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MODULIS 10 
 

 

SAVIŠVIETA 

 
Savišvieta 

Modulis susijęs su švietimo ir savišvietos tema: kaip užsiregistruoti į organizuojamus kursus? 

Kaip elgtis bibliotekoje? Šalies informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos bibliotekas, 

įvairius kursus, mokymo įstaigas. 

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Kalbų kursai Dialogas  Prielinksniai 
Kursai užsieniečiams   Dialogas Prielinksniai 
Bibliotekoje  Dialogas Prielinksniai 
Profesinio mokymo centras  Pokalbis telefonu Prielinksniai, linksniavimas 
Pokalbis su studente   Dialogas Prielinksniai, linksniavimas 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos bibliotekos, įvairūs 

kursai, mokymo įstaigos 
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Dialogas Nr.1 

 

Kalbų kursai 

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 10.1) 

 

 

Laima: Nor÷čiau užsiregistruoti į anglų kalbos kursus. Gal žinai kokią nors gerą 

kalbų mokyklą? Būtų gerai, kad ji būtų miesto centre. Aš dirbu įmon÷je, 

kuri yra senamiestyje. Tod÷l man būtų patogu po darbo ten nueiti. 

Kristina: Aš anglų kalbos kursus lankau kalbų mokykloje „Kiekvienam“, kuri yra 

senamiestyje. Ši mokykla yra arti centrin÷s aikšt÷s.  

Laima: Sakyk, kaip ją rasti? 

Kristina: Ar žinai, kur yra Medžiotojų gatv÷? 

Laima: Taip. 

Kristina: Puiku. Medžiotojų gatv÷je, ties vaistine, reikia pasukti į dešinę. Po to, 

pa÷jus apie 200 metrų, pamatysi ligoninę. Pastatas, kuriame yra 

įsikūrusi kalbų mokykla, yra tarp vaikų ligonin÷s ir kavin÷s „Jums”. Virš 

durų pamatysi iškabą: Kalbų mokykla „Kiekvienam”. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima su Rasa 
kalba apie kalbų kursus ir 
kalbų mokyklos siūlomas 
paslaugas.  
Veik÷jai: Laima, Kristina 
 
Vieta: kalbų mokykla 
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Laima: O kokių kalbų galima išmokti šioje mokykloje?  

Kristina: Tai labai gera kalbų mokykla. Ji organizuoja užsienio kalbų kursus 
suaugusiems, įmonių darbuotojams, vadovams, vaikams, 
paruošiamuosius kursus abiturientams, o taip pat mažo intensyvumo 
kursus. Kalbų mokykloje mokoma 60 procentų visų pasaulio kalbų. 

 
Laima: O tai tikrai labai daug. 

Kristina: Taip, tikrai. Tiesa, į populiarių kalbų kursus surenkamos didel÷s grup÷s. 

Į mažiau populiarias - mažesn÷s. Dažniausiai organizuojami anglų, 

vokiečių, rusų, prancūzų, italų bei skandinavų kalbų kursai. 

Laima: Ar nepopuliarių kalbų kursai vyksta tik tada, kai pavyksta surinkti pilnas 

grupes norinčių mokytis?  

Kristina: Taip. Tai priklauso nuo to, kokio dydžio grupes pavyksta surinkti. Na, 

žinau, jog šiuo metu bandoma surinkti grupes į japonų ir kinų kalbų 

kursus. Tačiau norinčių mokytis tokių egzotiškų kalbų n÷ra daug. Be to, 

šių kalbų mokytis n÷ra lengva. Tačiau šioje kalbų mokykloje gali 

mokytis kiekvienas. Čia galima mokytis ir individualiai. Aišku, 

individualios pamokos kainuoja brangiau. 

Laima: Ar ši kalbų mokykla organizuoja lietuvių kalbos kursus užsienio šalių 

piliečiams? 

Kristina: Žinoma! Mūsų mieste daug užsieniečių. Neseniai buvo surinktos dvi 

naujos užsieniečių grup÷s. Jei nor÷tumei daugiau sužinoti apie kalbų 

kursus, gali su manimi nueiti į kalbų mokyklą.  

Laima: Puiku. O kada gal÷tume ten nueiti? 

Kristina: Aš ten eisiu rytoj. Mano anglų kalbos kursai prasideda šeštą valandą. 

Ar gal÷tume susitikti pusę šešių prie mano namų? 

Laima: Gerai. Gal÷siu. 

Kristina: Puiku. Susitinkame prie mano namų laiptin÷s pusę šešių ir kartu ten 

nueisime. 

Laima: Ačiū tau už pagalbą. 

Kristina: N÷ra už ką, Laima. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

a. Laima lanko anglų kalbos kursus. N 

b. Kalbų mokykla „Kiekvienam“ yra miesto pakrašty. N 

c. Kristina nor÷tų mokytis kinų ir japonų kalbų. N 

d. Laima nori sužinoti daugiau apie kalbų mokykloje organizuojamus kursus. T 

e. Laima ir Kristina susitar÷ kartu nueiti į kalbų mokyklą. T 

 

2 Pratimas  

Įrašykite šiuos prielinksnius: po, iš, tarp, į, prie, vidury, pro, per, virš, už.  

 

1. Aš gyvenu _____________ viešbučio. 

2. Lempa kabo _____________________ stalo. 

3. Vaza stovi _____________________ stalo. 

4. Mama iš÷jo _________________ namų. 

5. Vaikai per÷jo _________________ gatvę. 

6. Kat÷ užlindo ______________ durų. 

7. Jis pra÷jo ________________ mane ir net nepasisveikino. 

8. Kino teatras yra __________________ pašto ir ligonin÷s. 

9. Vakar visą dieną vaikščiojome _________________ miestą. 

10. ______________ kambario stovi stalas. 

 

3 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius: į, pas, iš, prie  

 

Pavyzdys: Einame pas profesorių. 

Einame : 

a) ____ mokyklą  
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b) ____ auditorijos 

c) ____ parduotuvę 

d) ____ Paulių 

e) ____ parką 

f) ____ stoties 

g) ____ darbą 

h) ____ paskaitos 

 

Važiuojame:  

i) ____ Kauno 

j) ____ Mariją 

k) ____ Nidą 

l) ____ Klaip÷dos 

m) ____ močiutę 

n) ____ jūros 

o) ____ muziejų 

p) ____ up÷s 
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Dialogas Nr. 2 

 

Kursai užsienie čiams 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 10.2) 

 

 

Laima: Labas rytas, mokytojau. 

