórescence, fósfórescēt
fósfóróskōps
fósfórs / fósfōrs
fósfórisks / fósfōrisks
fósgēns
fósīls / fósils, fósīlijas
fósilizācija
fόstatāze
fόsfīds, fόsfīns, fόsfόprόteīds
fósfórólīze
fótārijs
fótōns, fótōnika
fótógrāfija / fótō, fótógrafēt
fótógrāfs, fótōamatieris
fótōuzņēmums, fótōattēls
fótōaparāts, fótōfilma,
fótōemulsija
fótōfinišs, fótōgravīra
fόtōfōbija, fόtōfōbs
fótōheliógrāfs, fótógēnisks
fótōhrómija
fótōkópija
fótōksilógrāfija
fótōlitógrāfija
fótōmehānika, fótōmóntāža
fótōpanórāma
fótōpapīrs, fótōplate
fótōstats, fótōtēka
fótōtelegrāfs fótōtelegramma
fótōtipija fótōtransfórmātōrs
fótōžurnālistika
fótōkórespóndents
fótóefekts, fótóelektrōns
fótóelements, fótófóbija
fótógrammetrija
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fótómetrija, fótómetrs
fótókatōds, fótólīze
fótóķīmija, fótóķīmisks
fótóluminescence
fótóperiōdisms
fótórelejs
fótósfēra
fótósintēze
fótótaksija, fótótrópisms
fótóterapija
fóts
fóvisms, fóvists
frakciónārisms, frakciónārs
frakciónēt
frakots
frankō
frankófōnisks
frazeólōģija, frazeólōģisks
frazeólōģisms
frenólōģija
freōni
frīdrihsdōrs
frīhólderi, frīhólds
frivōls, frivólitāte
frizōns
frónda, fróndists
frónte, fróntāls
fróntispiss
fróntīts
fróntólīze
fróntōns
frótē, frótēt
fruktidōrs
fruktōze
ftalazōls, ftalόcianīns
ftόrafūrs
fugatō
fumarōlas
fumigātōrs
funkciónāls, funkciónārs
funkciónēt, funkciónālisms
furadόnīns, furazόlidōns
furanōze
furfurōls
furgōns
furōrs
furunkulōze
futbóls, futbólists
futōrs
futurólōģija, futurólōgs
fuzariōze
gabiōns

Gabōna
gabrō
gadólīnijs
gafelšóneris
gaijóti
gaisotne
galaktómetrs
galaktōze, galaktózēmija
galiōns
galjōna
gallócianīni, gallóflavīns
gallómānija
galoda
galōns
galóps
galóšas
galotne
galtōnija
galvanómetrs, galvanóskōps
galvanótrópisms
gaļots
gametófīts, gametóģenēze
gangliónīts, gangliózīts
gangrenōzs
gaóļans
gapόniāde
garderōbe, garderōbists
garnizōns
Garónna
garóte
garoza
garrocis, garrokains
garstobra
gaskónāde
gastróenterólōģija
gastrόfilōze
gastrónōmija, gastrónōms
gastrópōdi
gastróptōze
gastróskōps, gastróskōpija
gastróstōmija
gaučō
gavóte
gazólīns
gazómetrs
gazótrōns
gefirófōbija
geitónógāmija
gekōni / gekō
gemmólōģija
genócīds
genófónds
genókópija

genōms, genótips
genrō
geórgika
geriljerō
geróntólōģija, geróntólōgs
gerónts
gestapō, gestapóvietis
Gētebórga
getō
gibōns
gigaōms
gigantómānija
gijóšēt, gijόša
giljótīna, giljótinēt
ginekólōģija, ginekólōgs
ginekónōms
girlō
giróss
gitanō
gizōtijas
glacióizóstāzija
glaciólōģija, glaciólōgs
gladiātōrs
gladiōla
glagōlica, glagōlisks
glaukōma
glaukónīts
Glāzgóva
gleikómetrs
glejots, glejoties
glicerófósfāti
glikagōns
glikógēns
glikókōls
glikōli
glikólīze
glikópróteīdi
glikōze, glikózīdi
glikózūrija
gliōma
gliptódónti
gliptótēka
glóbigerīni
glóbīns
glóbulas, glóbulārs
glōbuss, glóbāls
glóbulīns
glodene
glóhīdija
glóksīnija
glórificēt, glórifikācija
glōrija
glósa / glōsa, glósārijs
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glósatōrs
glósemātika
glósīts
glósólālija
glósópteriss
glótóģenēze, glótógōnija
glukōze
gļotas, gļotāda
gnōma, gnōmisks
gnómōns
gnōms
gnósticisms, gnóstiķis
gnótóbiólōģija
gnózeólōģija
gō
goba
góbelēns, góbelēnists
Góbi
góblini
gódē
gódēcija
gods, godalga, godības
gófrēt, gófrējums, gόfrs
gójs
gókarts, gókartists
gόldlaks
gólems
Gólfa (straume)
gólfs, gólfists
gólgāta
góliardi
góliāts
gόmarists
Gómeļa
gómindāns
gónādas
gónadótróp(isk)s,
gónadótrópīns
góndōla, góndóljers
gόnfalόnjers
gόngόrisms
góngs
gónīdijas
góniómetrija
gónīts
gónókóks, gónóreja
gōns
górdōnseters
gόrgōna
gorīgs, gorīties
górilla
gorīt(ies), gorīgs
góródki

góródóvójs
górtekss
gosniņa, gotele, govs
góspelis
góti, gótika, gótisks
Gótlande
goze, gozēt(ies)
graciōzs, graciōzums
graciózitāte
grafólōģija, grafólōgs
grafómānija, grafómāns
gramatōms
gramófōns
grandiōzs, grandiōzums
grandiózitāte
granitóīdi
granitōls
granόdiόrīts, granózāns
granulātōrs
granulόcīti
granulōma, granulōzs
graptólīti
gravitōns
gredzenot, gredzenots
gregōrisks
Grenóble
grifōlas
grimonis
gringō
gripōzs
Grobiņa
Gródņa
grods, grodums
gróks
grope, gropēt, gropēvele
gróss
Grostona
gróta
grótbura, grótmasts
gróteska, grótesks
grozīgs, grozīties
grozs, groži, grožot
grumbots, grumbot(ies)
gruanόzīns
grupetō
grupórgs
guanō / gvanō
gubernātōrs
gudrōns
gumijkoks
gumikópāls
gumōze
gvajakόls

gvakamóle
gvanakō
ģenealōģija, ģenealōģisks
ģeneónōmija
ģenerātōrs
ģeóbótānika
ģeódēzija
ģeόfōns
ģeόgnōzija
ģeóhrónólōģija
ģeóīds
ģeόkόrōna
ģeólōģija, ģeólōgs
ģeómórfólōģija
ģeómōri
ģeónīms
ģeópólitika, ģeópólitisks
ģeórģīne
ģeόstrōfisks
ģeótrópisms
ģerbonis
ģermanófīls
ģībonis
Habāróvska
hadrōni
hagiógrāfija
haimórīts
halcedōns
halkópirīts
halkózīns
halóbióss
halógēni, halóģenēze
halógenīdi
halόhrōmija
hallō
halóīdi
halucinógēni
hameleōns, hameleōnisks
handbóls
Hannóvere
Hanója
haóri
haóss, haōtisks
haplóīdija, haplóīds
haplólōģija
haptótrópisms
harčō
hārdróks
Harkóva
harmōnija, harmónizēt
harmōnisks, harmónēt
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harmōnijas, harmōnikas
harmōnists
haustōrijas
havόrtija
hedōnisms / hēdōnisms
hedōnists / hēdōnists
hegemōnija, hegemōns
hegemōnistisks
hekatómba
heksagōns. heksagónāls
heksahlórāns
heksahórds
heksōde
heksōzes
hektógrāfs, hektógrafēt
hektólitrs
helikóīds
helikōns
helikópters
helióbiólōģija
heliócentrisms
heliódōrs, heliófīts
heliófīls, heliófōb(isk)s
helióskōps
heliótróps, heliótrópisms
helmintólōģija
helmintōze
helōcijs
helófīti
helóts
helóvīns
hemangiōma
hemartrōze
hematinōns
hematógēns
hematókόks
hematóksilīns
hematólōģija hematólōgs
hematōma
hematómiēlija
hematópóēze
hematózóji
hemeralópija
hemianópsija
hemiatrόpija
hemikriptόfīts
hemizigōta
hemihrόmatōze
hemlókegle
hemócitóblasti
hemódialīze
hemófīlija
hemóglóbīns

hemóróīdi, hemóróidāls
hemósórbcija
hemótórakss
hemótrōns, hemótrōnika
hemótrópisms,
hemótrópi(sk)s
henómele
henóteisms
hepatógēn(isk)s
hepatólīts
hepatólōģija
hepatōma
heptagōns
heptahórds
heptōde, heptōze
Hercegōvina
hercōgs, hercōgiste
herkōns
hermafródīts
heróika, heróisks, heróizēt
heróīns
herólds
herόldija
herpetólōģija, herpetólōgs
Hersōna
heteróatōmi
heterófōnija
heterógōnija
heteróhrōmija
heteróhrōnija
heterómórfōze
heterónōmija
heterópólārs
heteróseksuāls
heterόspōrija
heterótópija, heterótópisks
heterótrófs
heterōze, heterōzs
heterózigōta
hetόlōģija
hialinōze
hiastólīts
hidatōde
hidatófīti
hidratōrs
hidrazōns
hidróaeródróms
hidróaerómehānika
hidróaeróosta
hidróarheólōģija
hidróbiólōģija
hidróbiōnika, hidróbiónti
hidróbuss

hidróelektróstacija
hidrófīls, hidrófīlija
hidrófīti
hidrófōbija, hidrófōb(isk)s
hidrófóbizēt
hidrófōns
hidróhinōns
hidróhōrija
hidróīdi
hidrókórtizōns
hidróksīds
hidróksiljōns
hidrólōģija, hidrólōgs
hidrólókācija, hidrólókatōrs
hidrónefrōze
hidróplāns
hidrópōnika
hidrósōls
hidrótrópija, hidrótrópisms
hidrózóji
hieróglifs
hierógramma hierógrammati
hierómantija
hierótēka
hifómicētes
higrófīls, higrófīts
higrōma
higrómetrija, higrómetrs
higróskōps, higróskōpisks
hikōrijas
hilózóisms
himenóleptidōze
himenópteri
himózīns
hinόīds
hinólīns
hinōns
hinózōls
hiónósfēra
hiósciamīns
hiperbatōns
hiperbōla, hiperbōlisks
hiperbólizēt hiperbólizācija
hiperbólóīds
hiperbóreji
hiperhidrōze
hiperhrōmija
hipernefrōma
hiperōns
hiperósmija
hipertireōze
hipertōnija, hipertōniķis
hipertrófija

30

hipervitaminōze
hiphóps, hiphópers
hipnόlōģija
hipnópēdija, hipnópēdisks
hipnōze, hipnōtisks
hipnōtisms, hipnótizēt
hipóciklóīda
hipódróms
hipóhóndrija, hipóhóndriķis
hipόhrōmija
hipókótils
hipóksija, hipóksisks
hipólōģija
hipópótams
hipόstāze, hipόstazēt
hipótēka
hipótenūza
hipótēze, hipótētisks
hipótireōze
hipótōnija, hipótōnisks
hipótrófija
hipótróhóīda
hipsóhrōmas, hipsόhrōmija
hipóvitaminōze
hirómantija, hirómants
Hirósima
hiróta, hirótēriji
histerōnpróterōns
histiócīti
históģenēze, histógēns
histólōģija, histólōgs
históriógrāfija
histōrisms
histōns
histriōns
hitōns
hitridiόmicēte
hizbólla
hlamidómōna
hlóracetófenōns
hlóramīns, hlórófórms
hlórāts, hlórīds
hlōrciāns, hlōrkaļķi
hlórella
hlōretils
hlóridīns
hlórófils, hlóróplasti
hlórófóss, hlórófórms
hlórōze
hlōrpikrīns
hlōrs, hlōrēt / hlórēt
hlōrskābe, hlōrūdens
hlōrūdeņradis

hó-hó-hó
hόacīns
hóānas
hóbijs / hōbijs
hódógrāfs, hódóskōps
hódža
hófmaršals, hófmeistars
Hókaidō
hókejs, hókejists
hólandieši, Hólande
hólangīts
hólarktika
hóldingkómpānija
hólds
hólecistīts
hólekalciferōls
hólenders
hólēra
hólērisks, hólēriķis
hólesterīns
hólīns, hόlinόblόkatōrs
hōlisms, hōlists, hōlistisks
hólmijs
hólócēns
hólófāns
hólógāmija
hólógrāfija, hólógramma
hólókausts
hόlόnōms
hólópi
hólótūrijas
hómeómόrf(isk)s
hómeópātija, hómeóstāze
hómērisks
hómilētika, hómīlija
hómilófōbija
hóminīdi
hómófōnija
hómófōn(isk)s
hómófórma
hómógēn(isk)s, hόmόgenizēt
hómógenizātōrs,
hómógrāfs
hómólógrāfisks
hómólōģija
hómólōģisks, hómólōgs
hómónīms, hómónīmija
hómóseksuālisms
hómósfēra
hómózigōta
hōmrūls
hōmsteds
hómunkuls

hóndrilla
hóndriósōmas, hóndriōma
hóndrīts
hóndrólōģija
hóndrōma
Hóndurasa
Hónkónga
Hónólulu
hónórārs
hōns / hóns, hōnēt /hónēt
Hónsjū
hónvedi
hóp, hópā
hόpaks
hópers
hópkalīts
hóplīts
hōra
hórda, hórdaiņi
hórdómetrs
hόrēgs
hóreja, hórejs
hóreógrāfija, hóreógrāfs
hóreólōģija
hóreónepiteliōma
Hórezma
hórijambs
hōrijs
hórizóntāle
hórizónts, hórizóntāls
hórmōni, hórmónāls
hórmōnterapija
hórólōģija
hóróskōps
hórsts
hórtenzija
hórunžijs
hórvāti, Hórvātija
hóspitālis, hóspitalizēt
hóspitēt, hóspitants
hόsta, hóstija
hóta
hótdógs
hótelis, hóstelis
hótentōti
hótōnija
hrestómātija
hrizóberils, hrizókólla
hrizómónādas
hrómāda
hrómatīda, hrómatīns
hrómatika, hrómatisms
hrómatisks
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hrómatógrāfija
hrόmatrōns
hrómels
hrόmiaks
hrómólitógrāfija
hrómósfēra
hrómósōma
hrómatófōri
hrómīts
hrómófōri, hrómótrópi
hróms, hrómēt
hrόnaksija
hrōnika, hrónikāls, hrōnists
hrōnisks
hrónólōģija, hrónólōģisks
hrónómetrs, hrónómetrēt
hrónóskōps
htōnisks
Hudzōna
hugenóts
humanóīds
humórāls
humóreska
humors / humōrs
humorists / humōrists
humoristisks / humōristisks
humoristika / humōristika
idalgō
identifikātōrs
ideógrāfija, ideógramma
ideólōģija, ideólōgs
idiógrāfisks
idiólatrija
idiólekts
idiōma, idiómātika
idiósinkrāzija
idiōtija, idiōts
idiōtisks, idiōtisms
idiótips
idō
ignitrōns
ignórance, ignórants
ignórēt
igvanódōns
ihneimōns
ihtiófāgs
ihtiólōģija, ihtiólōgs
ihtiōls
ihtiófauna, ihtiόkόlla
ihtiózaurs
ihtiōze

ikōna, ikōnisks ikónógrāfija,
ikónóskōps
ikónóstass, ikónótēka
ikósaedrs
ikrots
ilōģisks, ilōģisms
ilōns
iluminātōrs
ilustrātōrs
iluziōnisms, iluziōnists
iluzōrs / iluzōrisks
imagō
imidazōls
imitātōrs
imóbīlija, imóbīls imóbilizēt,
imóbilaizers
imórteles
imperātōrs
impetigō
impónēt
impórts, impórtēt
impósts
impótence, impótents
impózants
impresiōnisms impresiōnists
imprómpts
imprópērijas
impróvizēt, impróvizācija
impróvizātōrs
imunólōģija
indandiōns
indeksātōrs
indigō, indigókarmīns
indigόīds
indikātōrs
indóeirōpiešu / indóģermāņu
indόfenōls
indóirāņi
indόksils
indóktrinācija
indólōģija, indólōgs
indōls
indónēzieši, Indónēzija
indōrs
indόsaments, indόsants
induktōrs, induktótermija
infantādō
infekciōzs
inferiōrs, inferióritāte
infiltrόmetrs
infórmācija, infórmēt
infórmatīvs, infórmātika
infórmātōrs / infórmants

