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MODULIS 11 
 

 

KELIONöS 

 

Kelion ÷s 

Modulis susijęs su kelionių tema: kokiu transportu galima keliauti? Kaip pasirinkti transporto 

priemonę? Kur rasti informacijos apie transporto priemones? Kaip užsisakyti kelionę? Šalies 

informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos geležinkelių tinklą, vandens transportą, 

tarptautinius oro uostus, viešąjį transportą, kelion÷s dokumentus.  

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Kelion÷s užsakymas Pokalbis telefonu  Veikiamosios ir neveikiamosios 
rūšies dalyviai 

Kelion÷s traukiniu, 
automobiliu ir kitu 
transportu  

Dialogas Veikiamosios ir neveikiamosios 
rūšies dalyviai, pusdalyviai ir 
padalyviai 

Dokumentai ir kelion÷s Dialogas Dalyviai 
Ekskursija  Dialogas Neveikiamieji dalyviai 
Viešasis transportas  Dialogas Linksniavimas, veikiamieji ir 

neveikiamieji dalyviai 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos geležinkelių tinklas, 

vandens transportas, oro uostai, 
viešasis transportas, kelion÷s 
dokumentai 
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Dialogas Nr. 1 

 

Kelion ÷s užsakymas  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 11.1) 

 

 

Kelionių agentūra: Laba  diena. Kelionių agentūra „Turas”. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Rasa: Laba diena. Nor÷čiau užsisakyti bilietus. Pageidaučiau keliauti traukiniu.  

Kelionių agentūra: Sakykite, kur vyksite? 

Rasa: Vyksiu į Maskvą. 

Kelionių agentūra: Sakykite, ar nor÷site  bilieto ir atgal? 

Rasa: Taip. 

Kelionių agentūra: Kada nor÷tum÷te išvykti? 

Rasa: Nor÷čiau išvykti šį šeštadienį. O grįžti nor÷čiau kitą šeštadienį, v÷lai 

vakare. 

Kelionių agentūra: Traukinys į Maskvą išvyksta 3 valandą ryte. O grįžimui siūlyčiau traukinį 

iš Maskvos, išvykstantį kitą šeštadienį, 22 valandą vakare. 

Rasa: Gerai, man viskas tinka. 

Pokalbis 
 
Situacija: Rasa telefonu 
bendrauja su kelionių 
agentūra pirkdama  traukinio 
bilietus į Maskvą.  
 
Veik÷jai: Rasa, Kelionių 
agentūra 
 
Vieta: Kelionių agentūra. 
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Kelionių agentūra: Minut÷lę. Tuoj patikrinsiu kainas. Bilieto kaina į abi puses 500 litų. 

Rasa: Ačiū. Taip, man tikrai tinka. 

Kelionių agentūra: Gerai. Jums reik÷tų vieno bilieto ar daugiau? 

Rasa: Ne, ne, reikia tik vieno bilieto. 

Kelionių agentūra: Taip, gerai. Pasakykite savo vardą ir pavardę. 

Rasa: Mano vardas Rasa, o pavard÷ Mironyt÷. 

Kelionių agentūra: Puiku. Sakykite, o kaip Jums patogiau būtų atsiimti bilietus? Galbūt 

gal÷site atvykti pas mus į kelionių agentūrą? Tiesa, gal÷čiau Jums 

bilietus atsiųsti elektroniniu paštu. Juos gal÷tum÷te atsispausdinti. Be 

to, reik÷tų apmok÷ti sąskaitą per 24 valandas, nes kitaip bilietų 

rezervacija gali būti atšaukta. 

Rasa: Taip, supratau. Gal gal÷tum÷te bilietus man atsiųsti elektroniniu paštu? 

Mano adresas rasa.mironyt÷@gmail.com 

Kelionių agentūra: Puiku. Bilietus ir sąskaitą Jums atsiųsiu po 15 minučių. Geros Jums 

dienos. Viso geriausio. 

Rasa:  D÷kinga.
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa ketina vykti į Maskvą. 

b. Maskvoje Rasa ketina būti savaitę. 

c. Rasa pageidavo bilietus gauti elektroniniu paštu. 

d. Rasa nerimavo, ar gaus bilietus. 

e. Kelionių agentūros konsultant÷ pažad÷jo bilietus pristatyti į namus. 

 

2 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį iš skliaustuose nurodytų 

veiksmažodžių.  

 

1. Skambino anksčiau su firmos reikalais (susieti, susieja, susiejo) ______________ 

žmogus. 

2. Mums reikia (išsilavinti, išsilavina, išsilavino) _______________ žmonių. 

3. Tas vaikinas man atrodo (matyti, mato, mat÷) ______________________________.  

4. Tokio (išpuikti, išpuiksta, išpuiko) _________________ ir (išlepinti, išlepina, išlepino) 

________________ vaiko dar nesu mačiusi. 

5. Šio paveikslo autorius – (nežinoti, nežino, nežinojo) _________________. 

6. Ar turite (kramtyti, kramto, kramt÷)   _______________ gumos? 

7. Tie vaikai man pasirod÷ (matyti, mato, mat÷) _________________.  

8. D÷l tos vienos (išprot÷ti, išprot÷ja, išprot÷jo) _____________  moters, niekas čia 

taisyklių nelaužys. 

9. Rytoj meniu bus patiekiamas (kimšti, kemša, kimšo) _______________ karpis. 

10. Nor÷site (rūkyti, rūko, rūk÷) ____________ ar (vytinti, vytina, vytino) _____________ 

dešros?  

11. Ar geriau jums pasiūlyti (sūdyti, sūdo, sūd÷) _______________ žuvies. 

12. Ar tie grybai (valgyti, valgo, valg÷) _______________? 
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13. Aš nem÷gstu (marinuoti, marinuoja, marinavo) _______________ agurkų. 

14. Šiems (rauginti, raugina, raugino) ___________________ kopūstams trūksta druskos. 

15. Ji buvo (pasirengti, pasirengia, pasireng÷) _________________ naujai kelionei. 

16. Prie jos drabužių buvo (priderinti, priderina, priderino) ______________ batai ir 

aksesuarai. 

17. L÷ktuvas buvo jau (pakilti, pakyla, pakilo) ______________________. 

18. Senutei skaud÷jo (susukti, susuka, susuko) __________________ sąnarius. 

19. Ateik į (nemok÷ti, nemoka, nemok÷jo) ___________________ seminarą.  

 

3 Pratimas  

Įrašykite reikiamos rūšies dalyvius.  

1. Egzistuoja įvairūs muzikos instrumentai – (mušti) ___________, (pūsti) 

____________.  

2. Gydytojas paskyr÷ vaistus, kuriuos turiu gerti po pietų, po keturis (valgyti) 

________________ šaukštus.  

3. Paliejau vandens ant stalo, tod÷l ieškau (sugerti) _________________ popieriaus.  

4. Miestas augo labai greitai, nebeliko (apgriūti) _______________ pastatų, (apleisti) 

_________________ namų.  

5. Pro (apšalti) _______________langą vaikai pamat÷ (ateiti) ________________ 

moterį.  

6. Petras taip sutvark÷ namus, kad matosi neti (blizg÷ti) ___________________ 

grindys.  