Mokytojas: Labas rytas. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Laima: Nor÷čiau pasiteirauti d÷l lietuvių kalbos kursų užsieniečiams. Ar Jūsų 

kalbų mokykloje būtų galima mokytis lietuvių kalbos?  

Mokytojas: Taip. 

Laima: Nor÷čiau lankyti lietuvių kalbos kursus užsieniečiams. Sakykite, į ką 

tur÷čiau kreiptis? 

Mokytojas: Pirmame šio pastato aukšte s÷di sekretor÷. Pasiteiraukite jos apie 

kursų laiką, žmonių skaičių grup÷se ir visa kita. Galite užsiregistruoti į 

bet kurią grupę. Šiuo metu renkame dvi naujas grupes. Dieninę ir 

vakarinę. Dienin÷ grup÷ kursus lankys pirmadieniais, trečiadieniais ir 

penktadieniais. Pamokos prasid÷s 15 valandą ir tęsis dvi valandas. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima teiraujasi 
apie organizuojamus lietuvių 
kalbos kursus.  
Veik÷jai: Laima, mokytojas 
 
Vieta: kalbų mokykla 
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Vakarin÷ grup÷ rinksis antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 6 

valandą. Kursai truks pusę metų. D÷l kursų kainos pasiteiraukite 

sekretor÷s. 

Laima: Gal žinote, kada prasid÷s šie kursai? 

Mokytojas: Kursai prasid÷s spalio m÷nesį ir tęsis pusę metų. Taigi jie vyks nuo 

spalio iki balandžio m÷nesio. Į kokią grupę nor÷tum÷te užsirašyti? 

Laima: Manau, kad prisijungsiu prie vakarin÷s grup÷s, nes dienomis aš dirbu. 

Kursus gal÷čiau lankyti tik po darbo. Dar nor÷čiau paklausti, kokio lygio 

bus šie kursai?  

Mokytojas: A2 lygio. A2 lygio kursai skirti jau truputį mokantiems kalb÷ti lietuviškai.  

Laima: Labai gerai. Ar baigiantis kursams bus laikomi egzaminai? 

Mokytojas: Taip. Baigiantis kursams visi studentai prival÷s laikyti egzaminus. 

Kruopščiai tikriname visus, ko jie išmoko. 

Laima: Ar aš gausiu lietuvių kalbos kursų baigimo sertifikatą? 

Mokytojas: Taip. Kiekvienas studentas, kuris išklauso kursus ir išlaiko egzaminą, 

gauna kursų baigimo sertifikatą.  

Laima: Na, tuomet tikrai reikia į juos užsirašyti. 

Mokytojas: Puiku. Lauksime Jūsų pamokose. 

Laima: Ačiū Jums už suteiktą informaciją. Eisiu pas sekretorę ir 

užsiregistruosiu. Viso gero. 

Mokytojas: Viso gero. Manau, Jums čia patiks. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima kreip÷si į mokytoją prašydama pagalbos.  

b. Laima gyvena ne Lietuvoje.  

c. Dienin÷ grup÷ kursus lankys pirmadieniais ir penktadieniais, 15 valandą.  

d. Kiekvienas studentas, kuris s÷kmingai išklauso kursus ir išlaiko egzaminą, gauna kursų 

baigimo diplomą.  

e. Laima nutar÷ rinktis kursus kitoje kalbų mokykloje.  

 

5 Pratimas  

Įrašykite prielinksnius: iki, nuo, per, po, prieš.   

 

1. __________________ metų jis baigs kalbų kursus. 

2. Aš baigsiu darbą ______________vakarien÷s. 

3. __________ spektaklio važiuojame pas gimines. 

4. Knygą perskaičiau ___________ m÷nesį, o tu _____________savaitę. 

5. _____________ pirmadienio ________________ penktadienio buvau Vilniuje. 

6. Tikrai nežinau, kokia būsiu ir ką darysiu ______________ dešimt metų. 

7. Lietuvoje būsiu ______________ trijų m÷nesių. 

8. ______________ metus mes susitikome Klaip÷doje. 

9. Muziejus dirba ___________ ryto ________________ vakaro. 

 

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius. 

1. Po savait÷s bus mano gimtadienis.  

2. Ekskursijoje ______ keturias dienas pamat÷me nepaprastai daug.  

3. Tas filmas labai ilgas, jis trunka ______  tris valandas.  
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4. Autobusas į Palangą išvažiavo vos ______ kelias minutes.  

5. Darbą baigti nor÷čiau dar ______ pietų.  

6. Monika ______ dieną labai pavargsta.  

7. Kavin÷je mes s÷d÷jome ______ šeštos ______ vienuoliktos valandos. 

8. Trumpam ______ koncertą už÷jau pas draugę.  

9. Kas gali žinoti, kas bus ______ dvidešimt metų? 

10. ______ visą dieną nieko nepadariau. 
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Dialogas Nr. 3 

 

Bibliotekoje   

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 10.3) 

 

 

Laima: Labas rytas. Nor÷čiau perskaityti keletą įdomių knygų. 

Bibliotekinink÷: Labas rytas. Puiku. Mūsų bibliotekoje yra labai daug įdomių knygų. Ar 

turite pasą? 

Laima: Ne, neturiu, bet turiu asmens tapatyb÷s kortelę.  Ar ji tiks? 

Bibliotekinink÷: Taip, žinoma, kad tiks. Ar pas mus lankot÷s pirmą kartą? 

Laima: Taip, pirmą kartą. 

Bibliotekinink÷: Tuomet reik÷s užpildyti šią anketą. Čia įrašykite savo vardą, pavardę, 

asmens kodą ir pasirašykite. 

Laima: Sakykite, o koks yra registracijos mokestis? 

Bibliotekinink÷: Jei esate student÷, registracijos kaina metams - 10 litų. 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima registruojasi 
bibliotekoje.  
Veik÷jai: Laima, 
bibliotekinink÷ 
 
Vieta: biblioteka. 
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Laima: Aš student÷. Dar nor÷čiau sužinoti, kokios yra bibliotekos darbo 

valandos? 

Bibliotekinink÷: Darbo dienomis dirbame nuo pirmadienio iki šeštadienio, nuo 9 iki 18 

valandos. 

Laima: Ar dirbate šeštadieniais? 

Bibliotekinink÷: Taip. Šeštadieniais dirbame nuo 9  iki 15 valandos. 

Laima: Ar paimtas knygas tur÷čiau grąžinti po savait÷s? 

Bibliotekinink÷: Knygas išduodame vienam m÷nesiui, tačiau, jei knyga Jums reikalinga 

ilgesnį laiką, galite mums paskambinti ir pratęsti grąžinimo laiką. 