infórmósōmas
infuzōrija
inhalātōrs, inhalatōrijs
inhibītōrs
inhóatīvs / inkóhatīvs
iniciātōrs
injektōrs
injόīts
inkasō
inklinātōrs
inkógnitō
inkóntinence
inkórpórācija, inkórpórēt
inkubātōrs, inkubatōrijs
inkvizītōrs
inókulācija, inόkulēt
inóvācija, inóvatīvs
inózīts
insinuātōrs
insólācija
inspektōrs
inspirātōrs
instalātōrs
instituciónālisms
instituciónāls
instruktōrs
integrātōrs
intenciónāls intenciónalitāte
interakciōnisms
interferómetrs
interferōns
interiórizēt
interlóks
intermecō
internaciónālisms
internaciónāls
interó(re)cepcija
interpólācija, interpólēt
interpóls
interpretātōrs
interrógācija, interrógatīvs
intervókāls
intóksikācija
intónācija, intónēt intónatīvs
intródukcija, intróducēt
intrójekcija
intrónizācija
intróskōps, intróskōpija
intróspekcija, intróspektīvs
intróversija, intróverts
inversōrs, invertōrs
investōrs
invólūcija
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inžektōrs
ipómejas
ipsilōns
iraciónāls, iraciónālisms
iridóciklīts, iridócīti
iridólōģija
irigόskōpija
irmóss
irōnija, irōnisks, irónizēt
itakōnskābe
izalóbāra
izalóterma
izanómāle
izóanemōna
izóbāra
izóbróntas
izógāmija
izóglósa / izóglōsa
izógōna, izógónāls
izógrāfija
izόģeόterma
izόhinόlīns
izóhōra, izóhōrs
izóhrómatisks
izóhrōna, izóhrōnisms
izókólōns
izólācija, izólēt(ies)
izólaciōnisms
izólātōrs
izólīnija
izómēri, izómērija
izómórfisms, izómórfs
izóóktāns
izóprēns
izóps
izóterma, izótermija
izótōni, izótóps
izótrópija, izótróps
izózōmas
jakō
jakóbīņi, jakόbīnisms
jamatóe
Jaróslavļa
jaróvizācija
jasmōns
jatrófa
jatrógēnija
jatróķīmija
jefreitōrs
jehóvisti
jenóts
jermólka

jódlers, jódelēt
jōds, jōdūdeņradis
jōdains, jódīds, jódinōls
jódófórms, jódómetrija
jods
jōga, jōgs, jōgisms
jógačara
jógurts
jóhannīti
jóhimbīns
Jókóhama
joks, jokot(ies), jokdaris
jόldija
jólīts
jólla
joma, jomains
jōmeni
joms
jōnieši, jōnisks, Jōnijas jūra
jonis, joņains, joņot
jónīti
jόnōls
jōns, jónizēt(ies)
jónizācija, jónizātōrs
jónófórēze
jónógēn(isk)s
jónósfēra
Jórdānija, jόrdānietis
jόrdizīts
jórģīne / ģeórģīne
josla, joslains, joslvalis
josta, jostasvieta
jōta, jótācija
jóviāls
jozt, joziens
judófōbs
Jukōna
jumols
juniōrs
juriskónsults
kablógramma
kabóšōns
kabótāža, kabόtēt
kabriólets
kadiķoga
kagōrs
kainózójs, kainózóisks
kājot
kakaō, kakaōkoks
kakemónō
kaklarota
kakófōnija

kalanhόja
kalcedōns / halcedōns
kalceólārijas
kalciferōls, kalcinōze
kalcifōbs
kaleidóskōps
kaleidóskōpisks
kalibrātōrs, kalibrómetrs
Kalifórnija
kalifórnijs
kalikōns / kalikō
kalipsō
kalkulātōrs
kalócedri
kalόgatija
kalómels
kalórāža
kalórīfers
kalórizācija, kalórizātōrs
kalōrija, kalórimetrs
kalóritāte
kalóša / galóša
kalóte
kalvadóss
kamerkólēģija
kamerkoris, kamertonis
kamlóts
kamols / kamolains
kamórra
kamparkoks
kampeškoks
kampólōns
kampóss
kamzolis
kanalizātōrs
kanālosta
kancerógēns,kanceróģenēze
kancōna, kancóneta
kandidōze
kanēļkoks
kanjōns, kanjōnveidīgs
kankróīds
kanóe, kanóists
kanónāde
kanónieris
kanōnisks, kanōniķis
kanōns, kanónizēt
kanópe
kansjónerō
kantōns, kantónāls
kantoris, kantorists
kantōrs
kaólīns,kaólinīts
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kaōni
kapeadōrs
kaplogs
kapóks
kapónieris
kāposti, kāpostaugs
kapričō
kaprifōlija
kapriōle
kapróīds
kaprólaktāms
kaprōns
kapučīnō
karambólīne, karambóls
karaóke
karbazōls
karbófóss
karbólinejs
karbólīts
karbōls, karbōlskābe
karbónāde
karbónādō
karbónārs
karbónāts, karbónātiezis
karbónils
karbónizēt(ies)
karbōns, karbōnskābe
karbόόksidāze
karbórunds
karburātōrs
karburizātōrs
karcinólōģija
karcinōma
kardamōns
kardiógrāfija, kardiógrāfs
kardiógramma
kardióīda
kardiólōģija, kardiólōgs
kardióskōps
kargō, kargόplāns
kariljōns
karióka
kariólōģija
kariōze / kariess, kariōzs
karmaņōla
karneōls
karnivōri
karnótīts
karogs, karogots
karósērija
karótāža
karote
karótīns, karótinóīdi

karpólōģija
karstόlōģija
kāršroze
kartódróms
kartógrāfija, kartógrāfs
kartógrafēt, kartógramma
kartómetrija, kartómetrisks
kārtojums
kartómantija
kartónāža, kartónāžists
kartōns, kartónēt
kartótēka, kartótekārs
kārzobis
kasatōrs
kasiόpeīdas
kaskō
kastrolis
kašalóts
kašmilōns
kašpō
katabōlisms
katafórēze
katakómbas
katalizātōrs
katalōgs, katalóģizēt
Katalōnija, katalōnis
katamórfōze
kataróbiónti
katastrōfa
katastrōfisks / katastrófāls
katatōnija, katatōnisks
kategōrija, kategōrisks
kategóriāls
katenóīds
katetómetrs
katjōns, katjónīti
katōds, katōdstari
katólikóss
katolis, katolisks
katolicisms / katolisms
katoļticība
katórga, katórdznieks
kaudiljō
kauliflōrija
kaulogle
kaustóbiólīti
kavaljerō
kavernōzs
kazačóks
kaze
kazinō
kazroze
kažoks, kažokots

kebračō
keitōnija
kelóīds
Kemeróva
kendō
kenótafs
kenótrōns
keratófīri
keratōze, keratōma
kesōns
kešjukoks
ketōni
ketōze
kibórgs, kibórgizācija
kifōze
kikbókss
Kilimandžārō
kilóbaits
kilógrams, kilótónna
kilókalōrija
kilóparseks
kilópónds
kilóvats
kimógrāfs
kimónō
kinematógrāfija
kinematógrāfs
kineskōps
kinetófōns
kinetóstatika
kinetōzes
kingstōns
kinō, kinóficēt, kinόfikācija
kinōdókumentālistika
kinōfótō
kinōfótōfónō
kinōfótōlabóratōrija
kinōhrōnika
kinόja
kinōkómēdija
kinōkómpózīcija
kinōkóncertzāle
kinólōģija, kinólōgs
kinōloma
kinōnóvele
kinōóbjektīvs
kinōóperātōrs
kinōόptika
kinōprójektōrs
kiósks, kiósknieks
Kitō
kivanō
kladόcera
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kladōdijs
kladófōras
kladōnijas
klaidonis
klasifikātōrs
klātesošs, klātesot
klaustrófōbija
klavihórds
kleistógāmija
klejot, klejojums
kleptómānija, kleptómāns
klimatógrāfija
klimatólōģija, klimatólōgs
klimatrōns
klinómetrs
klipōns
klistrōns
klitōrs
klīverkoks
klizmatrōns
klóāka
klókē
kloķis, kloķvārpsta
klons
klōns, klōnisks, klōnēt
klōnuss
Klostere
klosteris
klótóīda
klózets, klózetpods
kluazónē
kóacervācija
kóagulācija, kóagulēt
kóagulātōrs, kóagulāts
kόagulόpātija
kóaksiāls
kóala
kόalescence
kóalīcija
kóana / kóans
kóatas
kóati
kóbalamīns
kóbalts, kóbaltīns
Kóbe
kóblers
kóbra
kóbza, kóbzars
kocene
Kocēni
kōda
kodaļa / kodeļa
kode

kódeīns
kódekss
kóders
kodiens, kodums, kodīgs
kódifikācija, kódificēt
kōdija
kodināt, kodinātājs
kodne
kodolelektróstacija
kodols, kodolīgs
kodolierocis
kodolreaktōrs
kódōns
kódóskōps
kōds, kódēt
kóedukācija
kóeficients
kóeksistence, kóeksistēt
kóenzīms
kóercitīvs, kóercitómetrs
kófeīns, kófeīnisms
kóferdams
kóferis
kófermenti
kófrókartija
kógnāti
kógnitīvistika, kógnitīvs
kóherence, kóherents
kóhēzija
kóhija
kóhórta
Kóhtlajerve
kóijóts
kóinē
kóira
kója
kóka, kókaīnaugi
kókaīns, kókaīnisms
kokains, kokaplasts
kókakóla
kokalis, kokaļains
Kókanda
kókarbóksilāze
kókarde
kokasu
kokbetōns, kokbūve
kókcīdas
kókcīdija, kókcidiōze
kokdzelums
kokeļļa
kókerspaniels
kóki
kókile

kokle, koklēt
kokmasa, kokmateriāli
kóknejs
Koknese
kokogle, kokroze
kókōns
kókóspalma, kókósrieksts
kόkόšņiks
kókóte
kókpits
kóksīts
koks, kokaudze, kokaugi
kokskaida, kokskola
koksne, koksnains
kóks / kóhs
kóksagīzs
kókss, kóksēt(ies)
kókteilis
koktēlnieks, kokurbis
kokuvarde, kokvilna
kóķete, kóķetēt, kóķetērija
kóķets / kóķetīgs
kóla
Kōlas (pussala)
kólabóraciōnisms
kólagenōzes, kólagēns
kólapsārs
kólapss, kólapsēt
kólateriāls
kólāža
kólba
kóledža
kólēga / kólēģis, kólēģe
kóleģiāls, kóleģialitāte
kólēģija
kólejas
kólekcija, kólekciónēt
kólekciónārs
kólekte, kólektēt
kólektīvs, kólektīvisms
kólektivizācija, kólektivizēt
kólektōrs
kόlemanīts
kólembōla
kólenhīma
kóleópters
kóleóptile
kólhicīns
kólhōzs, kólhōznieks
kólibri
kolīdz
kólikas
kólimācija, kólimātōrs
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kólinss
kólīts
kólīzija
kóljē
Kólkasrags
kóllijs
kólmatāža
kólō
kólóbi
kólōdijs
kólófōnijs
kólóīdi, kólóidāls
kólóīdķīmija
kόlόkācija
kólókinte
kólóksilīns
kólókviālisms
kólókvijs
Kólómbō
kólómijka
kólónāde
kólōnija, kólōnists
kólónizācija, kólónizēt
kólónizātōrs
kólóniāls, kólóniālisms
kólóniālvalsts
kólóniālprece
kólónna
kólónóskōpija
kólōns, kólónāts
kólórādō, Kólórādō
kólóratūra kólóratūrsóprāns
kólórimetrija, kólórimetrs
kólóristika, kólórēt
kólórists, kólóristisks
kólórīts, kólórītisks
kólórpóints
kólósāls, kólóss
kólpīts
kólpórtāža, kólpórtēt
kólpórtieris
kólpóskōpija
kólrābis
kōls / kólōns
kólts
kólumbārijs
kólumbieši, Kólumbija
kólumbīts
kόlumna
kólumncipars, kólumntituls
kόlūrs
kóluteja
kólūvijs

kóma / kōma
kómanda
kómandantūra, kómandants
kómandēt, kómandieris
kómandīts
kómandītsabiedrība
kómandōrs, kómandóss
kómats
kómbains, kómbainieris
kómbatanti
kómbikórms
kómbinācija, kómbinēt(ies)
kómbinatōrika kómbinātōrs
kómbināts
kómbinē, kómbinezōns
kómbō
kómēdija, kómediants
kómēdijisks
kόmelīna
kómenda / kómturija
kómendācija
kómensālisms
kómentārs, kómentēt
kómentētājs / kómentātōrs
kómercija, kómerciāls
kómerckólēģija
kómercskola
kómersants
kómeršs
kómēta
kómfórts, kómfórtabls
kómieši, Kómi
kómīcijas
kómijs
kōmika, kōmisks, kōmiķis
kómilitōnis / kómiltōnis
kómisariāts, kómisārs
kómisija
kómisiónārs, kómitents
kómitāts
kómiteja
kómivójažieris
kómjaunatne, kómjaunietis
kómma
kómódōrs
kómpakts
kómpaktdisks
kómpanders
kómpānija, kómpanjōns
kómparatīvisms
kómparatīvistika
kómparatīvs, kómparātōrs
kómpartija

kómpass
kómpaunds
kómpendijs
kómpensācija, kómpensēt
kómpensatōr(isk)s
kómpensātōrs
kómpetence, kómpetents
kómpilācija, kómpilēt
kómpilatīvs, kómpilātōrs
kómpjūters
kómpleksija
kómpleksōni
kómplekss, kómpleksums
kómplektācija, kómplektēt
kómplekts
kómplementārs
kómplements
kómplikācija, kómplicēts
kómplicēt(ies)
kómpliments
kómpónente, kómpónents
kómpónēt, kómpónists
kómpózīcija kómpóziciónāls
kómpósts, kómpóstēt(ies)
kómpóstieris, kómpóstrēt
kómpóts
kómpózīcija kómpóziciónāls
kómpózīts
kómpračikósi
kómpradōrs
kómprese
kómpresija, kómpresōrs
kómprómiss
kómprómitēt, kómprómats
kómptómetrs
kómsórgs, kómsórdze
kómturs, kómtese
kómturija
kómūna, kómunārs
kómunāls
kómūnija
kómunicēt, kómunikabls
kómunikācija kómunikātōrs
/ kómunikants
kómunikē
kómunisms, kómunists
kómutācija, kómutēt
kómutatīvs, kómutātōrs
Kónakri
kóncentrācija, kóncentrāts
kóncentrātōrs
kóncentrēt(ies)
kóncentrs, kóncentrisks
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kóncepts, kóncepcija
kónceptuāls
kónceptuālisms
kóncerns
kóncerts, kóncertīnō,
kóncertēt, kóncertants
kóncertīna
kóncesija, kóncesiónārs
kóncils
kóndensācija, kóndensēt
kóndensātōrs, kóndensāts
kóndensōrs
kóndīcija,
kóndiciónētājs /
kóndiciónieris
kóndiciónālis
kóndilōma
kónditóreja, kónditōrs
kóndólēt
kóndómināts
kóndōms
kóndōrs
kóndótjers
kóndukcija, kónduktīvs
kónduktómetrija
kónduktōrs
kónetabls
kónfederācija, kónfederāts
kónfederatīvs
kónfekcija
kónfekte
kónferansjē
kónference, kónferēt
kónfesija, kónfesiónāls
kónfeti
kónfidence,kónfidenciónāls
kónfigurācija
kónfirmācija, kónfirmēt
kónfiskācija, kónfiscēt
kónflikts, kónfliktēt
kónfókāls
kónfórmācija, kónfórmēties
kónfórms, kónfórmisms
kónfórmitāte
kónfróntācija, kónfróntēt
kónfūcisms / kónfuciānisms
kónfūcietis / kónfuciānietis
kónfūzija, kónfūzs
kónga
kónglómerācija
Kóngō
kóngregācija
kóngregaciónālisms

kóngress, kóngresmenis
kóngrīvs
kóngruence, kóngruents
kónģeniāls
kόnha
kónhi(li)ólōģija
kónīdijas
kόniόfōra
kōnisks
kόnjaks
kónjektūra
kónjugācija, kónjugēt
kónjugātas
kónjunkcija
kónjunktīva, kónjunktivīts
kónjunktīvs
kónjunktūra, kónjunktūrists
kónkatenācija
kónkāvs
kónkista, kónkistadōrs
kónklāvs
kónkórdance
kónkórdāts
kónkrēcijas
kónkrementi
kónkrēts, kónkretizēt(ies)
kónkretizācija
kónkrētisms
kónkubināts, kónkubīne
kónkurence, kónkurēt
kónkurents
kónkūrs, kónkūrists
kónkurss, kónkursants
kόnόdόnts
kónóīds
kónótācija, kónótatīvs
kōns / kōnuss
kónsekvence, kónsekvents
kónsenss, kónsensuāls
kónseptisms
kónservācija, kónservēt
kónservants, kónservi
kónservatīvs, kónservātōrs
kónservatōrija
kónsignācija, kónsignants
kónsignatārs
kónsīlijs
kónsistence, kónsistómetrs
kónsistōrija, kónsistóriāls
kónsituācija
kónsjeržs
kónskripcija
kόnsōlarka, kόnsōlbalkōns

kónsōle
kónsólidācija, kónsólidēt
kónsónanse, kónsónants
kónsónantisms
kónsórcijs
kónspekts, kónspektēt
kónspektīvs
kónspirācija, kónspirēt
kónspiratīvs, kónspirātōrs
kόnstalīns
kónstantāns
kónstante, kónstants
kόnstatēt, kόnstatācija
kónstebls
kónstelācija
kόnstituante
kónstitūcija,kónstituciónāls
kónstituēt(ies), kónstitutīvs
kónstriktōrs, kόnstrikcija
kónstrukcija, kónstruēt
kónstruktīvs, kónstruktōrs
kónstruktīvisms, kónstrukts
kónsulāts, kónsuls
kónsulārs
kónsultācija, kónsultēt(ies)
kónsultants, kónsultatīvs
kónsuments kónsumēt
kóntāgijs, kóntagiōzs
kóntakts, kóntaktēt(ies)
kóntaktōrs
kóntaminācija,
kόntaminēt(ies)
kónteiners, kónteinerizācija
kónteksts, kóntekstuāls
kóntemplācija kóntemplatīvs
kóntinents, kóntinentāls
kóntingents
kóntinuums, kóntinuitāte
kóntókórents
kóntrabanda
kóntrabass
kóntracepcija
kóntradikcija
kóntradiktōrisks
kóntrafagóts
kóntrafakcija
kóntrakcija, kóntrahēt(ies)
kóntraktācija
kóntrakts, kóntraktēt
kóntralts
kóntrapósts
kόntrapόzīcija
kóntrārs