 
 

 
Migrant ų mokymas valstybin ÷s kalbos Europos šalyse 

 

Modulis 11       Puslapis - 9 - 

Dialogas Nr. 2 

 

Kelion ÷s traukiniu, automobiliu ir kitu transportu  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 11.2) 

 

 

Loreta: Sveika. Ko ieškai žem÷lapyje? Ketini kur nors važiuoti? 

Rasa: Taip. Draugas pakviet÷ mane pas jį pasisvečiuoti kaime, Vilniaus 

rajone. Vykti tur÷čiau kitą savaitgalį. Tik nesu įsitikinusi tuo, kokia 

transporto priemone būtų geriausiai ten nuvažiuoti. 

Loreta: Na, manau, lengviausia ten būtų nuvykti automobiliu. Tačiau kelias 

ilgokas, tod÷l vienai važiuoti būtų tikrai sunku. 

Rasa: Na, taip. Be to, mano mašina remontuojamas, ir kas žino, ar ją meistrai 

sp÷s suremontuoti iki kelion÷s. 

Loreta: Na, tuomet gali vykti autobusu. Gal÷tum paskambinti į autobusų stotį ir 

paklausti, kada išvyksta autobusas. 

Pokalbis 
 
Situacija: Rasa nori nuvykti 
pas draugą į kaimą ir ieško 
patogiausios transporto 
priemon÷s.  
 
Veik÷jai: Rasa, Loreta 
 
Vieta: biure. 
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Rasa: Jau patikrinau internete. Deja, n÷ra patogaus maršruto. Reik÷tų 

pers÷sti vieną kartą. Ir, deja, ilgokai reik÷tų laukti atvykstančio kito 

autobuso. 

Loreta: O kaip kelion÷ traukiniu? Kelion÷ traukiniu būtų tikrai trumpesn÷ nei 

kelion÷ autobusu. Be to, tu turi studento pažym÷jimą, tod÷l kaina tikrai 

nebus didel÷. Važiuoti traukiniu labai patogu. Traukinyje gali dirbti 

kompiuteriu arba skaityti knygą. Kiekvienąkart, kai važiuoju traukiniu, 

būnu labai patenkinta kelione.  

Rasa: Ačiū tau. Važiuoti traukiniu labai gera id÷ja. Visai buvau apie tai 

pamiršusi. Gal žinai, kur būtų galima rasti traukinių tvarkaraščius 

internete? 

Loreta: Taip, žinau. Bet galime dabar kartu nuvykti į traukinių stotį. Pažiūr÷sime 

tvarkaraščius. O tu, jei tiks laikas, nusipirksi bilietą. 

Rasa: Žinoma, galime ten nuvažiuoti dabar. Tu atvažiavai mašina? 

Loreta: Taip, mašiina . Galime dabar ten ir nuvažiuoti. 

Rasa: Puiku.  
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa n÷ra tikra, kokia transporto priemone būtų geriausia vykti į kaimą pas draugą.  

b. Loreta patar÷ draugei vykti autobusu, bet Rasa nesutiko. 

c. Važiuoti automobiliu Rasa atsisak÷. 

d. Rasa ir Loreta nusprend÷ kartu vykti į autobusų stotį. 

e. Rasa į pasimatymą su drauge atvyko troleibusu. 

 

5 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį iš 

skliaustuose nurodytų veiksmažodžių. Įrašykite jį.  

 

Dingęs berniukas 

Tuo metu, kai visi ieško (dingti, dingsta, dingo) ____________________ student÷s iš miesto,  

kaime – neįtik÷tinas abejingumas - be žinios (prapulti, prapuola, prapuol÷) 

__________________ Arūnui. (Praeiti, praeina, pra÷jo) ____________________________ 

savaitę į mokyklą (išeiti, išeina, iš÷jo) _____________________, bet taip jos ir (nepasiekti, 

nepasiekia, nepasiek÷) __________________________ paauglio tik šiandien prad÷s ieškoti 

kariai. Tik (įsikišti, įsikiša, įsikišo)______________________ pareigūnui reikalai pajud÷jo. 

Berniuko mama pasakoja, kad pirmą naktį po jo dingimo ją kr÷t÷ nežmoniškas šaltis. 

Košmaruose mama reg÷jo savo vaiką, (šalti, šąla, šalo) _____________________ miške. 

Visiems susidom÷jus šia istorija, paaišk÷jo ir sunkiai (suvokti, suvokia, suvok÷) 

_______________________ mokyklos, kurią lank÷ berniukas, pedagogų abejingumas. Tylos 

siena (atsitverti, atsitveria, atsitv÷r÷) ________________________ pagrindin÷ mokykla su 

žiniasklaida leidžia bendrauti tik direktoriaus pavaduotojai, kuri, kaip (užsukti, užsuka, 

užsuko) ______________________, kartoja vieną frazę: „Mokykloje dirba krizių valdymo 

komanda“. Nors ne paslaptis, kad Arūnas tiesiog maldavo mamos, kad ji perkeltų jį į kitą 

mokyklą. Mama tai žad÷jo padaryti (pasibaigti, pasibaigia, pasibaig÷) 

_____________________ trimestrui. Pareigūnas (nebijoti, nebijo, nebijojo) 
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__________________________ susigadinti santykių su (būti, yra, buvo) 

__________________________ kolegomis iš policijos ir (nepaisyti, nepaiso, nepais÷) 

________________________ mokytojų abejingumo daro viską, kad Arūno paieška pajud÷tų 

iš mirties taško. Sunki tiesa, kurią privalome žinoti, nes niekas (neapsaugoti, neapsaugo, 

neapsaugojo) ___________________________ nuo nelaim÷s.  

 

6 Pratimas  

Sugalvokite po sakinį su duotais dalyviais.  

Pavogtus -  

Parengtas –  

Gerbiamas –  

Giriamas – 

Guodžiamas – 

Nusipirkusių – 

Ateisianti – 

Peržengęs – 

Apleistame 
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Dialogas Nr. 3 

 

Dokumentai ir kelion ÷s 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 11.3) 

 

 

Rūta: Kur išsiruošei? Kažkur išvažiuoji? 

Rasa: Lekiu į oro uostą. Šiandien išskrendu aplankyti t÷vų. 

Rūta: Puiku. Ilgai ten būsi? 

Rasa: Dar nežinau. Turiu šiokių tokių reikalų. Neaišku, per kiek laiko pavyks 

man viską padaryti. Kol kas esu nusipirkusi bilietą tik į vieną pusę. Kai 

tik susitvarkysiu reikalus, iškart grįšiu. 

Rūta: Ar kas nors negerai? 

Rasa: Mano paso galiojimo laikas netrukus baigsis. Reik÷tų nedelsiant 

atnaujinti. Taip pat noriu pasigaminti naują asmens tapatyb÷s kortelę. 

Neseniai ji buvo pavogta. 

Rūta: Tikrai? Kaip baisu. Ar pranešei apie tai policijai? 

Pokalbis 
 
Situacija: Rasa išsiruoš÷ į 
kelionę pas t÷vus. Rūtai 
pasakoja apie pavogtą 
asmens tapatyb÷s kortelę. 
 
Veik÷jai: Rasa, Rūta 
 
Vieta: biure 
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Rasa: Taip, žinoma, kad pranešiau. Prieš pat vagystę buvau pasidariusi jos 

kopiją. Policija žino visus reikalingus duomenis ir pažad÷jo man 

pranešti, jei kas nors bandys ja nelegaliai pasinaudoti. 