Laima: Ačiū Jums už informaciją. Sakykite, kur gal÷čiau pasižiūr÷ti, kokių 

knygų turite? 

Bibliotekinink÷: Eikite prie kompiuterio, prisijunkite prie sistemos ir pamatysite,  kokias 

knygas turime. Jei norite rasti konkrečią knygą, įveskite knygos ir 

autoriaus pavadinimą ir sistema jums parodys, ar tokią knygą turime.  

Laima: O ką daryti, kai rasiu man tinkamas knygas? 

Bibliotekinink÷: Išsirinkę knygas paspauskite „užsisakyti” ir įveskite savo duomenis. 

Tuomet prieikite prie manęs ir knygas aš Jums atnešiu. 

Laima: Ačiū Jums už pagalbą. 

Bibliotekinink÷: N÷ra už ką. 

 

 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima at÷jo į biblioteką ryte.  

b. Laima pamet÷ savo asmens tapatyb÷s kortelę.  

c. Iš bibliotekos paimtas knygas galima skaityti porą m÷nesių.  

d. Kokių knygų biblioteka turi, galima pasižiūr÷ti kompiuteryje.  

e. Iš bibliotekos Laima iš÷jo laiminga.  
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8 Pratimas  

Pabaikite sakinius. Pavartokite prielinksnius.  

Pavyzdys: 

Nuvažiuok į turgų. 

1. Ar Viktorijos sesuo ..............................................................? 

2. Kod÷l jis neužsuko .............................. ? 

3. Katinas perb÷go .......................................................... 

4. Vakar tur÷jome laiko ir už÷jome.............................. 

5. Aš einu ............................... 

6. Jei nori išsiųsti siuntinį, turi užeiti ........................... 

7. Nedaug žmonių .................................. 

8. Kod÷l taip žiūri .................... ? 

9. Pažiūr÷k, ................................................................. 

 

9 Pratimas  

Parašykite tinkamą formą.  

1. Aš stengiuosi eiti į darbą p÷sčiomis, bet, kai lyja, važiuoju (autobusas). 

2. Iš stoties į „Akropolį“ galite nuvažiuoti (aštuntas autobusas). 

3. Kai buvau jauna, labai m÷gau važin÷tis (motociklas). 

4. Seniau studentai nevažiavo į paskaitas (automobiliai). 

5. Būtų labai gerai, jei žmon÷s važiuotų (dviračiai). 

6. Kai važiavome į Vokietiją, pusę kelio nuplauk÷me (keltas). 

7. Daug žmonių bijo skristi (l÷ktuvas). 

8. Klaip÷doje labai patogu važiuoti (mikroautobusiukai). 
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Dialogas Nr. 4 

 

Profesinio mokymo centras   

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 10.4) 

 

 

Sekretor÷: Suaugusiųjų profesinio mokymo centras „Profesija tau“. Sekretor÷ 

Viktorija klauso. Labas rytas.  

Laima: Labas rytas. Jums skambina Laima. Nor÷čiau pasiteirauti d÷l kursų. 

Sekretor÷: Taip, prašau. Mūsų suaugusiųjų profesinio mokymo centras „Profesija 

tau” turi licencijas šioms švietimo sritims: verslas ir administravimas, 

sveikatos priežiūra, paslaugos asmenims, kompiuteriai ir maketavimas, 

gamyba ir perdirbimas, architektūra ir statyba. Iš viso net 60 mokymo 

programų. Teikiame ir profesin÷s reabilitacijos paslaugas neįgaliems 

asmenims. 

Kas Jus domintų? 

Laima: Aš nor÷čiau lankyti dizainerių maketuotojų kursus. Ar Jūsų profesinio 

mokymo centras gal÷tų man tokius kursus pasiūlyti? 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima kalbasi su 
sekretore nor÷dama 
išsiaiškinti ar profesinio 
mokymo centre 
organizuojami dizianerių 
kursai.  
Veik÷jai: Laima, sekretor÷ 
 
Vieta: Profesinio mokymo 
centras. 
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Sekretor÷: Taip, tokie kursai yra. Jie n÷ra pigūs: kainuoja 1000 litų, tačiau 

pasirinkusi mūsų kursus tikrai liksite patenkinta. Mūsų profesinio 

mokymo centras gali didžiuotis profesionaliais pedagogais, gera 

mokymo baze. Profesinio mokymo centras „Profesija tau” teikia labai 

kokybiškas mokymo paslaugas. 

Laima: Apie Jūsų profesinio mokymo centrą skaičiau internete, tačiau 

nebeprisimenu jo adreso. Ar gal÷tum÷te man jį pasakyti? 

Sekretor÷: Taip. Mūsų mokymo centras yra įsikūręs Vilniuje, Gražioji gatv÷ 13. 

Laima: D÷kinga. Sakykite, o kuo Jūsų mokymo centras yra geresnis už kitus? 

Sekretor÷: Mūsų profesinio mokymo centras yra įsigijęs šiuolaikinę įrangą. Mes 

galime pasigirti turintys modernias auditorijas, konferencijų sales. Be to, 

visai neseniai buvo pastatytas naujas mokymo centro pastatas, kuriame 

įrengta kavin÷. Šalia mokymo centro įrengta mašinų stov÷jimo aikštel÷. 

Užsukite pas mus, pati įsitikinsite. 

Laima: Gerai. Užsuksiu rytoj. Sakykite nuo kelintos valandos Jūs dirbate? 

Sekretor÷: Nuo aštuntos ryto. 

Laima: D÷koju už išsamią informaciją ir iki rytojaus. 

Sekretor÷: Iki malonaus. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laimai nebuvo svarbu ko mokytis.  

b. Laima nori tapti dizainere.  

c. Sekretor÷ patar÷ Laimai lankyti dizainerių – maketuotojų kursus.  

d. Laimai patiko profesinio mokymo centras.  

e. Laima liko patenkinta sekretor÷s pateikta informacija.  

 

11 Pratimas  

Įrašykite tinkamą formą.  

 
 Pavyzdys: 
 
Ant (siena) sienos   kabo paveikslas. 
 

1. Vidury (kambarys) _____________ stovi televizorius. 
 

2. Šuo guli po (k÷d÷) ____________________. 
 