37

kóntrasts, kóntrastēt
kóntrfórss
kóntribūcija
kóntrindikācija
kóntróktāva
kóntrōle, kóntrólēt
kóntrólieris
kóntrōlstrops
kóntróllers
kóntróversiāls
kóntrrefórmācija
kóntrrevólūcija
kóntrrevóluciónārs
kóntrtenōrs
kónts
kóntūra, kónturēt, kónturāls
kóntūrs
kóntūzija, kóntuzēt
kónungs
kónurbācija
kōnuss / kōns
kónveijers
kónvekcija, kónvektīvs
kónvektōrs
kónvekss
kónvencija, kónvenciónāls
kónvenciónālisms
kónvents
kónverģence, kónverģents
kónverģēt
kónversācija
kónversija, kónvertēt
kónverters, kónvertóplāns
kónvójs, kónvójēt
kónvójnieks / kónvójieris
kónvulsijas, kónvulsīvs
kóóperācija, kóóperatīvs
kóóperēt(ies), kóóperātōrs
kóóptācija, kóóptēt
kóórdinācija, kóórdinēt
kóórdinātōrs, kóórdināta
kopa, kopaina
kopā, kopus, kopums
kópāls, kόpālkoks
kopapjoms, kopcikls
kopējs, kopiena, kopfórma
kópels
Kópenhāgena
Kópetdags
kόpihόlds, kόpihόld
kópija, kópēt, kópētava
kopideja, kopjauda
kopkamera, kopkaps

kopkatalōgs, kopkóncerts
kopkónstrukcija, kopkoris
kopmanta, kopmasa
kopne, kopnoma, kopnorise
kopórganisms, kopplāns
koppródukts
kópra, kόprόstāze
kopraksts, kopsaimniecība
kopsakars, kopskaits
kopsolis, kopsumma
koptāme. koptelpas
kóprófāgi
kópti
koptonis, koptónnāža
kopula / kópula
kopulis
kópulācija, kópulatīvs
kópulēt
kόrakans
kórālis, kórāļprelūdija
kóraļļi, kóraļļpólipi
Kórāns
kórāzija
kórda, kόrdaīts
kórdebalets
kόrdeljers
kórdiamīns
kórdierīts
kόrdija
kórdilīne
Kórdiljeri
kordiriģents
kórdīts
kórdódróms,
kórdōns
kórds
kore
kóreāls
kóreferāts, kóreferents
kόrehidōrs
kórejieši, Kóreja
kórekcija, kóriģēt kórektōrs,
kórektīva
kórekts
kórektūra
kórelācija, kórelatīvs
kórelāts, kórelēt
kórella
kórespóndence
kórespóndents, kórespóndēt
kóriandrs
kóriāns
kóribanti

kóridōrs
kórifejs
kórijs
kόrinebaktērija
Kόrinta, kόrintisks
kórinte
kóriōla
koris, korists, kormeistars
kórķis, kórķēt
kórķozols, kórķ(a)koks
kόrjaki
kórma
kórmófīti
kórmórāns
kόrneāls
kórners
kórnete, kórnetists
kórnets
kórnišōns
kóróbórācija, kóróbórēt
kórōna, kórónógrāfs
kórónācija / kronēšana
kórónārs
kóróners
kόrόnόgrāfs
kόrόziāls
kórōzija, kóródēt, kórózīvs
kórpórācija, kórpóratīvs
kórpórelis / kórpórants
kórpulence, kórpulents
kórpuskula, kórpuskulārs
kórpuss
kórrida
kórsārs
kórsāža
kórsete
kórsikāņi, Kórsika
kórsō
kortelis
kortelītis
kórtesi
kórtežs
kórtikāls
kórtikósteróīdi,
kόrtkόsterōns
kórtiks
kórtizōns
kórts
kórunds
kórupcija, kórumpēt(ies)
kóruptants, kórupt(īv)s
kórvalōls
kórvete
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kόrvόlāns
kosa
kósekanss, kósīnuss
kósmeja
kósmētika, kósmētisks
kósmētiķis
kósmetólōģija kósmetólōgs
kósmóss, kósms, kósmisks
kósmódróms
kósmógōnija,kósmógōnisks
kósmógrāfija
kósmólōģija
kósmónautika, kósmónauts
kósmópólītisms
kósmópólīts
kósmóvīzija
kóstarikāņi, Kóstarika
kóstimērija, kóstīms
kóstimēts / kóstīmots
kost, kodums, košļāt
kóšenile
kóšers
košs, košsarkans
košums, košumkoks
kótācija, kótēt(ies)
kótējums
kótangenss
kótedža
kόtērija, kόters
kótiks, kótikāda
kótiljōns
kótilózauri
kótingi
kótlete
kótónīns
kótónizācija, kótónizātōrs
kótōnmašīna
kóturnas / kóturni
kóvalents, kόvalence
kovārnis
kóvbójs
kóveriņš
kóverkóts
kraitōns / kreitōns
Krakóva
krakóvjaks
kraniólōģija, kraniómetrija
kranióstenōze
Krasnójarska
Krasnóvódska
krāstonis
kratōns
kreaciōnisms

kreditōrs
kredō / krēdō
krejotava
krematōrija
kreódónti
kreóli, kreólisks
kreólīns
kreózōts, kreózōteļļa
krepžóržets
krešendō
kretōns
krezōls
kriminólōģija, kriminólōgs
krinólīns
kriógēns
kriólīts
kriólōģija, kriólōgs
krióskōpija
kriótrōns
kriptófīts
kriptófōnija
kriptógāmi
kriptógrāfija, kriptógrāfs
kriptógramma
kriptómērija
kriptónīms
kriptōns
kriptόrhisms
kriptόzόjs
kristalizātōrs
kristalógrāfija
kristālóptika
Krivójróga
krizdole
krόfters
krogs / krogus
krodzinieks / kroģeris
kroka, krokains
krókete
krókets
krókidólīts
krόkijs
krókódils
krokojums, krokots
krόkuss
krómanjōnietis
krómlehi
krōna
kronis, krónēt
krōnstikls
krónšteins
Krónštate
kroņprincis

kropls, kroplis, kroplums
krósingóvers
króss, krósists
krósings
krótalārijas
krótālija
krótōni
krunkots, krunkot(ies)
krupόnēt, krupōns
krupōzs
krustojums, krustots
krušōns
kruzeirō
krūzots, kruzuļots
ksantófils
ksantópsija
ksenófīlija, ksenófōbija
ksenógāmija
ksenólīts
ksenōns
kserófīts
kserófórms
kseróftalmija
kserógrāfija
kserókópija
kserókss
kserókstōmija
kserómórfisms
kserōze
ksilófōns
ksilógrāfija
ksilólīts
ksilōls
ktenófōras
ktitōrs
kublasōls
kulōns, kulónómetrs
kultivātōrs
kultórgs, kultórdze
kulturólōģija
kumode
kumoss
kuperōze, kuperōzs
kupferōns
kuplojums, kuplot
kupólórāma
kupols / kupōls
kupōns / kupons
kuratōrs, kuratōrija
kurčatóvijs
kuriōzs, kuriózitāte
kuriōzums
kūrórts, kurórtólōģija
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kursógrāfs
kursōrs
kustōds
kustonis, kustonisks
kvadratōrs
kvadriljōns
kvadrófōnija
kvadrupōls
kvantómetrs, kvantōrs
kvarcdiόrīts
kvarterōns
kvartōle
kvaterniōni
kvatróčentō
kvazimódō
kvaziόptika, kvaziόptisks
kvebrahō / kvebračō
kvestōrs
kvintiljōns
kvintōle
kvócients
kvōrums
kvóta
ķekaronis
ķetnots / ķetnains
ķimeņots
ķimióterapija
ķocis
ķoniņš
Ķoņi
labiódentāls
labirintόdόnts
labojums
labóratōrija, labórants
Labradōra
labradōrs, labradórīts
lacarōni
lacō
lāčsomainis
Lādógas (ezers)
Lagósa
laiklaikos
lakojums, lakotava
lakólīti
lakōnisks, lakōnisms
lakónizēt
lakrimātōrs
lakróss
laktóbacilīns
laktómetrs, laktóskōps
laktōns

laktōze
lambetvóks
lambliōze
lamentō, lamentōzs
laminόgrāfija
lampiōns, lampiōnpuķe
lamprόfīrs
landō
langóbardi
lanólīns
lanōns
lantanóīdi
lanugō
Laósa, laόsietis
laparóskōpija, laparóskōps
laparótōmija
lapkoks, lapojums
laponis / lapoņaugs
lapónóīdi
lapotne, lapots
largō, largetō
laringófōns
laringólōģija, laringólōgs
laringótōmija
lāsmojums, lāsmots
lasō
lāsojums, lāsots, lāsumots
latojums, latot
latviskojums, latviskot
laukkopis, laukkopība
lauvronis
Lazdona
lečō
lefkója
legatō, legatōrs
leghórniete
legō
legónga
leģiōns, leģiónārs
leģislātōrs
leibōristi
leikócīti, leikócitōze
leikōma
leikópēnija
leikóplasts
leikótrópi
leikōze, leikōzs
leinafóss
leiógōma, leiόmiōma
leišmaniōze
lekanōra
leksikógrāfija, leksikólōģija
leksikōns

lektōrijs, lektōrs
lendlórds
lentō
leόnīdas
leópards
lepidódendrs, lepidόkrόkīts
lepidólīts
leprózōrijs, leprōzs
leptōni
leptóspirōze
lesōnija
letōnika
levóglukózāms
levómicetīns
levulōze
libidō
līčlocis, līklocis, līčots
lidō
lidosta, lidojums, lidonis
līdzko
liepkoks, liet(as)koks
liesmojums
lietojams, lietojums
lignófōls
līgo, līgotne, līgosvētki
ligróīns
lihenólōģija
līklocis, līkločains
likópēns
līkopi
likópōdijs
liktōrs
likvidātōrs
likvōrs
limakólōģija
limbō
limfócīti
limfógranulómatōze
limfóidāls
limitrōfi
limnóbiónti
limnólōģija, limnólōgs
limónāde
limόnēns, limónīts, limōnija
lingafōns, lingafōnija
līnijdróška
līnijkopa, līnijots
linkopis, linkopība
linkóss
linógravīra, linógrebums
linóksīns
linóleāti
linólejs
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linōns
linótips, linótipists
liófīls, liófōbs, liόtrόp(isk)s
liósōls
lipófuscīns
lipóīdi, lipόidōze
lipókaīns
lipōma
lipósōma
lipótróps
liróepika, liróepiķis
Lisabōna
listeriōze
litaskōps / litakinóskōps
litófānija
litόfīls, litófīts
litóglifika
litógrāfija, litógrāfs
litóģenēze
litólōģija
litópōns
litórāls, litórāle
litósfēra
litóta
livónēzs
Livórna
līzhólds
lizófórms
lizōls
lizόsōma, lizózīms
lόbārija
lóbēlija
lόbelīns
lóbijs, lóbisms
lóbisti, lóbēt
lobīt, lobmašīna
lóbótōmija
loceklis, locītava
locījums. locīkla
lōcija, lócis / locis
ločzivs
lodalva, lodāmurs
Lode
lodējums, lodlampa
lodmērs, lodmetāls
lode, ložmetējs
Lódza
lódžija
lόgaeda
lógaritms, lógaritmēt
lógāts
lógers
lógismógrāfija

lógō / lógótips
lógógrāfi
lógógrifs
lógómetrs
lógópātija
lógópēdija, lógópēds
lógóreja
lógóss
logs, logaile / logaila
lóģicisms
lōģika, lōģisks, lōģiķis
lóģistika, lóģistisks
Loja
lójāls, lójalitāte
lókācija, lókālisms
lókalizācija, lókalizēt
lókāls, lókālpatriōtisms
lókājata
lokāms, lokans, lokanums
lókatīvs
lókatōrs
lokatspere, lokizlāde
lókauts
lόkō
lókómóbīle, lókómótīve
lókómōcija
loks, loki, loksne, lokveida
lóksódróma
lokspuldze, lokzāģis
lókuls, lόkulόaskόmicēte
lókuss
lókva
lólardi
lolojums, lolot
loma, loms
Lómbardija
lómbards
lómbrs
Lóndōna
lóndžeris
lóngete, lóngitudināls
lónža, lónžerōns
lóparīts
lόpόlīts
lops, lopbarība, lopēdiens
lopkopis, lopisks, lopība
lórds, lórdkanclers lórdmērs
lórdōze
lóris
lórnete
lórókóntō
loss, losains
Lósandželósa

lósjōns
lóte, lótlīne
lóterija, lótō
lótóss / lótóspuķe
lótótrōns
Lótringa, lόtringietis
lótsiānisms, lόtsisms
lóurensijs
lóvelass
Lózanna
loze, lozēt
lōzungs
lōža
lóžements
ložmetējs
ložņa, ložņaugs
lubrikātōrs
ludótēka
Lugānō
luidōrs
luksófōrs
lumbagō
luminātōrs
luminófōrs
lunódróms
lunómóbīlis
lupózōrija
luteólīns
Ļaudona
ļavōņiha
ļodzīgs, ļodzīt(ies), ļogans,
ļoti
mačetērō
mačō, mačóisms
madapólams
madarojums, madarot(s)
Madona
madónna
madrepōras
madžóngs
maestrō
mafiōzs, mafiōzō
magnetō
magnetóbiólōģija
magnetófōns
magnetōla
magnetōns
magnetóóptika
magnetōrijs
magnetrōns
magnikō
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magnōlija
magnōns
magone, magoņkoks
mahagōnijs (koksne)
mahagōns / mahagōnijkoks
magóts
mahairōds
mahinātōrs
mahōnija
mahórka
maijroze
mājoklis, mājot
majōlika
majónēze
majórāns, majórāneļļa
majórāts
majórdóms
majóritāte, majórizēt
majors
makaō
makarōni
makintόšs
makjajόlists
makō
makōms
mākonis
makóvice
makrófāgi
makrόkōds
makrόkόsmόss
makrópōdi
makróskōpisks
makrόspōra
makrόspόrangijs
makrόspόrόfīls
mākslots
maķedōnieši, Maķedōnija
malakólōģija
Maljórka
malsekō
maltōze
mamalōģija
mambō
mamógrāfija
mandatōrs
mandōla, mandólīna
mandōlists, mandólīnists
mandragōra
mangō
mangólds
mangóstāns
mangróve
manihóts

manióka
manipulātōrs
mankō
mannōze
manócitīns
manómetrs
manōrs
mantō
mantojums, mantots
maóisms, maóists
maōri
maraskīnō
maratōns, maratōnists
marengō
mareógrāfs, mareόgrāfija
margojums, margot
mariónete
markojums
markō, markόmānis
marmórs, marmórēt
maródieris, maródēt
marókāņi, Maróka
marókens
marōni
marónīti
maršrota
martagōnlilija
mārtiņroze
martirólōģijs
masikō
maskarōns
maskarpōne
masōns
masōra, masórēts
mastódónts
mastóidīts
mastópātija
matadōrs
matelóte
matiōla
matojums, (ap)matots
matonis
matrimóniāls
matrjóška
matrόklīnija
matrōna
matrōzis / matrozis
maurloks
mauzólejs
mazfórmāta
mazóhisms
mazotne
mazzarots

mažόrante
mažōrs, mažōrīgs mažóritārs
mecósóprāns
mecótinta
medaljōns
mediātōrs
medikamentōzs
medikópters
mefistōfelisks
megafōns
megahrōns
megakariόcīts
megalómānija
megalózaurs
megapōle
megarōns
megaskōps
megatónna
megōms
mehanizātōrs
mehanóterapija
Mehikō
mejōze
mekónīns
melampsōra
melanhōlija, melanhōliķis
melankōnijas
melanόkrātisks
melanōma
melanótrópīns
melanōze
melatónīns
melhiōrs
meliórācija, meliórēt
meliórātōrs
melnkoks, melnodzene
melódeklamācija
melōdija, melōdika
melōdisks, melōdiķis
melódrāma
melómānija, melómāns
melōne, melōņkoks
melóss
memistōrs
memórands
memóriāls
meningókóki
menónīti
menópauze
mentōls
mentōrs
mereólōģija
meridiónāls
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mērkoks
merkurógrāfija
merkurómetrija
mērogs
merókrīns
merόmόrf(isk)s
merōns
meróstómati
merózigōta
mesidōrs
metabōlija, metabólīts
metabōlisms, metabólizēt
metafōra, metafōrisks
metafórizācija
metafóss
metahrōnisms
metalófōns
metalóīds
metālóptisks, metālóptika
metālórganisks
metalótrópisms
metamórfisms
metamórfizēties
metamórfōze
metamórfs / metamórfizēts
metandróstenólōns
metanōls
metasómatisms
metasómatōze
metastrόngilōze
metateórēma, metateōrija
metatōnija
metazóji
metempsihōze
meteōrisms
meteórītika, meteórīts
meteórólōģija
meteórótrópisms
meteōrs
meteóstacija
metōde, metōdika metōdiķis
metódólōģija
metōdisms, metōdisti
metōls
metónīmija, metónīmisks
metōpa
metrdótels
metriόpātija, metriόpātisks
metrō / metrópólitēns
metrólōģija, metrólōgs
metrónōms, metrónōmisks
metrópōle
metrópōlija, metrópólīts