Rūta: O kada baigiasi paso galiojimo laikas? Man atrodo, kad negalima 

keliauti po užsienį, jeigu paso galiojimo laikas yra mažiau nei trys 

m÷nesiai. 

Rasa: Taip, taip, žinau. Mano paso galiojimo laikas baigiasi po keturių 

m÷nesių, tod÷l ir nusprendžiau kuo greičiau jį pasikeisti. 

Rūta: Labai gerai. Na, gerai netrukdysiu tavęs, dar pav÷luosi į l÷ktuvą. Ar jau 

turi bilietus? 

Rasa: Taip. Turiu pasą, o daugiau nieko ir nereikia. Dabar l÷ktuvo bilietai 

dažniausiai būna elektroniniai, užtenka parodyti tik pasą.  

Rūta: Supratau. Na, tai s÷km÷s. Pranešk, kai grįši, būtinai pasimatysime. 

Rasa: Gerai, Rūta, būtinai tau paskambinsiu, kai tik grįšiu. O dabar lekiu, nes 

kitaip pav÷luosiu į l÷ktuvą. Iki. 

Rūta: Iki. Gero kelio ir nuostabios viešnag÷s t÷vų namuose. 
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7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa rytoj išskris aplankyti t÷vų. 

b. Rasa nusipirko bilietus į vieną pusę. 

c. Rasa buvo apvogta.  

d. Rasos paso galiojimo laikas baigiasi po keturių m÷nesių, tod÷l jai būtinai reikia kuo 

greičiau jį pasikeisti. 

e. Rūta papraš÷ Rasos susisiekti su ja. 

 

8 Pratimas  

Sukurkite sakinius su šiais dalyviais:  

einančiais, mylimas, keptas, išaukl÷tas, kuriančio, išsilavinęs, patikimo, manančiam, ištikimu, 

išeinantys.  

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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9 Pratimas  

Suderinkite dalyvius su daiktavardžiais. 

 

Pamestąjį  k÷dę 

Kvepian čiąsias cukrus 

Mirtin ų  laiškuose 

Laiming ąją  bilietas 

Laukt ąją vaist ų 

Supamasis  G ÷l÷s  

Snaudžiantis  pas ą 

Raudon ąsias žvak ÷ 

Rudąją  pabaisa 

Neišsi ųstuose  Kelion ÷  
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Dialogas Nr. 4 

 

Ekskursija  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 11.4) 

 

 

Giedr÷: Šį savaitgalį kartu su draugais nutar÷me vykti į ekskursiją. Gal nor÷tum 

prisijungti? 

Rasa: O kur keliausite? 

Giedr÷: Mano draugas dirba nedidel÷je vyno parduotuv÷l÷je, tod÷l nenuostabu, 

kad labai domisi vynu. Jis sužinojo, kad šį savaitgalį Nidoje 

organizuojamas vyno festivalis. Tod÷l ten ir keliaujame. Manau, bus 

tikrai smagu.  

Rasa: Skamba gerai. Gal gal÷čiau sužinoti daugiau: kas, kur ir kaip? 

Giedr÷: Iškeliaujame anksti, šeštadienį, traukiniu. Išvažiuojame 6 ryto. Kelion÷ 

truks apie dvi su puse valandos. Dar neužsisak÷me viešbučio, tad, jeigu 

prisijungsi, gal÷sime gyventi kartu. Na, o festivalis prasid÷s šeštadienį 

vakare. Bus nemažai vyno degustacijų, koncertų, tad, manau, 

užsibūsime iki v÷lumos. 

Pokalbis 
 
Situacija: Giedr÷ planuoja 
vykti į vyno festivalį ir kviečia 
Giedrę prisijungti. 
 
Veik÷jai: Rasa, Gied÷ 
 
Vieta: kavin÷ 
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Rasa: Puiku. Kokie sekmadienio planai? 

Giedr÷: Nieko ypatinga. Sekmadienį planuojame praleisti ramiai. Nidoje yra 

puikios marios. Gal÷tume pasimaudyti, pasideginti saul÷je. Pasilepinti. 

O sekmadienio vakare, 7 valandą, iškeliausime namo. 

Rasa: Puiku, viskas idealiai tinka. Vykstu ir aš. 

Giedr÷: Nuostabu. Paskambinsiu tau v÷liau ir darkart viską aptarsime. 

Rasa: Labai gerai. Lauksiu žinių. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Giedr÷ ketina vykti į ekskursiją po Lietuvą. 

b. Giedr÷s draugas yra vyno pardav÷jas. 

c. Giedr÷ dar nesp÷jo užsisakyti viešbučio. 

d. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai gyventi kartu. 

e. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai darkart susitikti ir aptarti kelion÷s detales. 

 

11 Pratimas  

Sugalvokite klausimų pavartodami įvairių linksnių veikiamosios ir neveikiamosios rūšies 

dalyvių  .  

Veikiamoji r ūšis  

Paš÷lęs vaikinas, pasitikintis žmogus, ištikimas vyras, užsispyręs berniukas, trokštantis 

nuotykių, pasipūtęs vaikas, išpuikęs niekšas, turintis galvoje, galvojantis apie, ieškantis 

naudos, m÷gstantis ledus, b÷gantis šuo, tylinti moteris,  žydinčios g÷l÷s, žaliuojantis medis, 

plev÷suojanti v÷liava, triuškinanti pergal÷, atsiv÷rusios durys. 

Neveikiamoji r ūšis 

Neperkalbamas žmogus, nepatikimas bendradarbis, nesukalbama ponia,  išlavintas skonis, 

baigta byla, nebaudžiamas žmogus, nepakaltinamas ligonis, skaityta knyga, sugautos 

krevet÷s, nepagražinta tiesa, pagardintas patiekalas, nupudruotas veidas, neįprastas 

gyvenimo būdas, išlepinta žmona. 

Pavyzdys: 

Ar kas nors mat÷te tą paš÷lusį vaikiną? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

12 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį iš 

skliaustuose nurodytų veiksmažodžių. Įrašykite jį.  

 
Vaida Karpien÷ yra iš Marijampol÷s; bet dabar ji ir jos šeima gyvena Utenoje. Ji yra 

išsiskyrusi ir turi du vaikus. Ponia Karpien÷ yra siuv÷ja. Bet dabar ji nedirba, yra namų 

šeiminink÷: vaikai dar labai maži. Dalios pom÷gis (hobis) yra mezgimas. Ji labai m÷gsta 

skaityti knygas vakarais. 

 

Roma ir Tomas Guriai gyvena Šilal÷je. Jie yra ūkininkai ir dirba kartu. Roma ir Tomas 

turi kaimo turizmo sodybą. Vaitkai turi penkis vaikus. Vienas sūnus Vilniuje studijuoja 

architektūrą, o kitas – geografiją Klaip÷doje. Kiti trys vaikai yra dar mokiniai. Bet ir jie nenori 

būti ūkininkai, nori gyventi ir dirbti mieste. Ūkininko darbas yra labai sunkus. M÷gstamiausia 

Romos ir Tomo veikla – vandens pramogos. 