3. Prie (parduotuv÷) __________________ susirinko žmonių. 

 
4. Mes s÷dime ant (k÷d÷s) _________________. 

 
5. Vaikai visą dieną vaikščiojo po (miestas) __________________. 

 
6. Už (spinta) _____________ yra dulkių siurblys. 

 
7. Visi nusipirkome po (saldainis) __________________.   

 
8. Seneliams patinka s÷d÷ti prie (židinys) ____________________. 

 
9. Nor÷čiau susitikti su (draug÷s) _____________, bet neturiu laiko. 

 
10. Sugrįžo senelis ir be (pinigai) ______________ , ir be (obuoliai) ________________ . 

 
11. Pasak (autorius)_______________, jo knygos herojai yra geri, paprasti  žmon÷s.     

 
12. Aš nuolat galvoju apie (brolis) __________________. 
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13. Aplink (namas) ________________ augo dideli medžiai. 

 
14. Marija, tikriausiai, šįvakar negrįš į (namai) __________________ .     

 
15. Iki (vestuv÷s) _______________ liko tik dvi dienos.    

 
16. Visos močiut÷s m÷gsta žiūr÷ti pro (langas) _______________ . 

 
12 Pratimas  

Kuris žodis tinka: virš, apie, mažiau kaip, apie, tarp, mažiau kaip, nuo...iki.  

 
a) Vyksta akcija: visi DVD filmai kainuoja _____ dešimt litų. 

b) Tas geltonas dviratis kainuoja _____ 700 litų. Aš tiksliai neprisimenu. 

c) Už pietus mūsų restorane mok÷site _____ 20 _____ 50 litų. 

d) Asmenims, kurių amžius ______ 18 metų, alkoholio neparduodame. 

e) Suma, kurią mok÷site už kelionę iš Klaip÷dos į Vilnių, yra ____ 30 ir 70 litų. 

f) Aš pareisiu ______ ketvirtą valandą popiet. 

g) Aš negaliu mok÷ti _____ 600 litų per m÷nesį. Tai yra per daug. 
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Dialogas Nr. 5 
 
Pokalbis su studente  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 10, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 10.5) 

 

Laima: Labas. Kaip seniai tave mačiau. Kaip tu užaugai, pasikeitei. Kas naujo 

tavo gyvenime? 

Student÷: Labas. Ir aš tave seniai mačiau. Aš gyvenu gerai. Ką tik grįžau iš studijų 

Italijoje. Mama man visada sakydavo, kad turiu mokytis, jeigu noriu 

kažko pasiekti. Be to, ji sak÷, kad jos laikais buvo lengviau įstoti į 

universitetą, lengviau mokytis. Dabartiniais laikais reikia viską labai 

kruopščiai planuoti. Atsakingai vertinti galimybes, stropiai mokytis. 

Kaipgi kitaip, negavusi diplomo, gyvensiu? 

Laima: Taip... Tu labai protingai kalbi. O kiek laiko buvai Italijoje? 

Student÷: Na, jei pameni, aš įstojau į Muzikos akademiją, smuiko specialybę. Šiuo 

metu studijuoju trečiame kurse. Na, o į Italiją buvau išvykusi pagal 

Erasmus mainų programą. Italijoje gyvenau ir mokiausi pusę metų.  

Laima: Šaunuol÷. Tačiau ką veiksi, kai pabaigsi mokslus? Tikriausiai žinai 

pavyzdžių, kaip vyresnieji tavo kolegos - profesionalūs muzikantai, 

Pokalbis 
 
Situacija: Laima bendrauja 
su drauge apie studijas, jų 
svarbą ir ateities tikslus.   
 
Veik÷jai: Laima, student÷ 
 
Vieta: pokalbis tarp Laimos ir 
student÷s. 
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negal÷dami išgyventi čia, išvyksta į Norvegiją uždarbiauti. Ten jie dirba 

paprastus darbus gamyklose.  

Student÷:  Taip. Tai skaudina. Tačiau man kur kas labiau rūpi mamos leidžiami 

pinigai mano išsilavinimui. Na, už mokslą man nereikia mok÷ti, tačiau 

mamai tenka sumok÷ti už buto nuomą. Šiek tiek pinigų ji duoda maistui. 

Tod÷l aš turiu stengtis. Turiu gerai mokytis, kad gaučiau stipendiją.  

Laima: Ar pažįsti jaunuolių, kurie savo laiką leidžia neprasmingai?  

Student÷: Dauguma mano amžiaus jaunuolių „randa“ savo svajones ir tikslus 

internete. Maža to, kad jie nekuria savo svajonių, jie net pavogtų 

nesugeba įgyvendinti. 

Laima:              Ar tau gyvenimas yra gražus? 

Student÷: Gyvenimas n÷ra gražus. Gyvenimas yra nuostabus! Tiesiog reikia 

išmokyti save tai įžvelgti.  

Laima:             Koks tu žmogus? 

Student÷: Čia rimtas klausimas. Esu impulsyvi, jausminga, pakankamai drąsi. Pusę 

savo gyvenimo paskyriau muzikai. Man patinka kalbos. Mokiausi 

prancūzų, anglų kalbų. Savarankiškai išmokau italų kalbą. O dabar 

mokausi ispanų. Esu labai užsi÷musi. Nepaisant mokslų, lankau teatro 

studiją, vaidinu ir dainuoju.  

Laima:  Apie ką tu svajoji?  

Student÷:  Mano t÷vai išsiskyrę, tod÷l aš svajoju apie darnią šeimą. Noriu tur÷ti 

vyrą, vaikų. Manau, kad vaikai yra didžiausia gyvenimo prasm÷.  Noriu 

muzikuoti. Noriu būti ten, kur yra ką nors veikiančių žmonių. Noriu ką 

nors gera nuveikti ir d÷l savęs, ir d÷l kitų. 

Laima:   Kur d÷tum išloštą milijoną? 

Student÷:   Esu patriot÷. Nor÷čiau tuos pinigus padovanoti Lietuvai. Na, gal 

pusę jų pasilikčiau sau, o pusę - paaukočiau skautų bendruomenei. 
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Laima:  Šaunuol÷ tu, šaunuol÷. Esi labai gera ir protinga mergina. Bet tu atleisk 

man, aš jau turiu b÷gti. V÷luoju į susitikimą. S÷km÷s tau moksluose ir 

gyvenime. Iki, mieloji. 

Student÷:  Iki. 

 

 

13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Student÷ ką tik grįžo iš Italijos. T 

b. Laima pagyr÷ studentę už jos gerą širdį. T 

c. Student÷ savarankiškai išmoko prancūzų, italų ir anglų kalbas. N 

d. Student÷ svajoja apie darnią šeimą. T 

e. Laima nebenor÷jo kalb÷tis su studente. N 

 

14 Pratimas  

Parinkite (pabraukite) tinkamą formą.  

 

1. (Jai, ji, ją, jos) pasak÷, kad finansų ir mokesčių specialist÷ Daiva (dirbau, dirbu, 

dirbs, dirbtų) rytoj iš (rytai, rytų, rytuose, rytais, ryto). 