metróritmika
mezglojums, mezglots
mezóatōms
mezófīti, mezόgleja,
mezólīts
mezόnefrόss
mezōnijs
mezónīns
mezōns
Mezópótāmija
mezόsaprōbi
mezóteliōma
mezόtrōf(isk)s
mezózójs, mezózóisks
mežkopis, mežkopība
mežloks, mežnora
mežonis, mežroze
Mežotne
miegogas
mielócīti
mielóīds
mielōma
miglojums, miglots, miglot
mikādō
mikafōlija
mikócenōze
mikólōģija
mikόplazmōze
mikóriza
mikótrōf(isk)s
mikόtόksikōze
mikōzes
mikrōbs, mikróbiāls
mikróbiólōģija
mikrócefālija
mikródatōrs
mikrófauna, mikróflōra
mikrόfōns
mikrόkafōrs
mikrókóki
mikrókósmóss / mikrókosms
mikrómetrs / mikrōns
Mikrónēzija, mikrόnēzietis
mikrōns / mikrόmetrs
mikrόόperācija
mikróórganismi
mikróskōps, mikróskōpija
mikrósōmas
mikrόspōra
mikrótōms, mikrótrōns
miksόbaktērija
miksólīdisks
miksόmatōze

miksόtrōf(isk)s
miksóvīrusi
mīkstlode, mīkstlodējums
mīkstrocis
miljōns, miljónārs
milleriōze
milόnīts
milórds
miltots, mīļots, mīļotājs
mimeógrāfs
mimōza
mimuzόps
Mineapólisa
mineralōģija, mineralōgs
minimode
minjōna, minjōns
minójiskais (raksts)
minórāts, minόrante
minórīti
minōrs, minōrīgs minóritāte
mióblasti
miócēns
miόglόbulīns
miókards, miókardīts
miólōģija
miōma
miōns, miōnijs
miópija
miόtōnija
miózīns, miózīts
mipōra
mirgojums, mirgot
mirmekóhōrija
mironis, miroņgalva
mirtō
misiónārs, misiónārisms
mistagōgs, mistakόkarīdi
misteriōzs
mistifikātōrs
mistrojums, mistrot(ies)
mitóhóndriji
mitólōģija, mitólōgs
mitōze, mitōtisks
mizantrópija, mizantróps
mizastόmīdi
mjaō
mnemōnika, mnemōnisks
mnemótehnika
móa
móbīlija
móbīls, móbilitāte
móbilizācija, móbilizēt(ies)
móbings
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mócarellas
moceklis, mocības
mōda
módāls, módalitāte
mode, modīgs
módelis, módelēt, módiste
módelisms, módelists
módeļnieks, módeļniece
módems
móderatō
móderātōrs
modernieks, modere
moderniecība
móderns, módernizēt(ies)
módernisms, módernists
módernistisks
módifikācija, módificēt(ies)
módifikātōrs
mōdijs
módiljōns
modinājums, modināt
modrs, modrība / modrums
mōds
módulācija, módulēt
módulis, módulātōrs
módžahedi
mόfeta
Mógadišō
móguls
móhārs
móhēra
móhikāņi
móiva
móka
mokas, mocīt(ies)
mókasīni
mókiks
mokošs
mókša
mólalitāte, mólāls
mólaritāte, mólārs
mólases
mólberts
móldavaneska
móldāvi / móldāvieši
Móldóva / Móldāvija
mólekula, mólekulārs
móleskins
mólibdēns
mólibdenīts
móllīgs
mólls
mólóhs

mōls
móls, mólmasa, móltilpums
móluski
móments, mómentāns
mόmme
mónacīts
mónāde, mónadólōģija
Mónakō
mónandrija
mónarhija, mónarhisms
mónarhs, mónarhis(tis)ks
mónarhists, mόnarhόmahs
Mónblāns
mónēra
mónēta
mónetārs, mónetārisms
móngólfjers
móngólóīds
móngōļi, Móngōlija
mōnisms, mōnists mōnistisks
mónitōrings
mónitōrs
mónócikls
mónócīti
mónōdija
mónófāgija
mόnόfōnija, mόnόfōn(isk)s
mónóftóngs
mónógāmija, mónógāms
mónógīnija
mónógrāfija
mónógramma
mónóhórds
mónóhróms / mónóhrōms /
mónóhrómatisks
mόnόīds
mónóklis
mónókóks
mónókrātija
mónóksīds
mónókulārs
mónólīts, mónólītums
mónólōgs
mόnόmόrf(isk)s
mónōms
mónónukleōze
mόnόōpera
mόnόplakόfōri
mónóplāns
mónópōls, mónópōlists
mónópōlistisks
mónópólizācija mónópólizēt
mónópōltiesības

mónópters
mónósōmija
mónóteisms, mónóteists
mónótōnija, mónótōn(isk)s
mónpansjē
Mónreāla
mónsenjōrs
mónstera
mónstrs, mónstrōzs
móntānisms, mόntaņārs
móntāža, móntāžists móntēt,
móntētājs móntieris
móntbrēcija
Móntekarlō
móntekristō
Móntevideō
mόntija
móntmórilónīts
mónumentālisms
mónumentālists
mónumentāls
mónumentalitāte
mónumentalizēt
mónuments
mópēds, mópēdists
mópsis
mōra
mórāle, mórāl(isk)s
móralitāte, mórālisms
mórālists, móralizēt
móratōrijs
Mórāvija
mórdents
mórdvieši, Mórdōvija
More
mórēna
móreska
mórfēma
mórfijs / mórfīns
mórfīnisms, mórfīnists
mόrfisms
mórfólōģija, mórfólōgs
mórfónólōģija
mórganātisks
mórganisms, mórganists
mórgens
mórgs
Mōricsala
moris, mōriski
mórmiška
mórmōņi
mórss
mórtīra
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mórula
móskīts
móšeja
mošķis
móšusbrieži
mótelis
mótete
mótivācija, mótivēt, mótīvs
mótō
mótōbóls, mótōbólists
mótōcikls
mótōdróms
mótōkamanas
mótōkārs
mótōkróss
mótómehanizēts
mótōrika, mótōrisks
mótōrs, mótórizēt
mótōrists
mótōróllers
mótōspórts
mótōtranspórts
mótōvelósipēds
mózaīka, mózaisks
mózaiķis / mózaists
Mózambika
mózazauri
mozēt(ies)
možs, možums
muflōns
mugursoma
mukóīdi
mukōri
multiplikātōrs, multipōls
mundierots
murgojums, murgot
muskóvīts
musōns, musónāls
musturots
mutaciōnisms
mutōns / cistrōns
muzeólōģija
mūzikhóls
muzikólōģija, muzikólōgs
mužōcija
nabóbs
naciónālisms, naciónālists
naciónāls, naciónalitāte
naciónalizācija naciónalizēt
naftóhinōni, naftōli
naglojums, naglot
Nairōbi

nākošs, nākotne
naktslόkāls
nandrólōns
nanómetrs
nanópiteks
naóss
napóleóndōrs
narkόhipnōze
narkόhipnōtisks
narkólōģija, narkólōgs
narkómānija, narkómāns
narkōtika, narkōtiķis
narkōtisks, narkótizēt
narkótīns, narkōze
naródņicisms, naródņiks
naródóvóļcs
natrōnkaļķi
nautófōns
navigātōrs
Neapōle
nebulōzs
nefelómetrija, nefelómetrs
nefόgrāfija, nefóskōps
nefrektōmija
nefrólitiāze
nefrólōģija, nefrólōgs
nefrōns, nefrόptōze
nefrósklerōze
nefróstōma
nefrōtisks, nefrōze
negatōrs
negods
negróīdi, negritósi
neilōns
neirinōma, neirófiziólōģija
neiróglija
neirólōģija, neirólōgs
neirōma, neirōns
neirópātija, neirópāts
neirópatólōģija, neirōze
neirōtisks, neirōtiķis
neistōns
neitrīnō, neitrōns
neitrónógrāfija
nekróbakteriōze,nekróbiōze
nekrófīlija, nekrófōbija
nekrólōgs, nekrópōle
nekrōze, nekrōtisks
nekrótizēties
nektōns
nelabojams, nelabojamība
nelōģisms
nelsōns

nematócīdi
nematόcista, nematōdes
nematόdόlōģija, nematόdōze
nenoteiksme
neóantróps
neόceratōds
neódīms
neófīts
neófōbija
neógeja
neógēns, neólīts
neόgόtisks, neόgόtika
neόhrōns
neόhumbόltisms
neókólóniālisms
neólōģisms
neomulīgs, neomulīgums
neónacisms, neónacists
neōns
neóplatōnisms
neóprēns
neόrόkόkō
neótēnija
neótōmisms, neótōmists
nepōtisms
neróli
nervōzs, nervózēt
nervózitāte / nervōzums
nestōrisms
netō
neveronis
nēzdogs
niedol(i)s
nigrōls, nigrózīns
nihrōms
nikerbókeri
nikōls
nikótīns, nikótīnisms
Nikōzija
niktófōbija
niktópēdija
nimfómānija
niōbijs
nitinōls
nitróbenzōls, nitrófóska
nitrókrāsa, nitrólaka
nitrōns
noara
nóbelijs
nóbilis, nóblese
nóbls / nóbless
nobīlis, nobiras, nobirums
noblόķēt
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nobolīt(ies)
nobrónzēt
nocenot, nocenojums
nodaba, nodeva, nodoklis
nodoms, nodrose, noeja
nóēma, nóētika, nóēze
nofórmēt(ies), nofórmulēt
nogale, nogāze, nogulas
nόgata
nogulumi, nogurums
nojausma / nojauta
nojēga, nojume, nokalne
nokare, nokaut, nokauts
nókauts, nókautēt
nókdauns, nókdaunēt
nokómandēt
nokómplektēt(ies)
nokópēt, nokopt(ies)
nokrāsa, nokraste
nokrēsla / nokrēslis
nóktirne
noliece, noliktava
nolikums, nolūks
noma, nomāt
nōma, nōms
nómadi / nomadi
nomaksa, nomaldi, nomale
nómarhs
nómats / nomats
nómenklatūra
nōmens
nometne
nóminācija, nóminēt
nóminālvērtība
nóminālisms, nóminālists
nóminālistisks, nómināls
nóminatīvs
nomīnēt
nomnieks, nomods
nómógrāfija, nómógramma
nomóntēt
nómótētisks
nōna, nōnakórds, nónets
nōnijs
nónkómbatanti
nόnna
nónparelis
nónsenss
nόntrόnīts
nόόlōģija
noórganizēt(ies)
nóósfēra
nóótróp(isk)s

noplómbēt
nopogot, nopostīt
nopólsterēt
nora, noraga, noriets
nórija
Nóriļska
norise, norisēt, noritēt
nórma, nórmēt, nórmāle
nórmāls, nórmalizācija
nórmalizēt(ies), nórmatīvs
Nórmandija, nόrmandietis
nórmāņi
nórmóblasti
norobežots
nórsulfazōls
noruna
nórvēģi, Nórvēģija
nosaukums, nosegums
noskaņa, noskopot(ies)
noslēpums, noslīde nosliece,
nosodījums
nosprostot, nosprosts
nost, nostatu, nostiepe
nóstaļģija, nóstaļģisks
nóstrātisks, nóstrificēt
nóstrifikācija
nóta
nótācija
notālis, notālēm, notāls
nótārs, nótariāts, nótariāls
note, notīgs
notece, noteka
nótifikācija, nόtificēt
notikums
nótógeja
notonis, notonēt notonējums
nótōrisks
nótótēnija
nótótrēma
nots, nošraksts
noturanōds
nóva
novācējs, novade
nóvācija
novads, novadnieks
nóvatōrs, nóvatōrisks
nóvatōrisms
nóvele, nóvelete, nóvelisks
nóvelistika, nóvelists
novēlējums, novēlojums
novembris / nóvembris
Nóvgóróda
nóvicis, nóvice, nóviciāts

nóvitāte
novirze, nozare
nóvókaīns
nōvuss
nózēma, nózematōze
nozieds, noziegums,nozīme
nózólōģija, nózógrāfija
nozveja, nožēla, nožogs
nukleópróteīdi, nukleόsōma,
nukleótīdi, nukleózīdi,
nuklōni
nullgalotne
nullisōmija
numerātōrs
numerólōģija
numinōzs
nutaliōze
Ņujórka
Ņūórleāna
ņūtōns, ņūtōnmetrs
ņūtōnsekunde
óāze
Óba
óbāde
óbdukcija, óbducēt
óbelisks
óbereks
óbi
óbjektīvisms, óbjektīvists
óbjektīvs, óbjektivitāte
óbjektivizācija, óbjektivizēt
óbjekts
óblācija, óblāti
óblāta
óbligācija
óbligāts, óbligātums
óbligō
óbliterācija, óbliterēt
óbója, óbójists
όbόls
óbrētas
óbróks
óbservatōrija
óbservācija, óbservēt
óbservātōrs
óbsesijas
óbsidiāns
óbskurantisms, óbskurants
óbskūrs
óbstipācija
óbstrukcija
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óbščina
óbturācija, óbturātōrs
ócelóts
ōda, ōdisks
ódaliska
ódekólōns
ódelstings
ōdeōns
Ódera / Ódra
odere, oderdrēbe
oderēt, oderējums
oderāda, oderkule
Ódesa
ódiōzs
ódiseja
ódómetrs
ódónatólōģija
ódóntólōģija
ódórants, ódórizēt
ódórólōģija, ódórólōgs
ods, odze
Odziena
ófensīva, ófensīvs
óferte
ófiāze
óficiāls, óficiōzs
óficiants
óficieris
ófiólatrija
όfiόlīts
ófiss
ófiūras
ófórts, ófórtists
όfrīda
ófsets, ófsetspiedums
ófšōrs
óftalmija
óftalmólōģija, óftalmólōgs
óftalmóskōpija
óftalmóskōps
oga, ogaugs, ogot
όgamisks
ogle, ogleklis
ogļhidrāti
Ogre
Óhaiō
óhlókrātija
Óhótskas (jūra)
óhranka
óidijas
óikónīmi
óikumene
óinóhója

Óka
ókapi
ókarīna
ókaziónālisms, ókaziónāls
ókcidents, ókcidentāls
ókeanārijs, όkeanīda
ókeanólōģija, ókeanólōgs
ókeāns, ókeānisks
ókers / ōkers
ókija
óklūzija, ókluzīvs
ókróška
óksalāti
όksalūrija
όksazīnkrāsviela
óksers
óksfórds, Óksfórda
óksidācija, óksidēt(ies)
óksidāzes
óksidētājs, óksīds
óksidimetrija
óksigenātōrs
óksilikvīts
óksilīti
óksilófīti
óksimórōns
óksīns
óksitócīns
okšķeris, okšķerēt
óktaedrs, óktagōns
óktāns, óktānskaitlis
óktants
óktāva
óktets
óktiljōns
óktōbris, óktōbrēns όktōbristi
óktōde
ókulārs, ókulists
ókulēt
ókultācija
ókultisms, ókultists, ókults
ókupācija, ókupēt
ókupants
ola, olbaltums, olgriezis
Olaine
όlefīni
όligόsaprōbs, όligόtrōf(isk)s
όlivinīts
όlpīdija
Ólstera
olvāris, oliņa
óldermenis
óleandrs

óleāti
óleīns, óleīnskābe
olekts
óleógrāfija, óleógrāfisks
óleums
ólfaktómetrija
ólifants
óligarhija, óligarhs
óligēmija
óligócēns
óligófāgi
óligófrēnija, óligófrēns
óligóklazs
óligómēri
óligópōls
óligótrófs
óligūrija
ólimpiāde, ólimpisks
ólimpietis
olis, oļains, oļājs, olnīca
ólīva / ólīvkoks, ólīveļļa
ólivīns
olnīcas, olšūna, olvadi
oma, omulīgs, omulība
Ómāna
ómārs
ómartrīts
ómatīdijs
ómbrófīli, ómbrófōbi
ómbrógrāfs, ómbrómetrs
ómbuds, ómbudsmenis
ómega
όmikrōns
ómlete
ómnibuss
ómniums
ómnivōri
ómnópōns
ōms, ōmisks, ōmmetrs
Ómska
Omuļi
omulis
ónagrs
ónānisms, ónānēt
óndatra
óndógrāfs
óndulācija, óndulēt
óndulārs, óndulātōrs
óneiróīds
όnhόcerkōze
ónihija
όnihόmikōze
όnihōze
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ónikss
ónīmi
ónkógēn(isk)s
ónkólkónts
ónkólōģija, ónkólōgs
όnkōtisks
ónkóvīrusi ónkóvirusólōģija
ónkulis
ónómasiólōģija
ónómastika, ónómastisks
ónómatópóēze
ónómatópóētisks
óntóģenēze, óntóģenētisks
óntólōģija, óntólōģisks
óófórīts
óógāmija
óógōnijs
óóģenēze
óólīti, óólītisks
óólōģija, óólōģisks
óómicētes
óóspōra
ópā
ópaks
ópalescence
ópalīnas
ópāls
ópārts
ópcija
ōpera, ōperisks, ōperteātris
ōpermūzika, ōperdziedonis
óperācija, óperēt
óperaciónāls
óperands, όperātōrs
óperatīvs, óperativitāte
óperete, óperetisks
όperōns
ópiāti
ōpijs, όpiόmānija
όpistόrhōze
ópóka
ópónents, ópónēt
ópópanaks
ópórtūnisms, ópórtūnists
ópósums
ópózīcija, ópóziciónārs
όpričņiks, όpričņina
ópsófāgija, ópsómānija
όpsόmenόreja
ópsónīni
óptācija, óptants, óptēt
óptatīvs
óptika, óptisks, óptiķis

óptimāls, óptimalitāte
óptimalizēt / óptimizēt
óptim(al)izācija óptimizātōrs
óptimetrs
óptimisms, óptimists
óptimums
óptóelektrōnika
óptómetrija, óptómetrs
όptrōns
ópulents
ópuncija
ōpuss
órākuls
órāls
órangutāns
óranta
óranžērija
óranžs
óratōrija, óratóriāls
óratōrs, óratōrisks
órbīta, órbitāls, órbitāle
órda
órdālija
órdenis, órdeņnesējs
órdeņmestrs
órderis
órdinācija, órdinēt
órdinātōrs, órdinatūra
órdinālskaitlis
órdinārs
órdināta
órdónanse
órdóviks
ore
όreāda
óreóls
óreópiteks
όrfa, όrfisms
órganisms, órganisks
órganizācija, órganizēt(ies)
órganizatōrisks órganizātōrs,
órganizēts
órganizētība
órganógēns
órganóīds / órganella
órganóleptika
órganólōģija, órgāns
órganósōls
órganza
órgasms
órģija, órģiastisks
órhestra
órh(i)etōmija