 

Elena Mulyt÷ yra okulist÷. Ji netek÷jusi ir neturi vaikų. Elena gyvena Pasvalyje ir dirba 

optikos salone bei poliklinikoje. Kasdien ji, kaip ir visi okulistai bei gydytojai, turi dirbti labai 

daug. Vakarais ji m÷gsta groti gitara. Tai yra Elenos pom÷gis. 
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Jonas Gylys, santechnikas, gyvena Vilkaviškyje. Ten jis turi savo įmonę. Ponas Gylys 

yra nevedęs. Jis dažnai važiuoja pas klientus į namus, nes toks yra jo darbas. Jo pom÷gis 

yra žvejuba. Jis visada, kai turi laisvo laiko vyksta žvejoti. Jonas šiuo metu yra susižad÷jęs ir 

vaikų dar neturi bei neplanuoja jų tur÷ti artimiausioje ateityje, kol nesukurs tvirto pagrindo. 

 
Vardas, 

pavard ÷ 
Profesija 

Gyvenamoji 

vieta 

Šeimos 

pad÷tis 
Vaikai Pom÷gis 

V. Karpien ÷      

R. ir T. 

Guriai 

     

E. Mulyt ÷      

J. Gylys      
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Dialogas Nr. 5 

 

Viešasis transportas  

 

 (Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 11, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 11.5) 

 

 

Rasa: Laba diena. Labai atsirašau, kad Jus trukdau, bet nor÷čiau šio to Jūsų 

paklausti. 

Moteris gatv÷je: Taip, žinoma, prašau, klauskite. 

Rasa: Esu nevietin÷. Nor÷čiau rasti miesto savivaldybę. Gatv÷je sutikta 

moteris man sak÷, kad ji yra čia kažkur netoliese. öjau jos nurodytu 

keliu,  bet, manau, kad pasiklydau. Nebesusigaudau, kur ją rasti. Gal 

gal÷tum÷te man pad÷ti? 

Moteris gatv÷je: Na, kažkas Jums suteik÷ netikslią informaciją. Savivaldyb÷ yra kitame 

miesto gale. Nuo čia n÷ra labai toli, bet geriausia būtų važiuoti 

autobusu. Autobusu nuvažiuosite greičiau ir patogiau. 

Rasa: Sakykite, koks autobusas ten važiuoja? 

Moteris gatv÷je: Į tą pusę važiuoja 24 autobusas. Turite grįžti Tiltų gatve iki Pajūrio 

restorano, palaukite autobusų stotel÷je, kuri bus netoli vaistin÷s. Reik÷s 

Pokalbis 
 
Situacija: Giedr÷ planuoja 
vykti į vyno festivalį ir kviečia 
Giedrę prisijungti. 
 
Veik÷jai: Rasa, moteris 
gatv÷je 
 
Vieta: pokalbis tarp Rasos ir 
moters gatv÷je. 
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važiuoti apie 20 minučių. Kai privažiuosite centrinę aikštę, išlipkite iš 

autobuso ir tuomet eikite p÷sčiomis. Tiesiog eikite per aikštę ir kitame 

jos gale pamatysite didelį pastatą, ten ir bus savivaldyb÷. 

Rasa: Labai ačiū Jums už pagalbą. Sakykite, koks autobusas ten važiuoja? 

Pamiršau. 25? 

Moteris gatv÷je: Ne, ne, 24 autobusas. Jis važiuoja labai dažnai, kas 5 minutes, tod÷l 

greitai jo sulauksite. 

Rasa: Labai Jums ačiū už pagalbą. 

Moteris gatv÷je: N÷ra už ką. Geros dienos. 

Rasa: Ir Jums geros dienos. Viso gero. 
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13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa pasiklydo. 

b. Gatv÷je sutikta moteris apgavo Rasą. 

c. Gatv÷je sutiktas vyras paaiškino Rasai, kaip reikia nuvažiuoti iki savivaldyb÷s. 

d. 24 autobusas važiuoja pakankamai retai. 

e. Rasa nusprend÷ į savivaldybę važiuoti kitą dieną. 

 

14 Pratimas  

Pažym÷kite taisyklingus variantus. Šiame pratime yra leksikos, žodžių darybos, morfologijos 

ir sintaks÷s klaidų.  

1. Jei kas netinka, kreipkit÷s pas pavaduotoją / į pavaduotoją. 

2. Kur tik neisi / kad ir kur eisi, visur sutiksi tuos pačius žmones. 

3. D÷l ES l÷šų skirstymo tarp koalicijos partnerių kyla nepagrįstų ginčų ir nesutarimų / 

nepagrįsti ginčai ir nesutarimai. 

4. Ar tie maisto produktai tinkami vartojimui / vartoti? 

5. Tokio darbo pabaigoje tyr÷jas būtinai prieis išvados / prie išvados, kad visa tai jis 

padarytų kitaip. 

6. Klas÷je aš stengiausi likti nematomu / nematomas, nors iš pradžių pradinukai 

stengdavosi manęs klausti, manydami, kad aš esu jų antrasis mokytojas. 

7. Tuo pačiu / kartu jos parodo, kad n÷ra vienintel÷s metodologijos, kaip atlikti tyrimą. 

8. Kokios knygos neskaitau / kad ir kokią knygą skaitau, negaliu susikaupti. 

9. Kariai tam, kad pakelti / pakeltų didelį fizinį krūvį, turi daug treniruotis. 

10. Nors ir labai nuoširdžiai kviet÷, bet pietų valgyti / pietus valgyti at÷jo vos keli 

kolegos. 
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GRAMATIKA  

Dalyviai  

 

Dalyvis - tai linksniuojama veiksmažodžio forma, tu rinti b ūdvardžio ypatybi ų.  

Dalyviai reiškia iš veiksmo kylan čią daikto ypatyb ę arba aplinkyb ę.  

Dalyviai gali būti sangrąžiniai ir įvardžiuotiniai. 

Dalyviai yra dviejų rūšių: veikiamieji ir neveikiamieji .  

Veikiamieji turi keturis laikus, neveikiamieji - tris. 

 

Veikiamieji dalyviai  

 

Reiškia daikto ypatyb ę, kylan čią iš jo paties veiksmo  (rašąs mokinys, skrendąs 

l÷ktuvas, plaukianti gulb÷). 

Esamasis laikas  

1. Šio laiko dalyviai daromi iš veiksmažodžio esamo jo laiko kamieno ir priesag ų bei 

galūnių: 

a) -ąs, -antis, -anti  (padaryti iš I ir III asmenuot÷s veiksmažodžių), -iąs, -iantis, -ianti  po 

minkšto priebalsio. 

einąs, einantis, einanti; 

plaukiąs, plaukiantis, plaukianti. 

b) -įs, -intis, -inti  (padaryti iš II asmenuot÷s veiksmažodžių).  

tylįs, tylintis, tylinti. 

2. Šiose esamojo laiko vyriškosios gimin÷s dalyvių vienaskaitos vardininko  galūn÷se 

rašome nosines balses: -ąs, -iąs, -įs.  

einąs, žiūrįs, rašąs, kuriąs, buriąs. 

3. Esamojo laiko vyriškosios gimin÷s dalyvių daugiskaitos vardininko  galūn÷se rašome 

nosines balses -ą, -į, jeigu vienaskaitos vardininke yra -ąs, -įs.  

einą, žiūrį, rašą (einąs, žiūrįs, rašąs). 

4. Esamojo laiko vyriškosios gimin÷s dalyviai vienaskaitos vardininke  turi ir priesagas -

antis, -intis.  

b÷gantis, nešantis, sakantis; 
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mylintis, tylintis, žiūrintis. 