2. Aš (išrašiau, atrašiau, parašiau, prašiau) prašymą, kad (man, manęs, mane) 

perkeltų dirbti į (lengvesnio, lengvesniam, lengvesnį ) darbą nuo sausio (pirmo, pirmosios, 

pirmai, pirmą). 

3. Administrator÷ (mandagu, mandagiau, mandagi, mandagiai) pasisveikino ir 

paklaus÷: „(Kaip, ką, kod÷l, ko) (pageidausite, pageidautum÷te, pageidavote)“? 

4. Aš paaiškinau, kad (nori, noriu, nor÷čiau, nor÷s) pasikalb÷ti d÷l darbo su 

(vadybininkų, vadybininku, vadybininko). 

5. Gal (galite, gal÷tum÷te, gal÷čiau, gal÷site) patarti, (kurios, kuriai, kuri, kurių) 

profesijos dabar yra (populiariausi, populiariausios, populiariausių). 
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6. Aš nem÷gstu (juoduoju, juodąjį, juodojo) (šokoladu, šokoladą, šokolado), o 

(seserys, seseriai, sesers) nepatinka (pieninis šokoladas, pieninio šokolado). 

15 Pratimas  

Įrašykite tinkamas praleistų žodžių formas 

 

1. Pusryčius aš valgau _______ (namas), o pietus – _______ (kavin÷). 

2. Katinas m÷gsta gul÷ti po _______ (stalas) arba ant _______ (palang÷). 

3. Už _______ (25 Lt) pirkau _______ (g÷l÷s). 

4. Ant _______ (k÷d÷), kuri stovi prie _______ (langas), kaimyn÷ paliko _______ 

(žurnalas). 

5. Prašom paskambinti _______ (direktorius) po _______  (pietūs), jis grįš apie 

_______ (14 val.). 

6. Užeisiu pas _______ (kaimyn÷), kuri gyvena _______ (antras aukštas) ir po 

_______ (pusvalandis) grįšiu _______ (namas). 

7. Ar tu ieškai _______ (naujas darbas)? 

8. Nuo _______ (12) iki _______ (15) _______ (valanda) mes mokom÷s _______ 

(lietuvių kalba). 

 

16 Pratimas  

Kas čia tinka?  

 

1. Kada _______ gausime pinigus? Mes laukiame jau tris savaites! 

▲ greit ► prieš tai ▼ pagaliau 

2. Mano nuomone, tas butas _______ negražus. Jis netgi palyginti bjaurus. 

▲ gana ► visų pirma ▼ visiškai 

3. Namas yra palyginti didelis ir kainuoja _______. 

▲ nedaug ► po truputį ▼ gerai 

4. Namas yra tikrai per brangus, tiek už jį _______ negali mok÷ti. 

▲ niekas ► kiekvienas ▼ kažkas 
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5. Kartais jūs galite švęsti ilgiau, bet _______ turite savo kaimynus informuoti. 

▲ v÷liau ► prieš tai ▼ mielai 

6. Ši knyga kainuoja 15 litų, o ši – tik 10! Tai yra taip pigu, aš pirksiu jas _______. 

▲ mielai ► abi ▼ kartu 

7. Aš dirbu 8 valandas, _______ 7 _______ 15 valandos. 

▲ nuo ... iki ► nuo ... prie ▼ tarp ... ir 

8. Mes negalime eiti pasivaikščioti, _______ palyginti šalta. 

▲ nors ► lauke ▼ tolyn 

9. Kartais _______ aš esu visai nepavargęs; tada aš skaitau. 

▲ v÷liau ► vakarais ▼ palyginti 

10. _______ paprastai aš geriu arbatą, bet šiandien nor÷čiau kavos. 

▲ nors ► prieš tai ▼ pagaliau 
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GRAMATIKA 

Prielinksnis 

 

Prielinksnis yra nekaitoma kalbos dalis, kuri eina su linksniu ir parodo 

linksniuojamojo žodžio ryš į su kitais žodžiais.  

Pats vienas prielinksnis paprastai nevartojamas; kartu su linksniu jis sudaro 

prielinksninę konstrukciją ir eina kokia nors sakinio dalimi, pvz.: eina kur? – į mokyklą (vietos 

aplinkyb÷); šneka apie ką? – apie orą (papildinys); neatvyko kod÷l? – d÷l ligos (priežasties 

aplinkyb÷). 

 

Prielinksni ų kilm ÷ 

 

Pagal kilmę prielinksniai skirstomi į senybinius  ir naujybinius . 

Senybiniais laikomi prielinksniai, kurių negalima susieti n÷ su vienu dabartin÷s 

lietuvių kalbos žodžiu. 

ant, apie, į, iš, pas, per, po, prie, su, už... 

Prielinksniai, kurie turi bendrašaknių žodžių, yra kilę iš kitų kalbos dalių, dažniausiai iš 

prieveiksmių, yra naujybiniai . Nuo prieveiksmių jie skiriasi tuo, kad yra vartojami su linksniu 

ir tik drauge su jais atsako į sakinio dalių klausimus. 

abipus, anapus, aplink, arti, d÷ka, greta, išilgai, skersai, kiaurai, link, netoli, pasak, 

paskui, pirma, prieš, pusiau, šalia, šiapus, tarp, virš... 

 

Prielinksni ų vartojimas  

 

Prielinksniai dažniausiai vartojami su trimis linksniais: kilmininku, galininku, 

įnagininku. Su vardininku, vietininku ir šauksmininku prielinksniai nevartojami. 

 

Linksnis  Prielinksniai  Žodžių junginiai su 
prielinksniais  
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Kilmininkas  

abipus, anapus, anot, ant , 
arti, arčiau, aukščiau, be, 
d÷ka, d÷l, greta, iki, įkypai, 
įstrižai, iš , išilgai, kiaurai, 
kitapus, lig, ligi, link , netoli, 
nuo , pasak, pirma, pirmiau, 
po , prie , pusiau, skersai, 
skradžiai, šalia, šiapus, 
tarp, už, viduj, vidury, vietoj, 
virš , viršuj, viršum , žemiau 

stovi abipus kelio, eina be 
kepur÷s, vargau d÷l tavęs, 
dreba nuo šalčio, trauk÷si ligi 
up÷s, lauk÷ iki vakaro, ateis po 
pamokų, atsakin÷ja prie 
lentos, eina ežero link, gavo jo 
d÷ka, stovi greta t÷vo, gyvena 
šiapus miško, laik÷ už rankos, 
÷jo skersai kelio 