órhideja
órhīts
órientāls / órientālisks
órientālisms, órients
órientālistika / órientólōģija
órientālists / órientólōgs
órientācija, órientēt(ies)
órientatīvs, órientieris
órientierisms, órientierists
όriflamma
órigami
óriģināls, óriģinalitāte
óriģināldarbs, óriģinalizēt
óriģinalizējums
Órinókō
όriόnīdas
órkāns
órķestris, órķestrāls
órķestrācija, órķestrēt
órķestrants
órķestriōns
Órla
Órleāna
órlōns
ormanis, ormanītis
órnamentācija, órnamentāls
órnamentika, órnaments
órnamentists, órnamentēt
órnāts
órnitīns
órnitófauna, όrnitόhōrija
órnitópters
órnitófenólōģija
órnitófīlija, órnitófīls
órnitólōģija, órnitólōgs
órnitōze / psitakōze
órógrāfija, órógrāfisks
óróģenēze, órógēn(isk)s
órónīmi, όrόnīmika
órótōns
órpe, órpēt, órpenkurs
órsejs
órtikōns
órtīts
órtócentrs
órtódóksāls / órtódókss
órtódóksija
órtódóntija, órtódónts
órtódróma
órtóēpija, órtóēpisks
órtófōnija, órtófōnisks
órtógónāls
órtógrāfija, órtógrāfisks
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órtógramma
órtóhēlijs
órtóhrómatisks
órtóklazs
órtólōģija
órtómiksόvīruss
órtópēdija, órtópēds
όrtόpters
órtótrópisms
órtōzes
órts
órtšteins
osa, osains
óscilācija, óscilātōrs óscilēt,
óscilógrāfija
óscilógrāfs, óscilóskōps
óscilógramma
óseīns
ósetīni, Ósetija
όsifikācija
osis, osājs, ošulājs
oškoka, ošlapu / ošlapains
όskulēt
Óslō
osma / osme / oža
ósmaņi / ótómaņi
ósmijs
ósmōze, ósmōtisks
ósmómetrs
ōss
osta, ostmala, ostgals
ostinieks / oststrādnieks
óstentācija
ósteóartrópatólōģija
όsteόartrōze, ósteóhóndrīts
ósteóhóndrōze
ósteólōģija
ósteōma, ósteómielīts
ósteōns
ósteópórōze, ósteósintēze
ósteótōmija
óstērija
όstgόti
óstinātō, óstinēt
óstīts
óstmarka, óstrublis
ost(ies), ostīt(ies)
óstrakisms
óstrakόkarīdi
ósuārijs
Ósvencima
ošņāt(ies)
ota, otēt, otējums

Ótava
ótenīts
ótertralis
ótiatrija, ótiatrs
ótīts
ótófōns
ótólīti / statólīti
ótórinólaringólōģija
ótósklerōze
ótóskōpija, ótóskōps
otrs, otrais, otrāds
otrdiena, otrkārt, otrpus
otrreiz(ējs), otrtik
óvācijas
óvāls, óvālums
óvenisms
óverdrafts
óverlóks
óvipārija, óvipārs
óvóskōps, óvóskópēt
óvulācija
όzēna
ózianna
ózókerīts
ozols, ozolaine, ozolājs
ozolīte, ozolpaparde
ózónātōrs, ózónēt, ózōns
ózónómetrs
oža
padome, padomju, padoms,
padotība, padots
pagóda
pagōna
pahitóss
pajacō
pakavots, pakojums
pakotava, pakot(ies)
pajóls
palacō
paleóantrópólōģija
paleóantróps
paleócēns, paleógēns
paleólīts, paleózójs
paleóntólōģija paleóntólōgs
paleótērijs
Palermō
palindróms
palinōdija
palinólōģija, palinólōgs
palmroze
paloda, palodze
palojums, palot

palpatōrisks
pamperō
pangodiņš
pangólīns
panhrómatisks
pankróks
panlōģisms
pannō
panóftalmīts
panóptiks
panórāma, panórāmisks
panóramēt
pansiónārs, pansiónāts
panteōns
pantócīds
pantógrāfs
pantókrīns
pantóletes
pantómīma, pantómīmika
pantópōns / ómnópōns
pantótēnskābe
panzóōtija, panzóōtisks
paotējums, paotēt
papilōma
papirólōģija
papiróss
parabiōze
parabōla, parabōlisks
parabólóīds, parabólóidāls
paradókss, paradóksāls
paradóksālisms
parafimōze
parafinóterapija
paragripōzs
parahrōnisms
paralelógrams
paralōģisms, paralōģisks
paralóģistika
parangōns
paranója, paranójāls
paranóiķis
paranōmija
parantróps
paraplerōma / pleónasms
parapróktīts
parapsihólōģija
parasōls
paratifōzs
paratireóīds
parazitóīdi
parazitólōģija, parazitólōgs
parazitōze
pareģojums, pareģonis
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parenhimatōzs
parfórss
parkinsōnisms
pārkόdēt
parlatōrijs
pārnóva
pārnovads, pārnovadnieks
parocis / paroce / parocenis
parocīgs, parocīgums
parōdija, paródēt
parōdisks, parōdists
paródóntópātijas
paródónts, paródóntōze
parōds
pārogļojums, pārogļot(ies)
paróksisms, paróksimāls
paróle / parōle
parónīmi, parόnīmija
parόnīts
parónómāze
pārosis, parovis
parótīts
pārpoļoties
pārragojums, pārragots
pārslodze, pārslogot
partenóģenēze
partenókarpija
partókrāts
partōni
partórgs, partórdze
parūkots, parūkkoks
pasiflōra
pasódóble
pasole
paspórtizācija, paspórtizēt
paspórtists
pasterelōze
pasterizātōrs
pastičō
pastófōrijs
pastórāle, pastórāls
pastórāts
pastōzs, pastózitāte
patafōns
Patagōnija
pātarojumi, pātarot
patiō
patisōns
patófiziólōģija, patófōbija
patógēns / patógēnisks
patógenitāte
patógnóstisks
patólōganatōms

patólōģija, patólōģisks
patólōgs
patópsihólōģija
patóss, patósēts
patrimōnijs, patrimóniāls
patriōts, patriōtisks
patriōtisms / patriōtiskums
patrólōģija
patrōna / patrona
patrōnjosta / patronjosta
patrōnsoma / patronsoma
patrónāts, patrónāža
patrōns, patrónese, patrónēt
patrónīms, patrónīmija
paukotājs, paukoties
paukošana, paukotava
paulóvnija
paurópōdi
pavadonis, pavadonība
pavaldonis, pavaldonība
paviljōns
pavinōls
pazobojums, pazobot(ies)
pazode, pazole, pažobele
Pečóri
pedagōģija, pedagōgs
pedagōģisks, pedagóģizēt
pedagóģizācija
pēdējoreiz
pedikulōze
pedófīlija
pēdojums, pēdot
pedólōģija, pedólōģisks
pedómetrs
peintbóls
pejóratīvs
pektórāls
pelargōnija
pelengātōrs
Pelepónesa
pelnots / pelnains
pelóīdi
pelōrija
pelviόperitόnīts
penčingbóls
penetrómetrija
pensiónārs, pensiónēt
pentagōns, pentagónāls
pentahórds
pentakósti
pentatlōns
pentatōnika
pentōde

pentóksīds
pentōze
peōns, peónāža
peōnija
peperōni
pepsikóla
peptōni
perceptōrs
perceptrōns
Perekóps
perestróika
perfekciōnisms
perfókarte, perfólente
perfórācija, perfórēt
perfórātōrs
perfórmance
pergóla
perhidrōls
perhlórāti, perhlōrvinils
peridóts / ólivīns, peridótīts
perielektrótōnuss
perifitōns
perigōra
perihóndrijs
perihóndrīts
perinatólōģija
periōdika, periōds
periōdisks, periódizēt
periódizācija
periódónts, periódóntīts
periósts, perióstīts
periskōps, periskōpisks
peritōns, peritóneāls
peritónīts
pērkonamoliņš
pērkone(ne), pērkons
perkusiōnists
perlamutrots, pērļots
perlōns
permalójs
perniciōzs
peróksīds
perōns
peróplāzija
perórāls
persōna, persōnība
persónāls, persónālijas
persónālisms, persónāžs
persónificēt, persónifikācija
persónificējums
persōnīgs, persōnisks
perspektógrāfs
peršerōns
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pesō
pestō
petalónāmi
petrófīti
petróglifs
petrógrāfija / petrólōģija
petrōleja
pianisimō, pianō
pianōla
picikatō
piegoze, piekoda
pielodējums, pielodēt
pielónefrīts
piešots
piferō, piferārō
pigori, pigorīgs, pijole
pikadōrs
pikarō
piknógenōls
piknómetrs, piknózónde
pikófarads, pikósekunde
pikólō
pikótāža
piktógrāfija, piktógrāfisks
piktógramma
pilnvarots, pilnvarot
pilókarpuss, pilόkarpīns
pilōns
pilόrόspazma
pilótāža, pilótēt
pilótbalōns, pilótiekārta
pilótprójekts
pilsonis, pilsonība pilsonisks
pinakόlīns, pinakōns
pinakótēka
pinbóls
pingpóngs
piniōla
pinkuļots, piņģerots
pinócitōze
piódermija, pióreja
piónieris, pióniersuga
piōns
piόreja
piparots, piparot, piparbode
piramidōns
piranógrāfs, piranómetrs
pirazōls
pirenómicētes
piretrόīds
pirģeómetrs, pirheliómetrs
piridóksīns
piróelektrība, piróelektrisks

pirófilīts
pirófōr(isk)s, pirófóritāte
piróga
pirόgallōls
pirógēns, piróģenētisks
piróhlōrs
piróksēni, piróksenīts
piróksilīns
piróķīmija, pirólīze
pirólītisks, pirólizēt
pirólatrija, pirómānija
pirómetrija, pirómetrs
pirōnisms, pirōnistisks
piróplazmas, piróplazmōze
pirōls, piróluzīts
piróps
pirótehnika, pirótehniķis
pirótīns
pistole (ierocis)
pistōle / pistōls (nauda)
pistónga
pistōns
pitagōrisms, pitagōrietis
pitekantróps
pitōns
pitóresks
pitstóps
pizόlīts
pjerō
pjezóelektrība
pjezóelektriķis
pjezόόptisks
placēbō
plafōns, plafónēt
plagióklazi
pagiótrópisms
plaģiātōrs
plaismojums, plaismot
plakankode
planeródróms
planetόīds
planetólōģija, planetólōgs
planetómóbīlis
plankojums, plankot
planktōns
planktónts
plankumots
plānojums, plānot
plantatōrs
plastifikātōrs
plastógāmija/plazmógāmija
plastólīts, plastómetrs
plastōms

plaškóts
platereskō
platfórma, platfórmāta
platō
Platone
platōnisms, platōnisks
plazmócīds
plazmócīti
plazmódesmas
plazmōdijs, plazmόdiόfōra
plazmóķīmija, plazmótrōns
plazmōni
pleibójs
pleiótrópija
pleirópneimōnija
pleistócēns
pleistōns
pleistóseista
plejόtrόpija
pleksōrs
plektόmicēte
pleóhróisms
pleónasms, pleónastisks
pleόspōras
plerōma
plēsonis, plēsonīgs
pletismógrāfija
pletōra
pleziantróps, pleziózaurs
pliócēns, pliόpiteks
pliόzaurs
plīvojiens, plīvot
Plóješti
plómba, plómbēt
plómbīrs
plosīgs, plosīt(ies)
plosts, plostot, plostnieks
plóška
plóteris
plóvs
pluskoks, plūškoks
plutókrātija, plutókrāts
plutōnijs, plutónīts
pluviógrāfs, pluviōzs
pneimatólīze
pneimatólōģija
pneimerkātōrs
pneimókóki
pneimókóniōze
pneimōnija
pneimótóraks
Pō
póbedīts
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Pociems
pódagra, pódagrisks
pódests, pódestūra
pódijs
pods, podnieks, podlaiža
pόdόkarps
pódzóls, pódzólaugsne
pódzólēties, pódzólēts
póēma, póēmisks
póētika, póētisks, póētisms
póēzija, póetizācija
póetizēt(ies)
pófigisms
poga, pogains, pogāt(ies)
pogaļa
pógónófōri
póikilótermija
póinters
pójene / peōnija
pókāls
pókemóni
pókers
póksvīrusi
poķis
pόlāre
pólarimetrija, pólarimetrs
pólariskōps
pólaritāte, pólārs
pólaritōns, pólarōns
pólarizācija, pólarizēt(ies)
pólarizātōrs
pólarógrāfija
pólaróīds
pólderis, pólderēt
pólemika, pólemisks
pólemiķis / pólemists /
pólemizētājs, pólemizēt
póleris
póliamīdi, pólidiēns
póliesteri, pólietilēns
póliandrija, póliandrs
póliarhija
póliartrīts
pólicija, pólicists pólismenis,
pólicejisks
pólic(ij)meistars
pólicitēmija
póliedrs, póliekrāns
póliembriōnija
póliesteri, pólietilēns
pólifāgija, pólifāgs
pólifīlija
pólifōnija, pólifōniķis

pólifōn(isk)s
pólifónizācija, pólifónizēt
pólifósfāti
pólifunkciónāls
póligāmija, póligām(isk)s
póligīnija, póligīns
póliglóta, póliglóts
póliglótisks
póligōns, póligónāls
póligónómetrija
póligrāfija, póligrāfisks
póligrāfiķis / póligrāfists
pólihrōmija, pólihrōm(isk)s
Polija, polisks, poļi
pólikarps
póliklīnika, póliklīnisks
pólikróss
póliksēns
pólimastija
pólimērs, pólimērisks
pólimerizācija, pólimerizēt
pólimerizātōrs
pólimetāli, pólimetālisks
pólimetrija, pólimetrisks
pólimórfisms pólimórf(isk)s
pólineirīts
pólinēzieši, Pólinēzija
pólinōms
pólinōze
pólióencefalīts, póliómielīts
póliópija
pólipeptīdi, póliprópilēns
póliplóīdija
pólips, pólipveidīgs
póliptihs
póliribósōma / pólisōma
póliritmija, póliritmisks
pólisa
pólisaharīdi / póliōzes
pólise
pólisēmija, pólisēmisks /
pólisemantisks
pólisindetōns
pólisintētisks
pόlisōmija
pólispasts
pólitbirójs, pólitdaļa
pólitdarbs, pólitdarbinieks
pólitehnikums, pólitehnisks
póliteisms, póliteists
póliteistisks
pólitekónōmija
pólitika, pólitisks, pólitiķis

pólitikānis, pólitizācija
pólitizēt(ies)
pólitinfórmācija
pólitinfórmātōrs
pólitnodaļa, pólitnodarbība
pόlitrόp(isk)s
pólitskola
pólitipisks
pólitólōģija, pólitólōgs
pólitólōģisks
pólitónāls, pólitónalitāte
pólitōnisks
pólitūra
póliuretāni
póliūrija
pólivinilhlórīds
pólka
póllūcija
póllucīts
pólō
Pólócka
pólónēze
pólōnijs
pólōnisms
pólóvcieši
pōls, pólārpilsēta
pólārpētnieks / pólārnieks
pólstējums / pólsterējums
pólstēt / pólsterēt, pólsteris
pólšs
Póltava
póltergeists
pólutants
Póļesje
póļitruks
pómāde, pómadēt
pómerance
pómólōģija, pómólōgs
pómpadūrs
pómpōns
pómpa, pómpōzs
pómpōzums / pómpózitāte
pónčō
pónijs
pόnōra
póntifikāts, póntifiki
póntónieris
póntōns, póntōntilts
pópārts, pópārtisks
pópdziedonis, pópgrupa
Pope
pópmūzika, pópōpera
pópējums, pópēt
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pópkórns
pópzvaigzne
póplīns
pópólāni
póps, pópiene
pops / laucis
pópulācija, pópulatīvs
pópulārs, pópularitāte
pópularizācija, pópularizēt
pópularizātōrs, pópulisms
pópūrijs
pora / pōra, porains / pōrains
/ pórōzs, porainība /
pōrainība / porainums /
pōrainums / pórózitāte
pórcelāns
pórcija
pórfīra (aļģe)
pórfīrs (iezis), pórfīrisks
pórfirīts
pόrizōls
pórnógrāfija, pórnógrāfisks
pórólōns
póróplasti
pόrōzs, pόrόzitāte
pórtāls
pórtatīvs, pórtativitāte
pórteris
pórtfelis
pórtiks
pórtjē
pórtjera
pórtlandcements
pórtmónejs
pórtófrankō
Pórtóprensa
pόrtōrijs
pórtpleds
pórtrets / pórtreja, pórtretēt
pórtretisks, pórtretists
pórts
Pórtsaida
pórtsigārs
pórtugāļi, Pórtugāle
pórtulaka
pórtulāni
pórtupeja
pórtvīns
póručiks
posa, posāt
pósesija, pósesīvs, pósesōrs
póse
pósibilisms, pósibilists

posms, posmots / posmains
posmkāji, posmtārpi
posminieks, posmvedis
poss
póstaments
postaža. postījums, postīt
póster(i)s
postīgs, postošs, posts
póstenis, pósters
póstembriónāls
póstfikss, póstglaciāls
póstilla
póstimpresiōnisms
póstlūdija, póstmódernisms
póstpózīcija, póstpózitīvs
póstulāts, póstulēt
pótamólōģija
pótaša / pótašs
pote, potēt(ies), potējums
potcelms, pothibrīds
potlente, potmateriāls
potnazis, potpumpurs
potvasks, potzars, potziede
pótence, pótenciāls pótencēt,
pótenciómetrija
pótentāts
pόterna
potīte
Pótsdama
pōza, pózitūra, pōzēt
pózaments
pózīcija, póziciónāls
póziciónēt
pózitīvisms, pózitīvistisks
pózitīvists, pózitīvs
pózitrōnijs, pózitrōns
Póznaņa
prapórščiks
prazeódīms
preciōzs
predispónēts, predispózīcija
predóminēt
prefórmisms
pregangliόnārs
prekósaitas
preparātōrs
prepózīcija, prepóziciónāls
prepózitīvs
prerógatīva
presfórma
presimpōzijs
prestidižitātōrs
prestō

pretenciōzs
pretjōns
Pretōrija
pretōrijs, pretōrs pretóriānis
pretpadomju, pretsolis
prezbiōpija
prezódīms
primadónna
primantrόps
primatólōģija, primatólōgs
primatōrs
prióritāte, prióritārs
priōrs
pritóns
prizmatóīds
próamerikānisks
próbācija
próblēma, próblēmists
próblemātika / próblēmika
próblemātisks /próblēmisks
prócedūra
prócents, prócentuāls
prόcentόmānija
prócesija
prócesōrs
prócess, prócesuāls
Prode
pródekāns
pródróms, pródrómāls
próducents
pródukts, pródukcija
próducēt, próduktīvs
prófanācija, prófanēt
prófāns, prófānisms
prófašistisks
prófāze
prófermenti
prófesija, prófesiónāls
prófesiónālis
prófesiónalizēties
prófesōrs, prófesōrisks
prófesūra
prófess
prófilakse, prófilaktisks
prófilaktōrijs
prófils, prófilēt
prófildzelzs, prófiltērauds
prófilógrāfs, prófilómetrs
prófīts, prófitēt
prófórma
prógesterōns
prógnātisms
prógnōze, prógnózēt