5. Esamojo ir būsimojo laiko dalyvių daugiskaitos vardininko  galūn÷ yra -ys , jei 

vienaskaitos vardininko yra -antis, -intis.   

b÷gantis – b÷gantys, žiūrintis – žiūrintys, sakantis – sakantys; 

b÷gsiantis – b÷gsiantys, nešiantis – nešiantys, sakysiantis – sakysiantys. 

6. Vyriškosios ir moteriškosios gimin÷s dalyvių esamojo laiko kamiene po minkštojo 

priebalsio rašome -iant; -ian č- (tariame -ent- -enč-).  

verkianti, verkiančio, plaukiančiai.  

Būtasis kartinis laikas   

1. Šio laiko dalyviai daromi iš veiksmažodži ų būtojo kartinio laiko kamieno, 

pridedant -ęs, -usi, -iusi.  

drabstęs, drabsčiusi, gul÷jęs, gul÷jusi; 

krapštęs, krapščiusi, plaukiojęs, plaukiojusi; 

steb÷jęs, steb÷jusi, vežiojęs, vežiojusi. 

2. Vyriškosios gimin÷s vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko gal ūn÷se rašome ę (-ęs, -

ę).  

dirbęs, dirbę; laikęs, laikę; tur÷jęs, tur÷ję.  

Būtasis dažninis laikas   

1. Šio laiko dalyviai daromi iš to paties laiko vei ksmažodži ų kamieno, pridedant -ęs, -

usi.   

matydavęs, matydavusi, skalaudavęs, skalaudavusi. 

2. Vyriškosios gimin÷s vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko gal ūn÷s yra -ęs, -ę. 

plasnodavęs, plasnodavę, vaitodavęs, vaitodavę. 

3. Sangr ąžiniai  būtojo kartinio laiko vyriškosios gimin÷s dalyviai turi gale -ę- prieš 

sangrąžos dalelę -is, -si.   

laikydavęsis, laikydavęsi; matydavęsis, matydavęsi; kalb÷davęsis, kalb÷davęsi.  

Būsimasis laikas  

1. Padaromi iš b ūsimojo laiko veiksmažodži ų kamieno, pridedant -iąs, -ianti  (iš 2-ojo 

asmens kamieno).  

eisiąs, eisianti, steb÷siąs, steb÷sianti, vešiąs, vešianti. 

2. Veikiamosios rūšies būsimojo laiko vyriškosios bei moteriškosios gimin÷s dalyvių 
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vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko priesagos ir galūn÷s yra -siąs, -si ą ir -siantis, -

siantys; -sianti, -sian čios . 

eisiąs, eisią, žiūr÷siąs, žiūr÷sią, laikysiąs, laikysią; 

laikysiantis, laikysiantys, kalb÷siantis, kalb÷siantys, eisiantis, eisiantys; 

krypsianti, krypsiančios. 

3. Veikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyviai padaromi iš veiksmažodžių būsimojo laiko 

kamieno, tod÷l išlaiko  pakitusias kamieno galo priebalses (s + s = s, š + s = š, z + s = s, ž + 

s = š). 

veši + ąs = vešiąs; 

peši + ąs = pešiąs; 

zysi – zysiąs, zirsi – zirsiąs; 

verši – veršiąs, grįši – grįšiąs. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvi ų linksniavimas 

Esamasis laikas 

Vienaskaita  

V. einantis, -anti  

K. einančio, -čios  

N. einančiam, -čiai  

G. einantį, -čią  

Įn. einančiu, -čia  

Vt. einančiame, -čioje  

Daugiskaita    
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V. einantys, -čios  

K. einančių, - čių  

N. einantiems, -čioms  

G. einančius, -čias  

Įn. einančiais, -čiomis  

Vt. einančiuose, - čiose  

Neveikiamieji dalyviai 

Reiškia daikto ypatybę, kylančią iš kito veik÷jo veiksmo. Jie turi tris laikus. 

1. Esamojo laiko dalyviai daromi iš viso to paties laiko veiksmažodžio 3-iojo asmens 

(galūn÷ išlieka) pridedant -mas, -ma . Po minkšto priebalsio galūn÷ -ia- tariama kaip -e-.  

esamas, esama, mylimas, mylima, skaitomas, skaitoma. 

beriamas,-a, br÷žiamas,-a, laukiamas,-a, lemiamas,-a, verčiamas,-a, grojamas,-a, 

gaubiamas,-a, šaukiamas,-a. 

2. Būtasis laikas  yra tik vienas. N÷ra kartinio ar dažninio. Dalyviai daromi iš bendraties 

kamieno, pridedant -tas, -ta.  

būtas,-a, eitas,-a, matytas,-a, žiūr÷tas,-a. 

3. Būsimojo laiko dalyviai daromi iš to paties laiko vei ksmažodžio 2-ojo asmens 

(galūn÷ išlieka), pridedant -mas, -ma . Šio laiko dalyvių mažai vartojama. 

būsi+mas, -ma = būsimas, būsima. 
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Laikas Esamasis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
 

K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gąs              šaukiąs              tylįs 
b÷gantis          šaukiantis          tylintis 
b÷gančio         šaukiančio         tylinčio 
b÷gančiam      šaukiančiam       tylinčiam 
b÷gantį           šaukiantį             tylintį 
b÷gančiu        šaukiančiu           tylinčiu 
b÷gančiame    šaukiančiame      tylinčiame 

 
b÷ganti         šaukianti          tylinti 
b÷gančios     šaukiančios      tylinčios 
b÷gančiai      šaukiančiai       tylinčiai 
b÷gančią       šaukiančią        tylinčią 
b÷gančia       šaukiančia        tylinčia 
b÷gančioje    šaukiančioje     tylinčioje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
 

K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gą                šaukią               tylį 
b÷gantys         šaukiantys         tylintys 
b÷gančių         šaukiančių         tylinčių 
b÷gantiems     šaukiantiems      tylintiems 
b÷gančius        šaukiančius        tylinčius 
b÷gančiais       šaukiančiais       tylinčiais 
b÷gančiuose    šaukiančiuose    tylinčiuose 

 
b÷gančios      skaitytos       tylinčios 
b÷gančių        skaitytų        tylinčių 
b÷gančioms   skaitytoms    tylinčioms 
b÷gančias       skaitytas       tylinčias 
b÷gančiomis  skaitytomis   tylinčiomis 
b÷gančiose     skaitytose     tylinčiose 

 
 

Laikas Būtasis kartinis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gęs              šaukęs             tyl÷jęs 
b÷gusio          šaukusio          tyl÷jusio 
b÷gusiam       šaukusiam       tyl÷jusiam 
b÷gusį            šaukusį            tyl÷jusį 
b÷gusiu          šaukusiu          tyl÷jusiu 
b÷gusiame      šaukusiame     tyl÷jusiame 

b÷gusi         šaukusi          tyl÷jusi 
b÷gusios     šaukusios       tyl÷jusios 
b÷gusiai      šaukusiai       tyl÷jusiai 
b÷gusią       šaukusią        tyl÷jusią 
b÷gusia       šaukusia        tyl÷jusia 
b÷gusioje    šaukusioje     tyl÷jusioje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

b÷gę                čiuožę              tyl÷ję 
b÷gusių           čiuožusių         tyl÷jusių 
b÷gusiems      čiuožusiems     tyl÷jusiems 
b÷gusius         čiuožusius       tyl÷jusius 
b÷gusiais        čiuožusiais      tyl÷jusiais 
b÷gusiuose     čiuožusiuose   tyl÷jusiuose 

b÷gusios       šaukusios        tyl÷jusios 
b÷gusių         šaukusių         tyl÷jusių 
b÷gusioms    šaukusioms     tyl÷jusioms 
b÷gusias       šaukusias         tyl÷jusias 
b÷gusiomis   šaukusiomis    tyl÷jusiomis 
b÷gusiose      šaukusiose      tyl÷jusiose 
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Neveikiamoji r ūšis  
 