Galininkas  

apie , aplink , į, įkypai, 
įstrižai, išilgai, kiaurai, 
pagal , palei, pas , paskui, 
per, po , prieš , priešais, pro, 
skradžiai, skersai, už 

užtrukome apie valandą, 
skubu į klasę, eik pagal dirvą, 
gyvena pas t÷vus, brido per 
upelį, ateik prieš vakarą, 
žiūr÷jo pro langą, eina paskui 
jį, gavo po obuolį, žemesnis už 
tave, pasidalijo po tris, ÷jo 
skersai kelią 

Įnagininkas  po , su , sulig, ties  
stovi po stogu, kalb÷jo su 
draugu, užaugo sulig stalu, 
sustojo ties vartais 

Prielinksnis lig rašomas su i, o dalelyt÷ lyg – su y, pvz.: Lauksiu lig (iki) pietų. Bendrauju 
lyg (tartum) niekur nieko. 
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ŠALIES  INFORMACIJA: 

Lietuvoje studijos vykdomos pagal laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų 

programas. Jos yra dviejų rūšių – kolegin÷s ir universitetin÷s. 

Studijos gali būti trijų pakopų: pirmoji – profesinio bakalauro arba bakalauro, antroji – 

magistrantūros, trečioji – doktorantūros. Pagal formą studijos gali būti skirtingo 

intensyvumo – nuolatin÷s ir ištęstin÷s. 

• Kolegin ÷s aukštojo mokslo studijos  skirtos pasirengti profesinei veiklai. 

Nuolatin÷s studijos dažniausiai trunka trejus metus, ištęstin÷s – ketverius metus. Ne 

mažiau kaip trečdalį studijų programos sudaro praktinis mokymas. Baigusiesiems 

studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis. Turintieji praktin÷s veiklos 

patirties ir baigusieji papildomąsias studijas (jų trukmę nustato kiekviena aukštoji 

mokykla) toliau gali studijuoti universitetų magistrantūroje. Kolegines studijas vykdo 

kolegijos – valstybin÷s ir nevalstybin÷s. 

• Universitetin ÷s studijos  yra orientuotos į universalųjį bendrąjį išsilavinimą, teorinį 

pasirengimą, aukščiausio lygio profesinius geb÷jimus. Universitetin÷s laipsnį 

suteikiančios studijų programos gali būti vientisos, kai susiejama pirmoji ir antroji 

studijų pakopa, pavyzdžiui, studijuojant mediciną. Nuolatin÷s bakalauro studijos 

trunka ketverius metus, ištęstin÷s – dažniausiai penkerius metus. Baigę studijas 

absolventai įgyja bakalauro laipsnį. Toliau galima tęsti studijas magistrantūroje – tai 

trunka 1,5–2 metus. Norintieji savo gyvenimą susieti su akademine veikla po 

magistrantūros gali studijuoti doktorantūroje (studijų trukm÷ – ketveri metai). 

Universitetines studijas vykdo universitetai, akademijos, seminarijos. 
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Bibliotekos Lietuvoje: 

o Lietuvos viešosios bibliotekos (58 bibliotekos); 

 

o Lietuvos akademin ÷s bibliotekos  (47 bibliotekos); 

Lietuvos akademinių bibliotekų tinklą sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekos. 

Daugiau informacijos apie Lietuvos akademines bibliotekas – www.labt.lt 

o Virtualioji biblioteka internete ; 

Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademin÷se bibliotekose, 

jų prenumeruojamose duomenų baz÷se, kitose duomenų baz÷se, atviros prieigos 
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talpyklose ir archyvuose (www.lvb.lt). 

 

Bibliotek ų ištekliai 

Knygos, straipsniai ir kiti dokumentai, saugomi Lietuvos universitetų, kolegijų, 

mokslo institutų ir jų padalinių bibliotekose, jų kuriamose duomenų baz÷se, Lietuvos 

akademin÷je elektronin÷je bibliotekoje eLABa.  

 

Kiti ištekliai 

Straipsniai, knygos ir kiti dokumentai įvairiose pasaulio bibliotekose ir duomenų 

baz÷se. Primo Central katalogas apima daugelį komercinių duomenų bazių, atviros 

prieigos talpyklų ir archyvų.  

 

Kursai Lietuvoje 

 

Lietuvoje veikia daugyb÷ įstaigų, organizuojančių įvairius mokymus, kvalifikacijos 

k÷limo programas (žiūr÷ti http://www.infokatalogas.lt/kategorija/svietimas/kursu-

organizatoriai/) 

Kursų organizatorių įmon÷s organizuoja visiems prieinamus kursus, moko 

profesionaliai žiūr÷ti į mokymą ir mokymąsi. Šios įstaigos siekia būti patar÷jais visais 

mokymų srityje iškylančiais klausimais. 

Informacija pateikta remiantis: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 
informacija (www.smm.lt).  
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17 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 

a. Studijos gali būti trijų pakopų: pirmoji – profesinio bakalauro arba bakalauro, antroji – 

magistrantūros, trečioji – doktorantūros. 

b. Koleginių ir universitetinių studijų trukm÷ dažniausiai būna vienoda – 4 studijų metai.  

c. Baigę kolegiją toliau gali studijuoti universitetų magistrantūroje.  

d. Universitetines studijas Lietuvoje vykdo universitetai, akademijos, seminarijos.  

e. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklą sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekos.  
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ŽODYNAS:  

 

1. Biblioteka, mot. g., daikt.;  

2. Kursai, vyr. g., daikt.; 

3. Mokytis, veiksm.; 

4. Kompetencija, mot. g., daikt.; 

5. Organizuoti, veiksm.; 

6. Vykdyti, veiksm.; 

7. Registruoti, veiksm.; 

8. Švietimas, vyr. g., daikt.; 

9. Virtualus, būdv.; 

10. Nuotolinis, būdv.; 

 

 

 

INTERNETINIS ŽODYNAS:  

http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp 

http://ualgiman.dtiltas.lt/kalbos_patarimai.html 

http://dz.lki.lt/ 

http://www.tzz.lt/ 

http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/ 

http://www.zodziai.lt/ 

Legenda: 
Mot. g.=moteriška gimin÷ 
Vyr. g.= vyriška gimin÷ 
Daikt. – daiktavardis 
Būdv. – būdvardis 
Veiksm. - veiksmažodis 
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ATSAKYMAI:  

 

1 Pamoka – KALB Ų KURSAI 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

a. Laima lanko anglų kalbos kursus. NETEISINGAS 

b. Kalbų mokykla „Kiekvienam“ yra miesto pakrašty. NETEISINGAS 

c. Kristina nor÷tų mokytis kinų ir japonų kalbų. NETEISINGAS 

d. Laima nori sužinoti daugiau apie kalbų mokykloje organizuojamus kursus. TEISINGAS 

e. Laima ir Kristina susitar÷ kartu nueiti į kalbų mokyklą. TEISINGAS 

 

2 Pratimas  

Įrašykite šiuos prielinksnius: po, iš, tarp, į, prie, vidury, pro, per, virš, už.  

