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LIIDETE LOEND

1. Eesti omaliited
1.1. Sufiksid8

Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

  -a, -ka t. klõpsama, laksama, seiskama 
-ahta t. hirnahtama, karjahtama
-ard, -rd n. jõhkard, logard, õgard
  käpard, soerd, sõjard
-ata t. ehmatama, hüüatama
-bi t käibima, sööbima, ööbima
-bu t. joobuma, maabuma
-da, -lda, -ta t. aheldama, juubeldama uhkeldama, 
  ohjeldama
  edutama,  eitama, töötama
-di1 m. kõmdi, ligadi-logadi, viudi, vurdi
-di2 t. heldima, täidima
-e n. heide, hinne, iste
-el  n. hoidel, röövel, traavel
-gas n. pihelgas
-gi m. ammugi, mõistagi, peagi 
-i1 n. erguti, immuti, puhasti
-i2, -ki1 t. kompima, nokkima, rapsima
  röhkima, ähkima
-ik1, -dik, -mik n. laulik, kandik, kehvik
  joodik, pimedik, segadik
  habemik, istmik, kogumik
-ik2 o. mõtlik, poolik, ümarik
-is, -tis n. ehitis, hoidis, keris, metsis
  juuretis, sihitis
8 Ülaindeksiga on märgitud liited, mis moodustavad erinevatesse sõnaliikidess kuuluvaid 
tuletisi.
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Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

-ja n. jooksja, maadleja, õpetaja 
-jas o. huuljas, kotjas, munajas
-k n. minek, jook, söök, karjak, pühak
-kas1 o. arukas, edukas, hapukas, pruunikas
-kas2 n. asukas, elukas, emakas
-ke(ne)1 n. ajuke, kadunuke, piisake, raasuke
-ke(ne)2 o. kõhnuke, laiuke, nooruke, suuruke
-kesi m. salakesi, tasakesi, viiekesi
-ki2 m. siiski, silmaotsaski, ehkki, müraki
-kil, -kile m. ripakil, sirukil, sorakil
  seljakile, upakile, varvukile
-kond n. ringkond, seltskond, sugukond
-kuti m. kaelakuti, kohakuti, seljakuti
-l1 n. kuhil, parkal, süstal, süütel, viskel
-l2 o. aval, viril
-la n. asula, erakla, külmla, mesila
-lane1 n. eestlane, linlane, teadlane, sportlane
-lane2 o. haiglane, kerglane
-ldane o. haruldane, küllaldane, laialdane 
-ldasa m. aruldasa, kasvuldasa, loomuldasa
-le t. arutlema, ekslema, kauplema
-li m. istuli, kõhuli, sageli, õieli
-lik o. aadellik, ahvilik, auklik, ekslik
-line1 o. aateline, eluline, värviline
-line2 n. diskoline, pulmaline, tööline 
-lt m. abitult, ausalt, õnnelikult
-lus n. askeetlus, eraklus, gurmaalus
-m n. arstim, jalam, kahjum, kivim
-mik n. habemik, istmik, kogumik
-mine1 n. aerutamine, ahistamine, õppimine
-mine2 o. alumine, pealmine, äärmine
-mini m. julgemini, kindlamini, targemini
-misi m. aegamisi, kõhklemisi, ridamisi
-mu n. elamu, pühamu, valamu, varamu
-mus n. andumus, levimus, lugemus
-n n. helin, krabin, sumin, ümin
-nd n. aiand, emand, jäljend
-nda t. eestindama, kavandama, kergendama
-ndik1 a. kaheksandik, kolmandik
-ndik2 n. hõrendik, istandik, noorendik
-ndu t. helenduma, juhinduma
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Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

-ndus n. aiandus, arhiivindus, laevandus
-ne1 o. aastane, argipäevane, higine,  öine
-ne2 n. hobune, kõhtjalgne tigu
-ne3 t. avanema, halvenema, jagunema
-ng n. avang, haarang, häving
-nik n. ametnik, elanik, kunstnik
-nna n. austajanna, jumalanna, eestlanna
-nu n. armunu, hukkunu, kannatanu
-r1, -ar, -ur n. kahjur, kõlar, viskar vilkur, 
  meikar, rokkar, trummar
  kaevur, leidur, lõikur, mängur
-r2 o. himur, ihar, kidur
-s1 n. harjas, eos, jalas, juhis
-s2 o. armas, aus, elus, hoolas, tõrges
-s3 a. kolmas, viies, kuues
-se, -ise t. kohisema, kõlisema, sumisema
-si m. jalgsi, pimesi, vägisi, öösi
-sk n. harjusk, järask, limusk, ürask
-skle, -skele t. mõtisklema, mõtiskelema
-sta t. abistama, kaelustama, kurvastama
-sti m. hästi, kiiresti, selgesti
-stik n. jõestik, kalastik, kombestik
-stikku m. järjestikku, ligistikku, reastikku
-stu1, -istu n. ajastu, nimistu,  kalmistu, kehvistu 
-stu2 t. aurustuma, haigestuma
-sus n. happesus, kehvveresus, kõhukinnisus
-t t. haistma, jootma, muutma
-tar n. haldjatar, kaunitar, lauljatar
-ti m. hommikuti, etapiti, jupiti, kaheti 
  hopsti, kõlksti, karnapsti
-ts n. kaabits, kombits, tõmbits
-tse t. ahnitsema, elutsema, hoolitsema
-tsi m. käsitsi, maitsi, meritsi, rinnutsi
-tu1 o. abitu, arutu, lubamatu
-tu2 n. armastatu, haavatu, tagakiusatu
-tu3 t. elatuma, nakatuma, riietuma
-u1 n. sadu, segu, tegu, tänu, vedu 
-u2 n. mustu, pissu, punnu, utu
-u3, -du, -ldu t.  aeguma, auruma, hukkuma
 t. juurduma, madalduma
 t.  tükelduma, veelduma
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Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