53

prógnóstika, prógnóstisks
prógramma, prógrammēt
prógrammētājs
prógrammatūra
prógramm(at)isks prógress,
prógresija
prógresīvs, prógresēt
próģimnāzija
próhibīcija
próimperiālistisks
prójekcija, prójicēt(ies)
prójektīvs, prójektōrs
prójekts, prójektēt
prókambijs
prókarióti
próklamācija, próklamēt
próklīze, próklītisks
prókónsuls
prókreācija
próksimitāte, próksimāls
próktīts
próktólōģija
prókurātōrs
prókūra, prókūrists
prókurācijas
prókurōrs, prókuratūra
prólaktīns
prólāns
prólapss
prólegómenas
prólepse, próleptisks
próletariāts, próletārisks
próletārietis
próletarizēt(ies)
próletkults
prólifikācija
prόlīns
prólōgs
prólóngācija, prólóngēt
prólūvijs
prόmedōls
prom, projām, prombūtne
promejošs, promejot
promtece, promteka
prómenāde, prómenēt
prómetijs
prómile
próminence, próminents
prómiskuitāte
prómōcija, prómóvēt
prómōters
prómótōri / aktivātōri
prómulgācija

prónācija
prόnefrόss
prōnija
prónōmens, prónómināls
prόnunsjamentō
própaganda, própagandēt
própagandisks própagandists
própāns
própedeitika, própedeitisks
própelents
própelleris
própēns / própilēns
própileji
prόpilspirts
prόpiōnskābe
prόpliόpitekss
própóliss
própónēt, própózīcija
própórcija, própórciónāls
própretōrs
prόpriόrecepcija
prόpriόreceptōrs
prórektōrs
prórógācija
prósa
próscēnijs
prósekūcija
prósfōra / óblāta
próskripcija
prósódēma, prósōdisks
prósōdija / prósōdika
prósópópeja
próspekts, prόspektīvs
prósperitāte
prόstaglandīns
próstata, próstatīts
próstils
próstitūcija, próstitūta
próstituēt(ies)
próstrācija
prótagōnists
prótaktīnijs
prótallijs
prótamīni
protams
prótandrija / próterandrija
prótargōls
próteāzes
próteīdi
próteīni, próteinóīdi
próteji
prótekcija, prótektōrs
prótekciōnisms

prótektórāts
prόteόlīze, prόteόlītisks
próterógīnija / prótógīnija
próterózójs, próterózóisks
prótestantisms, prótestants
prótestantisks
prótests, prótestēt
prótēze, prótezēt, prótēzists
prótežēt, prótežē
proti
prōtijs, prōtisti, prόtistόlōģija
prόtόdiakōns
prótóhipuss
prótókóls, prótókólēt
prόtόlītisks, prόtόlitόmetrija
prótónēma
prótóneólīts
prótōns
prótóplasts, prótóplazma
prótópters
prótótips
prótózóji, prótózóólōģija
prótraktōrs
prótrómbīns
prótuberance
prόtūra
prove
prόverbs, próverbiāls
próviants
próvidence, próvidenciāls
próvidenciālisms
próvince, próvinciāls
próvinciālis / próvincietis
próvinciālisms
próvitamīns
próvīzija
próvizōrisks
próvizōrs
próvókācija, próvócēt
próvókatīvs, próvókātōrs
prōza, prōzaisks / prōzisks
prōzaisms / prōzisms /
prōzaiskums / prōziskums
prōzaiķis / prōzaists /
prōzists
prózektōrs
prózelīts, prózelītisms
prózenhīma
prózit / prózīt
próžektōrs
prudōnisms, prudōnists
psammófīti, psammōns
pseidóartrōze
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pseidógótika
pseidόmόrfōze
pseidónīms
pseidópōdija
psihóanalīze,psihóanalītiķis
psihódiagnóstika
psihólōģija, psihólōgs
psihólōģisks, psihólóģizēt
psihólōģisms
psihómótōrika
psihómótōr(isk)s
psihópatólōģija
psihópātija, psihópāts
psihótróp(isk)s
psihōze
psihrófīti, psihrófīls
psilófīti
psilómelāns
psitakōze
psófómetrs
psóriāze
pteranódōns
pteródaktils, pterózauri
ptómaīni
ptōze
puansōns
pucólāns
pueblō
puertórikāņi, Puertórikō
pūkojums, pūkot(ies)
puķkopis, puķkopība
puķots, puķ(u)pods
pulmónólōģija, pulmónāls
pulmónólōgs
pulmótōrs
pulō
pulórōze
pulóvers
pulsatōrs, pulsómetrs
pulverizātōrs
pumpurots, punktots
pundurkoks
pūpols, pūpolvītols
purgatōrijs
purvots / purvains
pusaploce
puspajokam
pustulōzs
pušbóls, pušbólists
raciónālisms, raciónālists
raciónālistisks

raciónāls, raciónālums,
raciónalitāte, raciónalizēt
raciónalizātōrs
raciónalizācija
raciōns, raciónēt
rādāmkoks
radiātōrs
rādiō / radiófōns / radiófōnija
rādiō / rādiōaparāts /
rādiōuztvērējs
rādiōrepróduktōrs
rādiōateljē, rādiōdarbnīca
rādiōaustiņas, rādiōcehs
rādiōavīze, rādiōdarbinieks
rādiōdiena, rādiōdiktōrs
rādiōdispečers rādiōdiversija
rādiōdiversants
rādiōdramaturģija
rādiōgaldiņš
rādiōinfórmācija
rādiōklausītājs
rādiōkómentārs
rādiōkómentātōrs /
rādiōkómentētājs
rādiōkómiteja
rādiōkómpānija
rādiōkómpózīcija
rādiōkónkurss
rādiōkónstruktōrs
rādiōkórespóndents
rādiōkórpórācija
rādiōlasījums rādiōlektōrijs
rādiōmeistars
rādiōmezgls, rādiōnams
rādiōpārraide
rādiōpirātisms, rādiōpirāts
rādiōprógnōze
rādiōprógramma
rādiōraidījums
rādiōrepórtāža
rādiōrepórtieris
rādiōrepróduktōrs
rādiōrežisōrs
rādiōruna, rādiōsaruna
rādiōrūpnīca
rādiōrūpniecība
rādiōsabiedrība
rādiōsasaukšanās
rādiōsekcija
rādiōstacija (radiófōnijas
radióstacija)
rādiōstudija, rādiōteātris
rādiōtīkls, rādiōtranslācija

rādiōuniversitāte
rādiōuztvērējs
rādiōuzvedums
rādiōvariants, rādiōžurnāls
rādiōžurnālistika
rādiōžurnālists
radió- (saistīts ar
radióviļņiem , radió-iekārtām
un radiāciju)
radióaktīvs, radióaktivitāte
radióaltimetrs
radióamatierisms /
radióspórts
radióamatieris
radióaparatūra
radióastrófizika
radióastrófizikāls
radióastrónōmija
radióastrónōms
radióatbalss, radióavots
radióbāka, radióbója
radióbiólōģija
radiócentrs, radiódienests
radiódiapazōns
radiódispečers
radióekólōģija
radióelektrōnika
radiófikācija, radióficēt
radiófizika, radiófizikāls
radiófōns, radiófōnija
radiófōnisks
radiófrekvence
radiógalaktika
radiógēns
radiógóniómetrs
radiógrāfija, radiógrāfisks
radiógrafēt, radiógramma
radióģenētika
radióģeólōģija
radióiekārta, radióierīce
radióinterferómetrs
radióizótóps
radiójutība, radiójutīgs
radiókabīne, radiókanāls
radióklubs, radiókómbains
radiókómparātōrs
radiókómpass
radiókómplekss
radiókómutācija
radiókónstruktōrs
radióķīmija, radióķīmiķis
radiólampa
radiōla, radiólārijas
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radiólīnija, radiólīze
radiólōģija, radiólōgs
radiólókācija, radiólókatōrs
radióluminescence
radiómasts, radiómehāniķis
radiómeteócentrs
radiómeteórólōģija
radiómetōde, radiómetrija
radiómetrs, radiómetrisks
radiómiglājs
radiónavigācija
radiónovērojums
radióóbservatōrija
radióogleklis
radióóperātōrs
radióórientēšanās
radióórientieris
radiópārtveršana
radiópelengācija / radiópeilēšana, radiópeilers /
radiópeilēklis / radiópelengātōrs / radiógóniómetrs
radiópilóts, radiópilula
radióprótektōrs
radiópróžektōrs
radióraidītājs
radióredzamība
radiórezistence
radiósakari, radióseanss
radiósekstants
radiósensibilitāte /
radiójutība
radiósignāls, radiósignalizācija, radiósistēma
radióspektróskōpija
radióspektróskōps
radióspórts, radióspórtists
radióstacija
radióstarojums
radiótālvadība
radiótehnika, radiótehniķis
radiótelefōnija, radiótelefōns
radiótelegrāfija
radiótelegrāfs
radiótelegramma
radiótelemehānika
radiótelemetrija
radióteleskōps
radiótelevīzija
radióterapija
radióterapeitisks
radiótóksēmija radiótóksīns

radiótornis
radiótraucējums
radiótroksnis
radióuzliesmojums
radióuztvere, radióvadība
radióviļņi
radiózvaigzne
radōns
rag(u)lops, ragots / ragains
rainólōģija, rainólōgs
rajons / rajōns, rajónāls
rajónēt / rajónizēt
raketódróms, raketóplāns
rakórds
rakstots / rakstains
raksturloma
raksturojums, raksturot
ramfórinhs
rančō, rančerō
randómizācija
rapórts, rapórtēt
rapsōdija, rapsōds
rasóls
rasόļņiks
rasots / rasains
raspodiņš
rauvólfija
ravióli
raznóčinci
ražojums, ražot, ražotne
reakciónārs, reakciónārisms
reaktόlōģija, reaktόlōģisks
reaktōrs
reālpólitika
reanimatólōģija
reanimatólōgs / reanimātōrs
receptōrs, receptōrisks
recipróks, reciprócitāte
redaktōrs, redakciónāls
redeļots / redeļains
redingóts
rediskónts, rediskóntēt
redkólēģija
redóksimetrija
redukciōnisms
reduktōrs
redzesloks, redzoklis
refleksólōģija, refleksógēns
reflektómetrs
reflektōrs, reflektōrisks
refórmācija, refórmāti
refórma, refórmēt
refórmātōrs, refórmisms

refórmistisks, refórmists
refraktómetrija
refraktómetrs, refraktōrs
refrižerātōrs
refrižerātōrautómóbīlis
refrižerātōrflóte
refrižerātōrvagons
rególīts
regulātōrs, regulatōrisks
reģenerātōrs
reģiōns, reģiónāls,reģiónārs
reģistrātōrs
reibonis
reiganōmika
reimatόīds
reimatólōģija, reimatólōgs
reimatókardiólōģija
reimatókardīts
rekógnóscija, rekógnóscēt
rekómendācija, rekómendēt
rekónkista
rekōns
rekónstrukcija, rekónstruēt
rekónstruktīvs
rekónvalescence
rekónvalescents
rekónversija
rekórders
rekórds, rekórdgovs
rekórdists / rekórdnieks
rektōrs, rektórāts
rektóskōpija, rektóskōps
rekuperātōrs
rekvizītōrs
relaksātōrs
reliģiōzs, reliģiózitāte
remóntants, remóntantroze
remónts, remóntēt
renklōde (plūmju šķirne)
renklode / renkulis
renómē
renóvācija, renóvēt
rentgenastrónōmija
rentgendefektóskōpija
rentgendiagnóstika
rentgenmikróskōpija
rentgenmikróskōps
rentgenógrāfija
rentgenógramma
rentgenólōģija
rentgenóskōpija
rentgenóskópēt
reóbāze
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reóbiónti
reófīli, reófōbi
reógrāfija, reógrāfs
reóhórds
reólōģija
reómetrs
reórganizācija
reórganizēt(ies)
reórganizātōrs
reóstats
reótrópisms
repetītōrs
replantólōģija
repórtāža, repórtieris
repórts
repózīcija
repózitōrijs
repródukcija, repróducēt
repróduktīvs, repróduktōrs
reprógrāfija
reptilóīds
reskóntrs
resórbcija
resōrs, resōrisms, resōrisks
respirātōrs, respiratōr(isk)s
respóndents
respónsōrijs
restaurātōrs
restórāns
restots
retikulōze, retikulόsarkōma
retinόblastōma
retinōls
retōrika, retōrisks, retōrs
retórómāņi
retórsija
retórte
retranslātōrs
retrō, retrōmode retrōmūzika
retrógrāds, retrómetrs
retróspekcija, retróspektīvs
retrōstils
revalórizācija
reverberātōrs
reviziōnisms, reviziōnists
reviziōnistisks
revókācija
revólūcija, revóluciónārs
revóluciónizēt(ies)
revólverautómāts
revólveris
rezerfórds
rezinōze

rezistógrāfija
rezistōrs
rezōli, rezōldarva
rezólūcija, rezólutīvs
rezólūts
rezólvómetrija
rezónanse, rezónatīvs
rezónātōrs, rezónēt
rezónieris
rezórcīns
režģogs, režģots
režisōrs, režisōrisks
ribóflavīns
ribojums, ribots
ribónīti
ribónukleāzes
ribósōma
ribōze
riekstrozis
riepots, rievojums, rievots
rigódōns
rigōrisms, rigōrists
rigórōzs / rigōrisks
rijólēt
riketsiōze
rīkojums, rīkot
rikóšets, rikóšetēt
rindkopa
rindojums, rindot(ies)
rinkhókejs
rinólālija
rinólōģija, rinósklerōma
rinóplastika, rinóskōpija
rinóskōps, rinóvīrusi
riņķojums, riņķot
Riódežaneirō
riólītpórfīrs / kvarcpórfīrs
riólīts
Riónegrō
ripósts
rīrprójekcija
rīskopība, rīskopis
risórdžimentō
ristórnō
rītarosme
ritmóplastika
ritórnele
rivanōls
rizófōri, rizóīdi, rizópōdi,
rizósfēra
robains, robainums
robeža, robežot(ies)
robežbója, robežjosla

robežnovads, robežnozare
robežposms, robežslodze
robežrajons / robežrajōns
róbīnija
róbinsōns, róbinsónāde
robojums, robot, robots
róbóts, róbótizēt
róbótólōģija, róbóttehnika
róbóttehnólōģija
robs, robums
rόbusts, rόbustums
roce, rocība, rocīgs
rόdanīts
ródeļkaman(iņ)as
ródeļspórts
ródenticīdi
ródeō
ródijs
ródiōla
ródódendrs
ródóhrózīts
ródónīts
rόdόpsīns
ródsters
ródžersija
roga, rogains
rógaigings
Roja
rójālisms, rójālists
roka, rokoties, rokassoma,
rokauts, roklaiža, rokpelnis
roksargs, rokturis, roksvira
rokrokā, rokvadība
rókāde
rókajs
rókambólis
rókenróls
rókeris
rókfōrsiers / rókfōrs
rókókō
róks, rókgrupa, rókmūzika
rókōpera, rókuzvedums
rόksόlani
rólāde
rólkeris, róltreilers
róllings
rólmópsis
Roma, romieši
rómance, rómansērō
rómāncements
rómānika, rómānisks
rómāns, rómānists
rómānistika, rómānisms
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rómanizācija, rómanizēt
rómantika, rómantisks
rómantiķis, rómantisms
rómantizēt, rómantizācija
rómāņi
rómbs, rómbisks
rómbóīds, rómbóedrs
rómšteks
Róna
róndele, róndō, róndīnō
ronis, roņāda
Ropaži
rosība, rosīgs, rosīties
rosme, rosmīgs, rosmināt
róstbifs, rósters
Róstóka
Róstóva
róstra, róstrāls
rota, rotaslieta, rotadata
rota, rotnieks
rótācija, rótēt
rótācisms
rotājums, rotāt, rotkalis
rόtaksāns
rotaļa, rotaļāties
rótametrs
rótangpalma
rótaprints, rótatōrs
rótelis
Róterdama
rótmistrs
rótónda
rόtōns
rótōrkónveijers, rótōrsūknis
rótōrs, rótōrmótōrs
rótveilers
róvers
rovis, roza,
rōzā, rōzīgs, rózārijs, roze
Rozēni
rózenkreicieši
rózeōlas
rózete
rózīne, rózīņmaize
rόzmarīns
Rozula
rožābele, rožābols, rožkoks
rožains, rožkopība
rožkopis, rožvabole
rožukronis
rubātō
ruberóīds
rubrikātōrs

rubrófītija
rūgstole, rūgumpods
rulōntehnólōģija
runaskoris
rupōrs
rusófōbija
rustots, rūtots / rūtains
sabajōns
sabō
sabōrs
sabótāža, sabótēt, sabótieris
sacensonis
sadomājums, sadomāts
sadómazóhisms
saflōrs, safrōls
sāgō, sāgōpalma
saharómicētes
saharōze
Saigōna
saiņojums, saiņot(ies)
saiņotava
saistzole, sakkoks
sakņkopība, sakņkopis
sakodiens, sakodums
sakopojums, sakopot
sakoptība, sakopt(ies)
sākotne
saksófōns, saksófōnists
sakvójāžs
salāgojums, salāgot
saldō
salhóvs
salinómetrs
salmónellas, salmónelōze
salōls
salōns, salōnisks, salōnisms
salōndāma, salōnmūzika
salōnvagons
salpingóófórīts
sālsavots
saltō / saltómórtāle
Salvadōra, salvadōrietis
sambō
samόjeds
sanatōrija
sandalkoks / santalkoks
Sanfranciskō
sankciónēt
sankilóti
sānlogs
Sanmarīnō
sanskritólōģija