 

1. Aš gyvenu prie viešbučio. 

2. Lempa kabo virš stalo. 

3. Vaza stovi ant stalo. 

4. Mama iš÷jo iš namų. 

5. Vaikai per÷jo per gatvę. 

6. Kat÷ užlindo už durų. 

7. Jis pra÷jo pro mane ir net nepasisveikino. 

8. Kino teatras yra tarp pašto ir ligonin÷s. 

9. Vakar visą dieną vaikščiojome po miestą. 

10. Viduryje kambario stovi stalas. 

 

3 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius: į, pas, iš, prie  
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Pavyzdys: Einame pas profesorių. 

Einame : 

a) Į mokyklą  

b) Iš auditorijos 

c) Į parduotuvę 

d) Pas Paulių 

e) Į parką 

f) Iš stoties 

g) Į darbą 

h) Iš paskaitos 

 

Važiuojame:  

i) Iš Kauno 

j) Pas Mariją 

k) Į Nidą 

l) Iš Klaip÷dos 

m) Pas močiutę 

n) Prie jūros 

o) Į muziejų 

p) Prie up÷s 
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2 Pamoka – KURSAI UŽSIENIE ČIAMS  

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima kreip÷si į mokytoją prašydama pagalbos. TEISINGAS 

b. Laima gyvena ne Lietuvoje. NETEISINGAS 

c. Dienin÷ grup÷ kursus lankys pirmadieniais ir penktadieniais, 15 valandą. NETEISINGAS 

d. Kiekvienas studentas, kuris s÷kmingai išklauso kursus ir išlaiko egzaminą, gauna kursų 

baigimo diplomą. TEISINGAS 

e. Laima nutar÷ rinktis kursus kitoje kalbų mokykloje. NETEISINGAS 

 

5 Pratimas  

Įrašykite prielinksnius: iki, nuo, per, po, prieš.   

 

1. Po metų jis baigs kalbų kursus. 

2. Aš baigsiu darbą po vakarien÷s. 

3. Po spektaklio važiuojame pas gimines. 

4. Knygą perskaičiau per m÷nesį, o tu per savaitę. 

5. Nuo pirmadienio iki penktadienio buvau Vilniuje. 

6. Tikrai nežinau, kokia būsiu ir ką darysiu po dešimt metų. 

7. Lietuvoje būsiu po trijų m÷nesių. 

8. Prieš metus mes susitikome Klaip÷doje. 

9. Muziejus dirba nuo ryto iki vakaro. 

 

6 Pratimas  

Įrašykite tinkamus prielinksnius. 

1. Po savait÷s bus mano gimtadienis.  
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2. Ekskursijoje per keturias dienas pamat÷me nepaprastai daug.  

3. Tas filmas labai ilgas, jis trunka apie  tris valandas.  

4. Autobusas į Palangą išvažiavo vos prieš kelias minutes.  

5. Darbą baigti nor÷čiau dar iki pietų.  

6. Monika per dieną labai pavargsta.  

7. Kavin÷je mes s÷d÷jome nuo šeštos iki vienuoliktos valandos. 

8. Trumpam prieš koncertą už÷jau pas draugę.  

9. Kas gali žinoti, kas bus po dvidešimt metų? 

10. Per visą dieną nieko nepadariau. 
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3 Pamoka – BIBLIOTEKOJE 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Laima at÷jo į biblioteką ryte. TEISINGAS 

b. Laima pamet÷ savo asmens tapatyb÷s kortelę. NETEISINGAS 

c. Iš bibliotekos paimtas knygas galima skaityti porą m÷nesių. NETEISINGAS 

d. Kokių knygų biblioteka turi, galima pasižiūr÷ti kompiuteryje. TEISINGAS 

e. Iš bibliotekos Laima iš÷jo laiminga. TEISINGAS 

 

9 Pratimas  

Parašykite tinkamą formą.  

 

1. Aš stengiuosi eiti į darbą p÷sčiomis, bet, kai lyja, važiuoju autobusu (autobusas). 

2. Iš stoties į „Akropolį“ galite nuvažiuoti aštuntu autobusu (aštuntas autobusas). 

3. Kai buvau jauna, labai m÷gau važin÷tis motociklu (motociklas). 

4. Seniau studentai nevažiavo į paskaitas automobiliais (automobiliai). 

5. Būtų labai gerai, jei žmon÷s važiuotų dviračiais (dviračiai). 

6. Kai važiavome į Vokietiją, pusę kelio nuplauk÷me keltu (keltas). 

7. Daug žmonių bijo skristi l÷ktuvu (l÷ktuvas). 

8. Klaip÷doje labai patogu važiuoti mikroautobusiukais (mikroautobusiukai). 
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4 Pamoka – PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

a. Laimai nebuvo svarbu ko mokytis. NETEISINGAS 

b. Laima nori tapti dizainere. TEISINGAS 

c. Sekretor÷ patar÷ Laimai lankyti dizainerių – maketuotojų kursus. TEISINGAS 

d. Laimai patiko profesinio mokymo centras. TEISINGAS 

e. Laima liko patenkinta sekretor÷s pateikta informacija. TEISINGAS 

 

11 Pratimas  

Įrašykite tinkamą formą.  

 
 Pavyzdys: 
 
Ant (siena) sienos   kabo paveikslas. 
 

1. Vidury (kambarys) kambario stovi televizorius. 
 

2. Šuo guli po (k÷d÷) k÷de. 
 
3. Prie (parduotuv÷) parduotuv÷s susirinko žmonių. 

 
4. Mes s÷dime ant (k÷d÷s) k÷d÷s. 

 
5. Vaikai visą dieną vaikščiojo po (miestas) miestą. 

 
6. Už (spinta) spintos yra dulkių siurblys. 

 
7. Visi nusipirkome po (saldainis) saldainį.   

 
8. Seneliams patinka s÷d÷ti prie (židinys) židinio. 

 
9. Nor÷čiau susitikti su (draug÷s) draug÷mis, bet neturiu laiko. 

 
10. Sugrįžo senelis ir be (pinigai) pinigų , ir be (obuoliai) obuolių. 
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11. Pasak (autorius) autoriaus, jo knygos herojai yra geri, paprasti  žmon÷s.     
 