-us, -dus n. ausus, tarkus, avastus, ehitus, 
  ettevaatlikkus
  haridus, headus, vanadus

1.2. Prefiksid

Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

eba- mitte-; väär-, võlts- o., n., v. ebaaus, ebaharilik, ebatavaline
  ebajasmiin, ebajumal, ebakõla
  ebaõnnestuma 

2. Võõrliited
2.1. Sufiksid

Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

-aad n. blokaad, klounaad, marinaad, olümpiaad
-aal n. arhivaal, intellektuaal, kemikaal, 
  professionaal
-aan n. hegeliaan, katalaan, kritikaan, politikaan
-aar n. arhivaar, kommentaar, retseptaar
-aarium	 n.	 delfinaarium, kommentaarium, 
  rosaarium
-aaž	 n.	 blamaaž, montaaž, massaaž, spionaaž
-aat n. adressaat, asiaat, atestaat, delegaat
-aatika n. dramaatika, informaatika, 
  problemaatika
-aator n. analüsaator, degustaator, eksaminaator
-and n. diplomand, eksaminand
-ant n. aadressant, debütant, emigrant
-ast n. entusiast, gümnasiast
-atsioon n. agitatsioon, akumulatsioon, 
  amortisatsioon
-(is)eeri t. adresseerima, arhiveerima, blokeerima
  arvutiseerima, demokratiseerima, 
  elektriseerima
  bürokratiseerima, demoniseerima
-eeru t. blokeeruma, distantseeruma,	finišeeruma



LIX

Liide Tuletise sõnaliik Näiteid

-ent n. abiturient, assistent, dirigent, konkurent
-ents n. eksistents, konkurents, residents
-er n. apteeker, disainer, kombainer
-ess n. printsess, vikontess
-ia n. bürokraatia, despootia, diplomaatia
-iid n. bromiid, kloriid, tsüaniid
-iin n. blondiin, kokaiin, nektariin, trombiin
-iir n. garniir, juveliir, kassiir, puksiir
-iit n. lasuriit, magnetiit, meteoriit
-iiv n. duplikatiiv, korrektiiv, predikatiiv
-ika n. atleetika, atribuutika, automaatika
-ioon n. kompressioon, progressioon, refleksioon
-ism n. alkoholism, amatörism, anarhism
-iss n. abtiss, direktriss, inspektriss
-ist n. akordionist, akvarellist, anarhist
-istika n. baltistika, esseistika, folkloristika
-(i)teet n. admiraliteet, neutraliteet, immuniteet
-nt n. absorbent, sorbent, stagnant
-oorium n. krematoorium, lektoorium, 
  profülaktoorium
-oos n. leukotsütoos, psühhoos
-or n. protektor
-um n. praktikum
-uur n. advokatuur, aparatuur, korrektuur
-(ä)är n. miljonär, misjonär, pensionär
  fraktsionäär, parlamentäär
-öör, -ör n. eksportöör, gravöör, kiosköör, liftöör
  komandör, kontrolör

2.2. Prefiksid

Prefiks Tähendus   Näiteid

a-, an-  lisab eitava tähenduse asümmeetria, atoksiline 
  analfabeet, anorgaaniline
anti- vastu-, vastas-, vastand- antiaine, antikangelane
bi- kaksis-, kahe-, kahekordne bimees, binaine
de- lisab vastupidise tähenduse dekodeerima, demonteerima
des- mitte-, eba-, ära desinformatsioon
di- kaks-, kaksik-, kaksis-  dihape, divaktsiin
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Prefiks Tähendus  Näiteid

dis- lahku-, vastu-, eba- disharmoonia
eks- endine; välja-, ära- eksabikaasa
epi- juures, peal, järgi epitsenter, epitsükkel
hüpo- all-, ala-, vaeg- hüposensitiivne
in-, im-, ir-, il- mitte-, eba-; sisse-, sees- intolerantne, immobiilne
  irreaalne, illegitiimne
inter- vahel, seas, hulgas interaktiivne
intra- sees-, sise- intramolekulaarne
ko-, kon- kaas-, ühis-, koos- koeksisteerima, kontekst
non- väljendab eitust nonkonformist
post- pärast, järel-, -järgne postmodernism
pre- enne, esi-, eel-, ees- preprint, prekliiniline
pro- ees-, eel-, eest-; ase-, abi-  prorektor, progümnaasium
re- taas-, uuesti-, tagasi- reimport, remigreeruma
sub- lähis-; alam-, all-; ala-, vaeg- subtroopika, subtiiter
trans- sealpoolne; üle-, taga-, läbi-  transrasvad, transatlantiline