Santódómingō
santónīns
sapņojums, sapņot
sapódilla
sapónīni
Sapórō
sapróbi / sapróbiónti
sapróbitāte
saprófīti, saprógēns
saprópelis, saprópelīts
saprotams
Saragósa
sardónikss
sardōnisks
sargpóstenis, sargtornis
sarkankoks
sarkódīnas
sarkófāgs
sarkólemma
sarkōma
sarkóspórīdijas
sarkóspóridiōze
sarmots / sarmains
sarónga
saróss
sarots / sarains
saroze, sarozīt(ies)
sārtojums, sārtot(ies)
sasōns
saturātōrs
saulgozis
saurómati
savienojums, savienots
savietojums, savietots
Savója
scenógrāfija, scenógrāfs
scientiólōģija, scientiólōgs
scientólōģija
scifózóji, scifómedūzas
scintilātōri
sebóreja
secesiōnisms
seglojums, seglot
segnetóelektrība
segnetóelektriķis
seismógrāfs seismógramma
seismólōģija, seismólōgs
sekatōrs
sekciónēt
sēklkopība, sēklkopis
sēklotne, sēklots / sēklains
sekō
sekotājs, sekot
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sekretōrs / sekretōrisks
seksagónāls
seksólōģija, seksólōgs
seksópatólōģija
sekstakórds, sekstōle
sekstiljōns
sektōrs, sektóriāls
sekvója
seladōns
selekciónārs, selekciónēt
selektōrs
selenólōģija, selenólōgs
selfaktōrs
semafōrs
semasiólōģija
semikōls
seminōma
semiólōģija / semiōtika
semitólōģija, semitólōgs
senatōrs
senestópātijas
senilgots, senlolots
seniōrs
senjōrs, senjōrija
senjōra, senjórita
sensaciónāls
sensaciónalitāte
sensibilizātōrs
sensimōnisms
sensitómetrija
sensómótōrisks
sensōrs, sensōrisks
sentavō
sentenciōzs
sentimō
separātōrs
sepiólīts
septakórds, septōle
septiljōns
septōle
septóriōze
sēravots, sērkociņi
serdōliks
sērojums, sērot, sērogleklis
serólōģija, serólōgs
seróterapija seróterapeitisks
serótónīns
serōza, serōzs
sersō
servókómpensātōrs
servómótōrs
sētložņa
Sevastópōle

sezōna, sezónāls
sfenóidīts
sferóīds, sferóidāls
sferólīts, sferómetrs
sfigmógrāfija, sfigmógrāfs
sfigmógramma
sfigmómanómetrs
sfingόlipīds
sfórcandō, sfórcatō
sfumatō
sgrafitō
shólastika, shólastisks
shólasts, shólastiķis
shōlijas, shóliasts
sideróskōps, sideróstats
siderōze
sierotava
sifilidólōģija, sifilidólōgs
sifilōma
sifónófōras
sifónókladi
sifōns
sigilógrāfija
signalizātōrs
signālkóds, signālpoga
signalógramma
sīkaprikōze
sīkkoks, sīkkoksne
sīkloki, sīklopi
sikófants
sikómōre
sikōze
sīkronis, sīkrūtots
siksόpkaine
sīkzobu / sīkzobains
silfōns
silikōls
silikōni, silikōnsveķi
silikōze
sillabótōnisks
silōģistika. silōģisms
silóksāni
silóksīds
silōns
silóss
siltavots
simbiónts
simbiōze, simbiōtisks
simbols / simbōls
simbolika / simbōlika
simbolisks / simbōlisks
simbolisms / simbōlisms
simbolists / simbōlists

simbolizēt / simbólizēt
Simferópōle
simfódžezs, simfónieta
simfōnija, simfōnisks
simfōniķis / simfōnists
simfōnisms, simfónizēt
simfónizācija
simistōrs
simōnija
simpatómimētiķi
simplóka
simpōzijs
simptōms, simptómātisks
simptómātika
simptómatólōģija
simulātōrs
sinagōga
sinantróps, sinantrópisks
sinantrópisms
sinartrōze
sindesmólōģija sindesmōze
sindrōms
sinekdóha
sinekólōģija
singōnija
sinharmōnija
sinharmōnisks
sinhóndrōze
sinhróciklótrōns
sinhrófazótrōns
sinhrōns / sinhrōnisks
sinhrōnija
sinhrōnisms / sinhrónitāte
sinhrónizācija, sinhrónizēt
sinhrónizātōrs
sinhrónóskōps, sinhróskōps
sinhrótrōns
sinjōrs, sinjōra, sinjōrija
sinjórita / sinjórīna
sinklinōrijs
sinkópe, sinkópēt
sinōde, sinódāls
sinōdisks
Sinole
sinólōģija, sinólōgs
sinónīmija, sinónīmika
sinónīms, sinónīmisks
sinópse
sinóptika, sinóptiķis
sinóstōze
sinōvijs, sinóviāls
sintepōns
sintezātōrs
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sint(ī)póps
sintóisms, sintóists
sinusóīda, sinusóidāls
sīpolklópsis / sīpolsitenis
sīpolloki, sīpols
sipórekss
sirdsdomas
siringómiēlija
sirókō
sirotājs, sirot, sirojums
sirsonis / sirsenis
sistemólōģija
sistemótehnika
sistōle, sistōlisks
Sjerraleōne
sjóguns, sjógunāts
skabiōza
skafócefālija / skafókefālija
skaidrojums, skaidrot
skaitļotājs, skaitļot
skalojums, skalot, skalotne
skandalōzs
skaņkopa, skaņojums
skarifikātōrs
skarlatinōzs
skatlogs
skatōls
skeitbórds, skeitbórdists
skeletōns, skeletōnists
skercō
skiaskōpija
skībóbs, skībóbists
skifózóji, skifómedūzas
skijórings, skijóringists
skleróbazidiómicētes
sklerōcijs, skleróciāls
sklerófīti
skleródermija, sklerōma
sklerōns
sklerōze, sklerōtisks
sklerōtiķis, skleró(ti)zēts
skleróskōps, sklerópróteīni
sklerótīnija
skóčs
skola, skolassoma
skolēns / skolnieks
skolotājs, skolot, skolots
skóliōze
skólópendra
skómóróhs
skóntō
skóntrācija, skόntrēt
skópólamīns

skópōlijas
skops, skopoties, skopulis
skopulība / skopums
skórbuts
skórcónera
skórdatūra
skóródīts
skórpiōns
skosta / kosa
skotele
skóti, Skótija
skótiņšskótōma
skriptōrijs
skroderis, skroderēt
skrófulóderma / skrófulōze
skrófulōzs
skropstas, skropstains
skropstaiņi, skropstiņtārpi
skrošapstrāde, skrotēt
skrots, skrotzīmulis
skrupulōzs, skrupulōzums
skrūvsols
skudō
skujkoks, skujotne, skujots
skulptōrs
skutózaurs
skvóšs
skvóters
slalōms, slalōmists slalómēt
slāņkopa, slāņot(ies)
slavófīls, slavófīlisms
slavófīlisks
slēģots, slēpotājs, slēpot
slidotājs, slidot, slidotava
slimokase, slimot
slipōns
slodze, slodzīt
slogs, slogot, slogojums
sloka, Sloka
sloksne, slokšņains
slota, slotaskāts, slotzaris
slóts
slóvāki, Slóvākija
slóvēņi, Slóvēnija
sļivóvica
smaiļotājs, smaiļot
smitsónīts
smógs
smókings
smólts
Smóļenska
sniegoga, sniegots

snóbs, snóbisms, snóbisks
snórkelings
snóvbórds, snóvot
snóvotājs / snóvers
snóvkaitings
sócārts
sóciācijas
sóciāldemókrātija
sóciālisms, sóciālistisks
sóciālists
sóciāls, sócialitāte
sócializēt(ies), sócializācija
sóciālpólitisks
sóciālpsihólōģija
sóciālrefórmisms
sóciālšóvinisms
sóciólekts
sóciólingvistika
sóciólōģija, sóciólōgs
sóciólōģisks, sóciólōģisms
sóciólóģizēt(ies)
sóciólóģizācija
sóciómetrija
sóciums
Sóči
sōda
sodība, sodīties
sods, sodīt, soģis
sódōmija, sόdōmists
sodrēji, sodrējains
sōfa
Sófija
sófistika, sófists, sófisms
sófite
sófōra
sóftbóls
soģis
sója
sól
sólanīns
sólanō
sólāreļļa
sólārijs, sólārs, sólarizācija
sólarimetrs, sólārkónstante
sólbārs
sóldō
sólecisms
sólenóīds, sólenóidāls
sólfatāras
sólfedžō, sólfedžēt
sólidārs, sólidaritāte
sólidarizēties, sólidārisms
sólidōls
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sólidósóls
sólīds, sólīdums
sóliflukcija
solījums, solīt
sólipsisms, sólipsistisks
solis, soļot, soļiem / soļos
sólitārs
sόlitōns
sóllukss
sōli
sólmizācija
sōlō, sōlists
sōlōdeja, sōlōdziesma
sōlōģitāra, sōlōkóncerts
sōlōpartija
sōlōpriekšnesums
sólónci, sólónčaks
sols
sóli
sólstīcija
sólvatācija, sólvāti, sόlvatēt
sólvents, sólventnafta
sólvólīze
sóļanka
Sóļikamska
soma, somains, somaiņi
sōma, sómatisks
sómatógēns
sómālieši, Sómālija
sómatólōģija
sómatótrópīns
sómbrerō
somenis
sόmīts
somi, Somija
somugri, somugrisms
sómnambulisms
sónants
sónārs / hidrólókatōrs
sónāte, sónatīne
sónets
sóngaji
sóngs
sónóluminiscence
sónōrika / sónōristika
sónōrs, sōns
sópka
sópólimēri
sópōrs, sópórōzs
sóprāns
sórbcija, sórbāts, sórbents
sórbi
sórbīnskābe, sórbīts

sórēdijas
sórgō
sórīts
sórmaīts
sórórāts
sōrs
sórtiments, sórtimentāls
sóteriólōģija
sōtija / sótī
sótņa
sóuls / sóulmūzika
sóvetizācija
sóvetólōģija, sóvetólōgs
sóvhōzs, sóvhōznieks
sóvrins
sózólōģija
spalgonis / spelgonis
spalvots, spārnots
spazmófīlija, spazmólītisks
speisistōrs
spektrófótómetrija
spektrógrāfija
spektrógramma
spektróheliógrāfs
spektróhelióskōps
spektrómetrija
spektróskōpija spektróskōps
speķots
speleólōģija, speleólōgs
speleóterapija
spelgonis
spermatófōrs
spermatóreja
spermatózóīds
spermógōnijs
spidógrāfs, spidómetrs
spiedogs, spiedpoga
spilvojums, spilvots
spinōzisms
spintariskōps
spirógīras, spiróhetas
spirómetrija, spirómetrs
spirtómetrs, spirtots
splanhnólōģija
splanhnóptōze
splenómegālija
spodrs, spodrība /spodrums
spódumens
spogulis, spoguļoties
spoguļteleskōps
spóilers
spokains, spocīgs, spoks
spokoties

spole, spolēt, spolētava
spóndejs
spóndilīts, spóndilōze
spóngīns
spóngīts
spónsōrs, spónsórēt
spóntāns, spóntanitāte
spórādisks
spōra / spora, spórangijs
spōraugi / sporaugi
sporaiņi / spōraiņi
spórófils, spórófīts
spόrόgēns, spόrόģenēze
spórótrihōze
spórts, spórtot, spórtisks
spórtists, spórtlótō
spozme, spožs, spožums
spriegojums, spriegot
sprēgonis
sproga, sprogains, sprogot
sprosts, sprostot
spulgojums, spulgot(ies)
spulgotne
spurots, spuroties
stabilitrōns
stabilizātōrs
staciónārs, staciónēt
stadiōns
stafilókóki
stafilōma
stakatō
staniōls
starojums, starot
statmólōģija
statócistas
statólīti
statōrs
statóskōps
stāvoklis
stegócefāļi, stegózaurs
stehiómetrija
stenóbiónts
stenófāgija, stenófāgs
stenógrāfija, stenógrafēt
stenógrāfisks, stenógrāfists
stenógramma
stenóhalīns
stenókardija
stenóps
stenótipija, stenótipists
stenōze
stenózólōls
stereófōnija, stereókinō
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stereómetrija
stereóskōpija, stereóskōps
sterilizātōrs
steróīdi, sterōli
stetóskōps, stetófónógrāfs
stiebrojums, stiebrot
stiegrojums, stiegrot
stīgojums, stīgot
stihómītija
stiklógrāfija
stiklojums, stiklot
stimulātōrs
stīpojums, stīpot
stīrbórts
stirōls
stividōrs
stobrs, stobrains
stobulis
stodere / stódere
stóhastisks
stóicisms, stóisks, stóiķis
stókers
Stókhólma
stókss
stólōns
stómatólōģija, stómatólōgs
stómatīts
stomīgs, stomīties
stōns
stóp, stópkadrs, stópkrāns
stópsignāls, stópers
stópīns
stops, stopalus, stopnieks
stóraksi
store, storveidīgs
stórnō, stórnēt
stórtings
stostīgs, stostīties
stratónauts, stratósfēra
strāvojums, strāvot
streptócīds
streptókóki
streptómicīns
stresōrs
strīpots
strītbóls
stróbóskōpija, stróbóskōps
stróbēt
strōfa, strōfika, strōfisks
strófantīns
strófants
stróganóvs
stroķis

strōma
strómatólīti
stróncijs
strónciónīts
stróngilatōzes
stróngilóidōze
strópe
strops
strutojums, strutot
stupōrs
stutkoks
subatómārs, subbóreāls
subkórtikāls
sublimātōrs
sublitórāle, sublitórāls
submikróskōpisks
subnórmāle
subórdinācija, subórdinēt
substanciónāls
subtrópi, subtrópisks
sudrabojums, sudrabots
sufōzija, sufōzs
suģestópēdija
sulfōns, sulfόskābe
sulojums, sulots, sulot(ies)
summatōrs
sumō
sūnojums, sūnot, sūnots
superegō
superfósfāts
supernóva / pārnóva
superórtikōns
supervizōrs
supinātōrs
supórts
supózitōrijs
supralitórāle
supresōrs
surdólógópēdija
surdólōģija, surdólōgs
surógāts
suspensōrijs
sveķojums, sveķot, sveķots
svītrots / svītrains
šablōns, šablōnisks
šablōnisms, šablónizēt
šamóts, šamótbetōns
šamózīts
šampinjōns
šansónete, šansónjē šansōns
šapirógrāfs, šapirógrafēt
šapitō