Laikas Esamasis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

laukiamas    skaitomas        tylimas 
laukiamo     skaitomo          tylimo 
laukiamam   skaitomam      tylimam 
laukiamą      skaitomą          tylimą 
laukiamu      skaitomu        tylimu 
laukiamame  skaitomame    tylimame 
 

laukiama      skaitoma        tylima 
laukiamos     skaitomos     tylimos 
laukiamai      skaitomai      tylimai 
laukiamą       skaitomą        tylimą 
laukiama       skaitoma        tylima 
laukiamoje    skaitomoje     tylimoje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

laukiami           skaitomi         tylimi 
laukiamų          skaitomų         tylimų 
laukiamiems    skaitomus        tylimiems 
laukiamus        skaitomiems    tylimus 
laukiamais       skaitomais          tylimais 
laukiamuose    skaitomuose       tylimuose 

laukiamos      skaitomos       tylimos 
laukiamų        skaitomų         tylimų 
laukiamoms   skaitomoms     tylimoms 
laukiamas       skaitomas        tylimas 
laukiamomis   skaitomomis    tylimomis 
laukiamose     skaitomose       tylimose 

 
Laikas Būtasis laikas 

Skaičius Linksnis Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

lauktas       skaitytas         tyl÷tas 
laukto         skaityto          tyl÷to 
lauktam      skaitytam       tyl÷tam 
lauktą         skaitytą           tyl÷tą 
lauktu         skaitytu           tyl÷tu 
lauktame    skaitytame      tyl÷tame 
 

laukta       skaityta        tyl÷ta 
lauktos     skaitytos      tyl÷tos 
lauktai      skaitytai      tyl÷tai 
lauktą       skaitytą        tyl÷tą 
laukta       skaityta        tyl÷ta 
lauktoje    skaitytoje     tyl÷toje 

D
au

gi
sk

ai
ta

 V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

laukti            skaityti            tyl÷ti 
lauktų           skaitytų           tyl÷tų 
lauktiems     skaitytiems      tyl÷tiems 
lauktus         skaitytus          tyl÷tus 
lauktais        skaitytais          tyl÷tais 
lauktuose     skaitytuose       tyl÷tuose 

lauktos      skaitytos        tyl÷tos 
lauktų        skaitytų         tyl÷tų 
lauktoms   skaitytoms     tyl÷toms 
lauktas       skaitytas        tyl÷tas 
lauktomis   skaitytomis    tyl÷tomis 
lauktose     skaitytose       tyl÷tose 
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INFORMACIJA  APIE ŠAL Į: 
 

Lietuvos geležinkeli ų tinklas  

Dabartinis bendras geležinkelių tinklo linijų ilgis yra 1775,3 km: iš jų 1520 mm pločio v÷ž÷s 

– 1753,5 km, 1435 mm pločio v÷ž÷s – 21,8 km. 1520 mm pločio v÷žių  geležinkeliai 

driekiasi į Baltijos valstybes bei NVS šalis, 1435 mm pločio v÷žių geležinkeliai jungia 

Lietuvą su Lenkija, o per Lenkiją – ir su kitomis Vakarų ir Vidurio Europos valstyb÷mis. 

 

AB Lietuvos Geležinkeliai – Lietuvos susisiekimo bendrov÷, administruojanti 

Lietuvos Respublikos geležinkelių tinklą. Pagrindin÷ jos veikla - krovinių ir keleivių vežimas 

geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir pl÷tra. AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ įsteigta 1991 metų pabaigoje, likvidavus Pabaltijo geležinkelių 

bendrovę. AB Lietuvos Geležinkeliai savo internetin÷je svetain÷je www.litrail.lt pateikia 

informaciją apie tvarkaraščius, maršrutus, tarptautines keliones traukiniais.  

 

Lietuvos Respublikos vandens transportas  

Lietuvos Respublikos vandens transportas – viena iš Lietuvos Respublikos transporto 

šakų, jungianti į gamybinį, technologinį kompleksą įmones, institucijas ir organizacijas, 

vykdančias laivybą, uostų ir prieplaukų veiklą, vandens kelių priežiūrą ir tvarkymą bei kitas, 

susijusias su laivyba veiklas. 
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Lietuvos Respublikos tarptautiniai oro uostai 

Aviacijos valstybinį valdymą Lietuvos Respublikoje vykdo Susisiekimo ministerija, kuri 

pagal savo kompetenciją įgyvendina valstyb÷s civilin÷s aviacijos pl÷tros strategiją ir teikia 

Susisiekimo ministerijai siūlymus rengiant civilin÷s aviacijos pl÷tros programas, vykdo 

civilin÷s aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę 

priežiūrą, organizuoja Nacionalin÷s civilin÷s aviacijos saugumo programos įgyvendinimą, 

išduoda licencijas, pažym÷jimus, taip pat atlieka kitas teis÷s aktų jai suteiktas funkcijas. 

Lietuvoje veikia 3 pagrindiniai oro uostai – Vilniuje, Kaune bei Palangoje. 
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Vilniaus oro uostas (VNO) 

Savarankiška įmon÷ nuo 1991 m. rus÷jo 30 d. Visas pavadinimas – Valstyb÷s 

įmon÷ Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Steig÷jas - Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija. TVOU dirba beveik 800 specialistų. Įmon÷ užima 326 ha plotą, oro uosto 

perimetro ilgis 10,54 km. Kilimo ir tūpimo tako ilgis 2 515 m; plotis 50 m. Oro uostas 

įsikūręs Vilniaus pietuose ant plynaukšt÷s. Nuo sostin÷s centro oro uostą teskiria 7 km 

arba 15 min. kelio automobiliu. 

 

 

Kauno oro uostas (KUN) 

Kauno oro uostas yra antras pagal aptarnaujamų keleivių skaičių oro uostas šalyje. 

Per trejus metus užimama keleivių rinkos dalis išaugo nuo 5 iki 18 procentų. S÷kmingos 

krovinių operatoriaus veiklos d÷ka, Kauno oro uostas yra lyderis pagal aptarnautų krovinių 

skaičių ir užima 58 procentus Lietuvos oro krovinių rinkos. Pastaraisiais metais oro uoste 

yra aptarnaujama beveik 7000 tonų aviacinių krovinių.  
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Palangos oro uostas (PLQ) 

Tarptautinis Palangos oro uostas yra nedidelis Vakarų Lietuvos regioninis oro 

uostas. Oro uosto infrastruktūra pritaikyta aptarnauti vidutin÷s ir mažos klas÷s orlaiviams: 

BOEING - 737, SAAB-2000, SAAB-340, Dash Q400, CRJ 200, Jetstream-32, ATR-42, YK-

42 ir panašiai. Pradedant nuo 1993 metų keleivių skaičius kasmet augo. Lietuvai tapus ES 

nare, 2004 m. aptarnautų keleivių skaičius išaugo daugiau nei 60 % lyginant su 2003 

metais. Oro uosto teritorijoje dirba virš 200 žmonių. 