12. Aš nuolat galvoju apie (brolis) brolį. 
 

13. Aplink (namas) namą augo dideli medžiai. 
 

14. Marija, tikriausiai, šįvakar negrįš į (namai) namus.     
 

15. Iki (vestuv÷s) vestuvių liko tik dvi dienos.    
 

16. Visos močiut÷s m÷gsta žiūr÷ti pro (langas) langą. 
 
12 Pratimas  

Kuris žodis tinka: virš, apie, mažiau kaip, apie, tarp, mažiau kaip, nuo...iki.  

 
a) Vyksta akcija: visi DVD filmai kainuoja mažiau kaip dešimt litų. 

b) Tas geltonas dviratis kainuoja apie 700 litų. Aš tiksliai neprisimenu. 

c) Už pietus mūsų restorane mok÷site nuo 20 iki 50 litų. 

d) Asmenims, kurių amžius mažiau kaip 18 metų, alkoholio neparduodame. 

e) Suma, kurią mok÷site už kelionę iš Klaip÷dos į Vilnių, yra apie 30 ir 70 litų. 

f) Aš pareisiu apie ketvirtą valandą popiet. 

g) Aš negaliu mok÷ti virš 600 litų per m÷nesį. Tai yra per daug. 
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5 Pamoka – POKALBIS SU STUDENTE 

13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Student÷ ką tik grįžo iš Italijos. TEISINGAS 

b. Laima pagyr÷ studentę už jos gerą širdį. TEISINGAS 

c. Student÷ savarankiškai išmoko prancūzų, italų ir anglų kalbas. NETEISINGAS 

d. Student÷ svajoja apie darnią šeimą. TEISINGAS 

e. Laima nebenor÷jo kalb÷tis su studente. NETEISINGAS 

 

14 Pratimas  

Parinkite (pabraukite) tinkamą formą.  

 

1. (Jai, ji, ją, jos) pasak÷, kad finansų ir mokesčių specialist÷ Daiva (dirbau, dirbu, 

dirbs, dirbtų) rytoj iš (rytai, rytų, rytuose, rytais, ryto). 

2. Aš (išrašiau, atrašiau, parašiau, prašiau) prašymą, kad (man, manęs, mane) 

perkeltų dirbti į (lengvesnio, lengvesniam, lengvesnį ) darbą nuo sausio (pirmo, pirmosios, 

pirmai, pirmą). 

3. Administrator÷ (mandagu, mandagiau, mandagi, mandagiai) pasisveikino ir 

paklaus÷: „(Kaip, ką, kod÷l, ko) (pageidausite, pageidautum÷te, pageidavote)“? 

4. Aš paaiškinau, kad (nori, noriu, nor÷čiau, nor÷s) pasikalb÷ti d÷l darbo su 

(vadybininkų, vadybininku, vadybininko). 

5. Gal (galite, gal÷tum÷te, gal÷čiau, gal÷site) patarti, (kurios, kuriai, kuri, kurių) 

profesijos dabar yra (populiariausi, populiariausios, populiariausių). 

6. Aš nem÷gstu (juoduoju, juodąjį, juodojo) (šokoladu, šokoladą, šokolado), o 

(seserys, seseriai, sesers) nepatinka (pieninis šokoladas, pieninio šokolado). 

 

15 Pratimas  
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Įrašykite tinkamas praleistų žodžių formas 

 

1. Pusryčius aš valgau namie (namas), o pietus – kavin÷je (kavin÷). 

2. Katinas m÷gsta gul÷ti po stalu (stalas) arba ant palang÷s (palang÷). 

3. Už dvidešimt penkis litus (25 Lt) pirkau g÷lių (g÷l÷s). 

4. Ant k÷d÷s (k÷d÷), kuri stovi prie lango (langas), kaimyn÷ paliko žurnalą (žurnalas). 

5. Prašom paskambinti direktoriui (direktorius) po pietų  (pietūs), jis grįš apie 

keturioliktą valandą (14 val.). 

6. Užeisiu pas kaimynę (kaimyn÷), kuri gyvena antrame aukšte (antras aukštas) ir po 

pusvalandžio (pusvalandis) grįšiu namo (namas). 

7. Ar tu ieškai naujo darbo (naujas darbas)? 

8. Nuo dvyliktos (12) iki penkioliktos (15) valandos (valanda) mes mokom÷s lietuvių 

kalbos (lietuvių kalba). 

 

16 Pratimas  

Kas čia tinka?  

 

1. Kada _______ gausime pinigus? Mes laukiame jau tris savaites! 

▲ greit ► prieš tai ▼ pagaliau 

2. Mano nuomone, tas butas _______ negražus. Jis netgi palyginti bjaurus. 

▲ gana ► visų pirma ▼ visiškai 

3. Namas yra palyginti didelis ir kainuoja _______. 

▲ nedaug ► po truputį ▼ gerai 

4. Namas yra tikrai per brangus, tiek už jį _______ negali mok÷ti. 

▲ niekas ► kiekvienas ▼ kažkas 

5. Kartais jūs galite švęsti ilgiau, bet _______ turite savo kaimynus informuoti. 

▲ v÷liau ► prieš tai ▼ mielai 

6. Ši knyga kainuoja 15 litų, o ši – tik 10! Tai yra taip pigu, aš pirksiu jas _______. 

▲ mielai ► abi ▼ kartu 
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7. Aš dirbu 8 valandas, _______ 7 _______ 15 valandos. 

▲ nuo ... iki ► nuo ... prie ▼ tarp ... ir 

8. Mes negalime eiti pasivaikščioti, _______ palyginti šalta. 

▲ nors ► lauke ▼ tolyn 

9. Kartais _______ aš esu visai nepavargęs; tada aš skaitau. 

▲ v÷liau ► vakarais ▼ palyginti 

10. _______ paprastai aš geriu arbatą, bet šiandien nor÷čiau kavos. 

▲ nors ► prieš tai ▼ pagaliau 
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6 Pamoka – ŠALIES INFORMACIJA 

 

17 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 

a. Studijos gali būti trijų pakopų: pirmoji – profesinio bakalauro arba bakalauro, antroji – 

magistrantūros, trečioji – doktorantūros. TEISINGAS 

b. Koleginių ir universitetinių studijų trukm÷ dažniausiai būna vienoda – 4 studijų metai. 

NETEISINGAS 

c. Baigę kolegiją toliau gali studijuoti universitetų magistrantūroje. NETEISINGAS 

d. Universitetines studijas Lietuvoje vykdo universitetai, akademijos, seminarijos. TEISINGAS 

e. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklą sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekos. 

TEISINGAS 
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