šarmōnijs
šarólē
šatóbriāns
šausmonis
šekspirólōģija
šerikóblers
ševióts
ševrō / ševróāda
šifōns
šifratōrs
šimōze
šinjōns
šistósómatōzes
šizófrēnija, šizófrēniķis
šizógōnija
šķembots
šķērsojums, šķērsot(ies)
šķirotava, šķirot
šķīvojums, šķīvot
šķobīgs, šķobīt(ies)
šķovēt, šmorēt
šnore, šņore, šņorēt
šobrīd, šodien, šogad
šóferis, šóferēt
šókbetōns
šókólāde
šóks, šókēt
šolaik, šomājas, šomāte
šomēnes, šonakt, šonedēļ
šóneris
šopavasar, šorīt, šoruden
šóphōlisms, šóphōliķis
šópings
šóri, šóti
šórti
šórttreks
šóseja, šósejnieks, šósēt
šotēvs, šovakar, šovasar
šóte
šóvinisms, šóvinists
šóvs, šóvbizness
šoziem
šprótes
šróts
štōra
štrόpe
šūpoles, šūpot(ies)
tabakdoze
tabakōze
tablō, tablóīds
tabórīti
tabōrs
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tabulātōrs
tabulógramma
tabulókarīdi
tafócenōze
tafónōmija
taheómetrs
tahiōnas
tahógrāfs, tahóģenerātōrs
tahómetrija, tahómetrs
taksatōrs
taksóbuss
taksōdija
taksófōns, taksómetrs
taksónōmija, taksōns
talasóīds, talasόkratōns
talasóterapija
taliōns
tallófīti
tallóms
talōns / talons
tamagóči
tamarillō
tamboradata, tamborēt
tamborrati
tampónāde, tampōns
tampónēt, tampónāža
tanatócenōze, tanatólōģija
tangensbusōle
tangensóīda
tangō
tankódróms
tapióka
tarbózaurs
tarō
tarotava, tarot
tārpots
taukojums, taukot(ies)
tautfróntietis, tautfróntisks
tautógramma
tautólōģija, tautólōģisks
tautómērija
tautósilabisks
tauvot(ies)
tavóts
teflōns
tehnō
tehnófōbija
tehnókrātija, tehnókrāts
tehnólōģija, tehnólōgs
teikvóndō
teileriōze
teilōrisms
teitōņi

tekódónti
tekōma
tekstólīts
tekstólōģija, tekstólōgs
tektōnika, tektōnisks
tektόnόfizika
telantróps
telaziōze
telefōnija, telefōns
telefōnisks, telefōnists
telefónēt, telefónizēt
telefónizācija
telefónógramma
telegōnija
telekinō
teleóbjekts
teleólōģija, teleólōģisks
teleózaurs
teleskōps, teleskōpisks
telestereóskōps
televiziōnisks, televīzōrs
telitókija
telófāze
tēlojums, tēlot(ies)
telómórfōze
telōms
telóspórīdijas
teļkopis, teļkopība
tempórāls
tempóritms, tempóritmisks
tendenciōzs tendenciózitāte
tendóvaginīts
tenidōze
tennō
tenōrs
tenzómetrija, tenzómetrs
tenzórezistōrs, tenzōrs
teóbrómīns
teódiceja
teódólīts
teófānija
teófilīns
teógōnija
teókrātija, teókrāts
teólōģija, teólōgs
teόrba
teórēma
teōrija, teórētisks, teórētiķis
teóretizēt
teózōfija, teózōfs
terakóta
terarósa
teratógēn(isk)s

teratólōģija, teratólōgs
teratōma
terikōns
teriódónti
teriófauna
teriólōģija, teriólōgs
teritōrija, teritóriāls
termidōrs
terminātōrs
terminólōģija, terminólōgs
terminólōģisks
termistōrs / termórezistōrs
termóanemómetrs
termóbarókamera
termóelektróģenerātōrs
termófīls, termófōbs
termófōrs
termómetrija, termómetrs
termópse
termósfēra, termóskōps
termóss, termóspudele
termóvīzōrs
terófīti
terómórfi
terōrs, terōrisms, terōrists
terōristisks, terórizēt
testatōrs
testósterōns
tetóvējums, tetóvēt
tetragōns, tetragónāls
tetrahórds, tetrakόks
tetralōģija
tetrapōds
tetrōde
tetróksīds
tēvocis
tiazōls
tievkoks, tievstobra
tiflópedagōģija
tiflótehnika, tiflótehnisks
tifōns
tifōzs
tikko, tiktikko
tīkkoks / tīks, tīklkode
tīklojums, tīklot(ies)
tīkojums, tīkot
tikónds
tiksótrófija
timókrātija
timōls
timotiņš
timpanōns
tiófenōli
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tiókōls
tióskābes
tiósulfāti
tipógrāfija, tipógrāfisks
tipólitógrāfija
tipólōģija, tipólōģisks
tipómetrija, tipómetrs
tipóófsets
tiranózaurs
tiratrōns
tireóidīns
tireótóksikōze
tireótrópīns
tirgonis / tirgotājs
tirgotava, tirgot(ies)
tiristōrs
tiróksīns
tirólieši, Tiróle
tirózīns
tīstoklis
titanótērijs
titulloma
tjurkólōģija, tjurkólōgs
tjūtōrs
Tóbagō
tóbógans
tobrīd, todien, togad, tolaik
tófieldijas
tóga
Tógō
tóiterjers, tόjs
tókajietis
tókamaks
tókāta, tókātisks
Tókija
tókóferōls
tóksaskaridōze
tóksēmija
tóksicitāte / tóksiskums
tóksikólōģija, tóksikólōgs
tóksikómānija tóksikómāns
tóksikōze
tóksīni, tóksisks
tóksókarōze
tóksóplazmas
tóksóplazmōze
Tóledō
tólerance, tólerants
tolis, tole, tols, tolums
tólóss
tóls / trinitrótóluōls
tóluōls
tómahauks

tómasčuguns, tómastērauds
tómasprócess, tómasēt
tómass / tómasmilti
tómāts
tómbaks, tómpaks
Tome
tómbólō
tomēnes, tomēr
tōmisms, tōmists
tómógrāfija, tómógrāfs
tómógramma
Tómska
tónadilja
tonakt, tonedēļ
tónāls, tónalitāte, tónālists
tóndō
Tónga
tōnika
tōniks, tōnisks
tonis, tonēt, tonējums
toņkārta, toņdakša
toņfrekvence
tónófibrillas
tōnuss, tōnisks, tónizēt
tónna, tónnāža, tónnīgs
tónnkilómetrs
tónómetrija, tónómetrs
tónsilīts
tónzūra
tópāzs
tópbura, tópmasts, tóps
topavasar, topēcpusdien
tópinambūrs
tόpisks, tόps
tópkróss
tópless
tópógrāfija, tópógrāfs
tópólōģija, tópólōgs
tópónīmija / tópónīmika
tópónīmists, tópónīms
tópóskōps
tōra
tórakss, tórakāls
tórakóplastika
tórakóskōpija, tórakóskōps
tórakótōmija
tórbasi
tóreadōrs, tórerō
toreiz, torīt
tóriji
tōrijs
tórīts
tórkrēts, tórkretēt

tórnādō
tornis, torņceltnis
Tóróntō
tóróss
tórpēda, tórpedēt
tόrs
tórsiōns
tórss
tórte
toruden, tostarp, tosvētdien
Tosmare
tost
tόsōls
tósters
tósts
tótalitārisms, tótalitārs
tótalitāte, tótāls
tótalizātōrs
tótēms, tótēmisms
toties, tovakar, tovasar
toveris
toviet, toziem
tradiciónālisms,tradiciónāls
tradiciónalitāte
traģikómēdija,traģikōmisks
traheóbakteriōzes
traheómikōzes
traheóskōps, traheótōmija
trahōma
trajektōrija, trajektōrisks
trakokrekls, trakomāja
trakonams, trakot
traktōrs, traktōrists
traktōragregāts, traktōrarkls
tramóntāns
trankvilizātōri
transaktinóīdi
transfókātōrs
transfórmācija, transfórmēt
transfórmatīvs
tranfórmātōrs
transfórmisms
transfuziólōģija
transkóntinentāls
translatólōģija
translatōrs
transplantólōģija
transpórtabls, transpórtēt
transpórts, transpórtieris
transpózīcija, transpónēt
tranzistōrs
trapecóidāls
trasólōģija, trasólōgs
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traumatólōģija,
trematōde, trematódōze
tremólō, tremólēt
tremólīts
tremōrs
trenčkóts
treónīns
trepónēma
tresots
trialōgs
triangalō
triatlōns, triatlōnists
tribóelektrība, tribómetrija
tribólōģija
triceratópss
trifōrijs
triftóngs
trigónāls
trigόnella
trigónómetrija
trigónómetrisks
trihinellōze
trihinōzs / trihinellōzs
trihócefalōze
trihógramma
trihólōģija
trihōma
trihómōnas
trihómóniāze / trihómónōze
trihórds
trihóspōrija
trihóstrongilóidāze
trihótōmija
trijotne
trikō, trikótāža
triljōns
trilóbīti
trilōģija
trimō
trimórfisms, trimórfs
trinitrófenōls
trinitrótóluōls
trinōms, trinómināls
triō
triōde
trióksīds
triōle, triólets
tripanósōmas tripanósómōze
triphóps
triplóīdija, triplóīds
triptófāns
trīsdiapazōnu
trīsdimensiónāls

trīsmótōru / trīsmótōrīgs
trīssoļlēkšana
trīsstobrene, trīsstobru
trīsuļods, trīsuļot
tritōns
triumfātōrs
tróakārs
tróckisms, tróckists
trófeja
trófika, trófisks
trófóbiōze
trófólōģija
trófóneirōze
trógieleja / trōgs
tróglódīts
tróglófauna
trógóntērijs
tróhajs, tróhajisks
tróhófōra
tróhóīda
tróhótrōns
tróika
trójieši, Trója
troksnenis, troksnis,
trokšņains, trokšņot
trólejbuss, trólejs
tróllings, tróllingot
tróllis
trómbīns
trómbócīti, trómbócitōze
trómbócitópēnija
trómbōze, trómbs
trómbózēt(ies)
trómbōns, trómbōnists
trómpete / trómba
trómpetists
trómps
tronis, troņmantnieks
tróstīts
trópi, trópisks
trópisms
trópópauze, trópósfēra
tróps
tróse
trótils
trótuārs
trūdodiņi
truškopis, truškopība
tubafōns
tuberkulōma
tuberkulōze, tuberkulōzs
tuberoze
tūkstošais, tūkstotis

tulkojums, tulkot
Tulōna
tumōrs
tumsonība, tumsonis
tumšoties
turbómótōrs
turgōrs
turōns
tuskarōra
tūtōrs
tuvoties, tvaikonis, tvaikot
tvanot, tvistot
udabnópiteks
ūdenspólō, ūdenspólists
ūdensroze
ufólōģija
ugunsdrošs, ugunsdrošība
uksórilókāls
Ulanbatōra
Ulbróka
ulόtriha
ultimō
ultramikróskōps
ultramikrótōms
ultramódernisms
ultramóntānisms
ultrasónógrāfija
ultraviólets
umbōns
unifórma, unifórmēts
unikōds
uniōnisms, uniōnisti
unipólārs / vienpōla
unisōns
upurkoks, upurozols
urbanónīms
uretróskōpija, uretróskōps
urógrāfija, uróģenitāls
urόhematōma
urólitiāze
urólōģija, urólōgs, urómetrs
urótrópīns
urrāpatriōtisms, urrāpatriōts
utilizātōrs
utōpija, utōpisms, utōpists
uviōlstikls
uvólōģija, uvólōgs
uzcenojums, uzcenot
uzurpātōrs
vabole
vadmótīvs
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vadonis
vagojums, vagot
vagónete, vagons
vagótōmija
vaidelotis
vainagojums, vainagot(ies)
Vaiņode
vairodzene
vairodži
vairogs, vairogvabole
vakuōla, vakuólārs
valdonība, valdonīgs
validōls
valoda, valodot
vālodze
valókórdīns
valōņi
valórizācija
vālotājs, vālot
Valparaisō
vannot(ies)
vapórizācija, vapórimetrs
vapōrs
varaktōrs
vārdfórma, vārdkopa
vārdotājs, vārdot
variātōrs
varikόcēle
varikónds
varikōze, varikōzs
variófilma, variókinō
variólóīds
variómetrs, varióóbjekts
varióskōpija, varióskōpisks
varistōrs
varonis, varonīgs, varonība
varoņepóss, varoņkómēdija
varoņōpera, varoņpóēma
varoņtenōrs
vārpots, vārpot(ies)
varróatōze / varóatōze /
varrōze
vārsmojums, vārsmot
vaskots, vaskotājs, vaskot
Vašingtōna
vazektōmija
vazódilatōri
vazókónstriktōri
vazómótōrisks/ vazómótōrs
vazópresīns
važonis
vecmodība, vecmodīgs
vēdlogs / vēdlodziņš

veidojums, veidot(ies)
veidole, veidols
veikbórds, veikbórdists
vējaslota, vējslota vējrótōrs
vējroze
vektōrs, vektóriāls
velbomis
velkonis
velnābols, velnoga
velóbóls, velóbólists
velódróms / velótreks
velóergómetrija, velókróss
velósipēds, velósipēdists
velóspórts, velóspórtists
velótriāls, velórikša
vēlogs
velvetōns
venerólōģija, venerólōgs
venōzs
ventilātōrs
ventōzs
verbālnóta
verbunkóšs
verifikātōrs
vērojums, vērot
verόnāls
verōnika
veronis
versifikātōrs
vertebrólōģija
vestgόti
vetō
vībotne
vibratō
vibratōrs
vibriōns
vibriōze, vibróslimība
vibrófōns, vibrógrāfs
vibrómasāža, vibrómetrs
vibrópāļdzinis
vibróveseris
vibróskōps
vibrótehnólōģija
videófōns
videómagnetófōns
videómónitōrs
videónoma
videóóperātōrs
videótelefōns
vidikōns
vidusjoms, vidusjosla
vidusposms, vidusskola
vienādojums, vienādot

vienādspōru / vienādsporu
viendiapazōna
viendimensiónāls
vienkāršots, vienkāršojums
vienkoce(ne) / vienkocis
vienkoka / vienkoča
vienkop / vienkopus
vienmótōra / vienmótōrīgs
viennozīmība,viennozīmīgs
vienotība, vienot(ies)
vienots, vienotrs
vienpersōnīgs /
vienpersōnisks
vienpōla, vienprócentīgs
vienrocīgs / vienrokas
vienstobrene
vientónnīgs
vienvalodība, vienvalodīgs
vijole, vijolnieks
vijoļkóncerts, vijoļsónāte
vijolīte
vikónts, vikóntese
viktimólōģija
viktōrija
viktórīna
Vildoga
vilkoga, vilksomainis
viltojums, viltot
viļņojums, viļņot(ies)
vingrojums, vingrot
vinilhlórīds
vīn(a)koks, vīnoga
vīnog(ul)ājs
vīnkopis, vīnkopība
viōla
viólets, vióletzils
viólónčells, viólónčellists
vircots, vircot
virhóvisms
virilókāls
virlops
virmojums, virmot
virpotājs, virpot
virsotne
virtuōzs, virtuózitāte
virtuōzums
virusólōģija, virusólōgs
visceróptōze
viskōze, viskózimetrs
viskōzs, viskózitāte
viskōzums, viskózīns
visnotaļ
vitaminólōģija, vitaminōzs
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vitiligō
vītols, vītolājs
vitriōls
viziónārs
vizmojums, vizmot
vizōrijs
vóbla
vóblers
vόbulācija, vόbulātōrs
vódeviļa, vódevilisks
vódka
vóilóks
vójevóda, vójevódiste
vókābuls
vókālis, vókālisms
vókaliskōpija
vókalizēt(ies), vókalizācija
vókāls, vókalīze
vókalitāte, vókālists
vókatīvs
vókóders
vólāns
vólapiks
vólastónīts
vólejbóls / vólejs
vólejbólists, vólejkómanda
vόlfija
vólframs, vólframīts
Vólga
Vólhóva
vóljērs
Vólógda
vólkamērija
vólóknīts
vólóntieris, vólóntēt
vólta
vóltāža, vólts, vóltmetrs
vóltampērs,vóltampermetrs
vólte
vóltērisms / vólteriānisms
vóltērietis / vólteriānietis
vóltižētājs, vóltižēt
vólumetrija
vóluminōzs
vóluntierisks / vóluntārs /
vóluntatīvs
vóluntārisms, vóluntārists
vóluntāristisks
vólūta, vólutārs
vólvókss
Vórkuta
vóróbjevīts
Vóróņeža

vórsalīns
vόšērija
vόta
vóti
vōtums
vulagarizātōrs
vulkanizātōrs
vulkanóklasti
vulkanólōģija, vulkanólōgs
vulōns
zalgojums, zalgot
zaļoksnis, zaļoksnība
zaļoksns / zaļoksnējs, zaļot
zarndobumaiņi
zarotne, zarots, zarot(ies)
zaurópōdi
zebóīds, zebróīds
zeltots, zeltot(ies)
zemeslode
zemkopis, zemkopība
zērō
zibensnovedējs
zīdkopis, zīdkopība
ziedkopa
ziedojums, ziedot(ies)
ziedoklis, ziedonis
ziemotājs, ziemot
zigógāmija
zigómicētes, zigómórfs
zigōta
zigzagots
zilonis, ziloņkauls
zilpodze
zīmogs, zīmogot, zīmotne
zīmols
zimólōģija
zindžantróps
ziņojums, ziņot, ziņotājs
zirgkopis, zirgkopība
zivkopis, zivkopība
zlóts
znots
zobaine, zobainīte
zobakmens, zobārsts
zobenis
zobens, zobenzivs
zobgalis, zobot(ies)
zobs, zobains / zobots
zobrats / zobritenis
zódiaks, zódiakāls
zods, zodturis
zole, zolēt, zoļāda

zómbijs, zómbēt
zōna, zónāls,zōnēt
zónde, zóndēt, zóndāža
zόόantrόpόnōze
zóóbentóss, zóóplanktōns
zóócenōze, zóócīds
zóóhōrija
zóólōģija, zóólōgs
zóómórfisms, zóómórfs
zóónōze
zóópsihólōģija
zóótóksīni
zóróastrisms
zoskopis, zoskopība
zoss, zoslēns, zosāda
zvērkopis, zvērkopība
zvīļojums, zvīļot
zvīņojums, zvīņots
žabō
žakō
žalōns
žargōns, žargōnisms
žeōda
žetōns
žigólō
žirandōle
žiratōrs
žirō, žirōbanka
žiróbuss
žirókómpass, žiróskōps
žiróndisti
žiróteódólīts
žogs, žogmale
žókejcepure /
žókeja / žókejnīca / žókene
žókejs
žoklis, žokļakauls
žónglieris, žónglēt
žóržets
žuburots, žuburonis
žurksomainis
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