 

Lietuvos keli ų tinklas  

 

Atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę reikšmę, 

keliai Lietuvoje skirstomi į valstybin÷s reikšm÷s ir vietin÷s reikšm÷s kelius. Šių kelių iš viso 

yra daugiau kaip 79 tūkst. km. Valstybin÷s reikšm÷s keliai skirstomi į magistralinius, krašto 

ir rajoninius kelius. Jie išimtine nuosavyb÷s teise priklauso valstybei ir juos turto patik÷jimo 
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teise įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka naudoja bei jais disponuoja Susisiekimo 

ministerijos įsteigtos regionin÷s kelius prižiūrinčios valstyb÷s įmon÷s (Alytaus, Kauno, 

Klaip÷dos, Marijampol÷s, Panev÷žio, Šiaulių, Taurag÷s, Telšių, Utenos, Vilniaus) ir 

valstyb÷s įmon÷ „Automagistral÷“ (įsikūrusi Vievyje). Vietin÷s reikšm÷s keliai skirstomi į 

viešuosius ir vidaus kelius. Viešieji vietin÷s reikšm÷s keliai (ir gatv÷s) nuosavyb÷s teise 

priklauso savivaldyb÷ms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldyb÷ms, kitiems juridiniams ir 

(ar) fiziniams asmenims. 

 

 

 

 

Viešasis transportas 

 

Lietuvoje viešajam transportui naudojami autobusai, troleibusai, maršrutiniai taksi. 

Lietuvoje stambiausios viešojo transporto sistemos yra: Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje. 

 

Viešasis transportas Vilniuje 

 

Šiuo metu Vilniuje yra 69 autobusų ir 22 troleibusų maršrutai. Autobusų maršrutų 

ilgis sudaro 1676 km., o troleibusų 513.3 km. Darbo dienomis į miesto gatves keleivių vežti 

išvyksta 277 autobusai ir 231 troleibusai, o poilsio dienomis - 140 autobusų bei 122 

troleibusai. Autobusais kasdien pervežama apie 298 tūkstančiai, o troleibusais apie 200 
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tūkstančių keleivių. Kiekvieną dieną autobusai miesto maršrutais pradeda važiuoti 5.30 

val. ryto ir baigia 23.30 val. nakties. Pirmasis troleibusas į reisą darbo dienomis išvyksta 

4.25 val. ryto, o paskutinis grįžta 24.12 val. nakties. Šeštadieniais išvyksta 4.31 val., o 

sekmadienį ir švenčių dienomis 5.37 val. ryto, paskutinis grįžta - 24.12 val. nakties.  

Naktinis transportas važin÷ja tik specialiomis progomis. 

Vilniaus miesto viešojo transporto tvarkaraščius, maršrutus galima rasti interneto 

svetain÷je - http://www.vilniausviesasistransportas.lt 

 

Viešasis transportas Klaip ÷doje 

Klaip÷dos viešojo transporto sistema yra itin logiška ir patogi keliaujantiems juo d÷l 

miesto geografijos ypatumų, t. y. d÷l to, kad miestas yra itin išpl÷stas iš šiaur÷s į pietus 

siaurame ruože (Klaip÷doje autobusų maršutai driekiasi iki 25 km iš šiaur÷s į pietus ir vos 

3 km iš rytų į vakarus). 

Klaip÷dos autobusų parko interneto svetain÷je (http://www.klap.lt/) pateikta 

informacija apie tarpmiestinius, priemiestinius, miesto bei tarptautinius maršrutus. 

Apsilankius interneto svetain÷je, taip pat galima įsigyti tarpmiestinių autobusų bilietų.  

 

Viešasis transportas Kaune 
 
Kauno viešojo transporto sistemą sudaro troleibusai, autobusai bei maršrutiniai 

taksi.  

Tarpmiestinių autobusų bilietai – www.autobusubilietai.lt, www.iticket.lt 

Traukinių tvarkaraščiai – www.litrail.lt 

Kauno troleibusų, autobusų bei maršrutinių taksi tvarkaraščius, bilietų kainas ir kitą 
naudingą informaciją rasite: 

• www.kvt.lt 
• www.marsrutai.lt/kaunas 

 

 

Kelion ÷s dokumentai 

Prieš išvykdami į kelionę padarykite keletą savo paso ir kitų dokumentų (l÷ktuvo 
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bilietų, asmens tapatyb÷s kortel÷s, vairuotojo pažym÷jimo, mok÷jimo kortelių ir kt.) kopijų ir 

laikykite jas atskirai nuo originalų kelion÷s metu. Taip pat rekomenduojama palikti min÷tų 

dokumentų kopijas savo šeimos nariams. Su savimi tur÷kite šalies, kurios pilietis esate, 

diplomatin÷s atstovyb÷s ar konsulin÷s įstaigos šalyje, į kurią vykstate, kontaktinį telefoną ir 

adresą. 

Dauguma pasaulio šalių reikalauja, kad įvažiuodamas keleivis tur÷tų tam tikrą 

pinigų sumą ir/ar bilietą kelionei tęsti arba bilietą skrydžiui atgal, tod÷l nepamirškite 

pasidom÷ti šiais reikalavimais. 

Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. Kai 

kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatyb÷s kortele, tačiau tik į tas 

užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautin÷s sutartys ir 

susitarimai. Sąrašą valstybių, kurios yra atsiuntusios pranešimą apie Lietuvos Respublikos 

asmens tapatyb÷s kortelių pripažinimą galiojančiomis kelion÷ms, rasite Lietuvos 

Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetain÷je internete. 

Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2004/38/EB „D÷l Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teis÷s laisvai jud÷ti ir gyventi valstybių 

narių teritorijoje, iš dalies keičiančią Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti 

Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 

90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB", nepažeidžiant nuostatų d÷l kelion÷s dokumentų, 

taikomų nacionaliniam pasienio patikrinimui, visi Europos Sąjungos valstybių (Airijos, 

Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, 

Jungtin÷s Karalyst÷s, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,  Liuksemburgo, Maltos, 

Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slov÷nijos, Suomijos 

Švedijos, Vengrijos, Vokietijos) piliečiai, turintys galiojančią asmens tapatyb÷s kortelę, turi 

teisę išvažiuoti iš valstyb÷s nar÷s teritorijos į kitą valstybę narę. 

Prieš išvykdami į užsienį pasitikrinkite savo paso galiojimo laiką. Daugelis valstybių 

reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 m÷nesius skaičiuojant nuo kelion÷s 

pabaigos dienos (gali būti reikalaujama ir 12 m÷nesių galiojančio paso). Patariama tai 

išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. 

Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. 

Lietuvos Respublikai prisijungus prie Šengeno erdv÷s, nuo 2008 m. kovo 30 d. yra 
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panaikinama oro sienų pasų kontrol÷, tod÷l kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas 

Lietuvos piliečiams nebereikia pateikti kontrolei paso. Valstybių, prisijungusių prie 

Šengeno erdv÷s sąrašą bei daugiau informacijos apie Šengeno erdv÷je galiojančią tvarką 

galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetain÷je internete. 

Pažym÷tina, kad pasų kontrol÷s panaikinimas jokiu būdu nereiškia, jog jud÷jimas Šengeno 

erdv÷je yra prilyginamas jud÷jimui vienoje valstyb÷je nar÷je be kelion÷s ar tapatyb÷s 

dokumento. Šengeno šalių teis÷saugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionalinių 

teis÷s aktų pagrindu turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, tod÷l 

keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą tur÷ti su savimi. Be to, valstyb÷s nar÷s 

pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrol÷s pasienyje procedūras, jeigu kiltų 

gr÷sm÷ jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrol÷ gali būti atkurta ir masinių 

tarptautinių sporto renginių metu. 

Sienų kirtimo ir pasų kontrol÷s tvarka Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių 

piliečiams (ne Lietuvos piliečiams) yra kitokia. Informacijos apie šią tvarką galite rasti 

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetain÷je internete http://www.urm.lt/ 

arba teirautis kelionių agentūroje. 

Atminkite, jog pasas yra Jūsų tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, tod÷l 

būnant užsienio valstyb÷je jį reikia saugoti, nes paso praradimas gali sukelti daug 

nemalonumų. Pasu gali naudotis tik tas pilietis, kuriam pasas buvo išduotas. Paso 

pardavimas ar leidimas juo naudotis kitiems asmenims yra neteis÷tas ir užtraukia teisinę 

atsakomybę. 

Informacija pateikta remiantis: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenimis.  

 

15 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 

1. Lietuvoje n÷ra geležinkelių tinklo. 

2. Ūkio ministerija Lietuvos Respublikoje vykdo Aviacijos valstybinį valdymą. 

3. Pagrindiniai Lietuvos oro uostai yra įsikūrę Panev÷žyje, Marijampol÷je ir Klaip÷doje. 
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4. Keliai Lietuvoje skirstomi į valstybin÷s reikšm÷s ir vietin÷s reikšm÷s kelius. 

5. Lietuvoje viešajam transportui naudojami autobusai, troleibusai, maršrutiniai taksi ir 

metro.  

6. Stambiausios Lietuvos viešojo transporto sistemos yra Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje. 

7. Pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes yra pasas arba 

asmens tapatyb÷s kortel÷. 
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ŽODYNAS:  

 

1. Pasas, vyr. g., daikt.;  

2. Kelion÷, mot. g., daikt.; 

3. Bilietas, vyr. g., daikt.; 

4. Važiuoti, veiksm.; 

5. Autobusas, vyr. g., daikt.; 

6. Skristi, veiksm.; 

7. Netikslus, būdv.; 

8. Užsakyti, veiksm.; 

9. Dokumentas, vyr. g., daikt.; 

10. Ekskursija, mot. g. daikt.; 

11. Pamesti, veiksm. 

12. Stotis, mot. g., daikt. 

13. Bilietas, vyr. g., daikt. 

 

 

 

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 – Kelion ÷s užsakymas 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa ketina vykti į Maskvą. TEISINGAS 

b. Maskvoje Rasa ketina būti savaitę. TEISINGAS 

c. Rasa pageidavo bilietus gauti elektroniniu paštu. TEISINGAS 

d. Rasa nerimavo, ar gaus bilietus. NETEISINGAS 

e. Kelionių agentūros konsultant÷ pažad÷jo bilietus pristatyti į namus. NETEISINGAS 

 

2 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį iš skliaustuose nurodytų 

veiksmažodžių.  

 

1. Skambino anksčiau su firmos reikalais (susieti, susieja, susiejo) susijęs žmogus. 

2. Mums reikia (išsilavinti, išsilavina, išsilavino) išsilavinusių žmonių. 

3. Tas vaikinas man atrodo (matyti, mato, mat÷) matytas.  

4. Tokio (išpuikti, išpuiksta, išpuiko) išpuikusio ir (išlepinti, išlepina, išlepino) išlepinto 

vaiko dar nesu mačiusi. 

5. Šio paveikslo autorius – (nežinoti, nežino, nežinojo) nežinomas. 

6. Ar turite (kramtyti, kramto, kramt÷)   kramtomos gumos? 

7. Tie vaikai man pasirod÷ (matyti, mato, mat÷) matyti.  

8. D÷l tos vienos (išprot÷ti, išprot÷ja, išprot÷jo) išprot÷jusios moters, niekas čia taisyklių 

nelaužys. 

9. Rytoj meniu bus patiekiamas (kimšti, kemša, kimšo) kimštas karpis. 

10. Nor÷site (rūkyti, rūko, rūk÷) rūkytos ar (vytinti, vytina, vytino) vytintos dešros?  

11. Ar geriau jums pasiūlyti (sūdyti, sūdo, sūd÷) sūdytos žuvies. 

12. Ar tie grybai (valgyti, valgo, valg÷) valgomi? 
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13. Aš nem÷gstu (marinuoti, marinuoja, marinavo) marinuotų agurkų. 

14. Šiems (rauginti, raugina, raugino) raugintiems kopūstams trūksta druskos. 

15. Ji buvo (pasirengti, pasirengia, pasireng÷) pasirengusi naujai kelionei. 

16. Prie jos drabužių buvo (priderinti, priderina, priderino) priderinti batai ir aksesuarai. 

17. L÷ktuvas buvo jau (pakilti, pakyla, pakilo) pakilęs. 

18. Senutei skaud÷jo (susukti, susuka, susuko) skaud÷jo sąnarius. 

19. Ateik į (nemok÷ti, nemoka, nemok÷jo) nemokamą seminarą.  

 

3 Pratimas  

Įrašykite reikiamos rūšies dalyvius.  

 

1. Egzistuoja įvairūs muzikos instrumentai – (mušti) mušamieji, (pūsti) pučiamieji.  

2. Gydytojas paskyr÷ vaistus, kuriuos turiu gerti po pietų, po keturis (valgyti) 

valgomuosius šaukštus.  

3. Paliejau vandens ant stalo, tod÷l ieškau (sugerti) sugeriamojo popieriaus.  

4. Miestas augo labai greitai, nebeliko (apgriūti) apgriuvusių pastatų, (apleisti) apleistų 

namų.  

5. Pro (apšalti) apšalusį langą vaikai pamat÷ (ateiti) ateinančią moterį.  

6. Petras taip sutvark÷ namus, kad matosi neti (blizg÷ti) blizgančios grindys. 
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2 Pamoka – Kelion ÷s traukiniu, automobiliu ir kitu transportu 

4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa n÷ra tikra, kokia transporto priemone būtų geriausia vykti į kaimą pas draugą. 

TEISINGAS 

b. Loreta patar÷ draugei vykti autobusu, bet Rasa nesutiko. TEISINGAS 

c. Važiuoti automobiliu Rasa atsisak÷. TEISINGAS 

d. Rasa ir Loreta nusprend÷ kartu vykti į autobusų stotį. NETEISINGAS 

e. Rasa į pasimatymą su drauge atvyko troleibusu. NETEISINGAS 

 

5 Pratimas  

Sudarykite tinkamą veikiamosios ar neveikiamosios rūšies dalyvį, pusdalyvį ar padalyvį iš 

skliaustuose nurodytų veiksmažodžių. Įrašykite jį.  

 

Dingęs berniukas 

Tuo metu, kai visi ieško (dingti, dingsta, dingo) dingusios student÷s iš miesto,  kaime – 

neįtik÷tinas abejingumas - be žinios (prapulti, prapuola, prapuol÷) prapuolus Arūnui. (Praeiti, 

praeina, pra÷jo) Pra÷jusią savaitę į mokyklą (išeiti, išeina, iš÷jo) iš÷jusio, bet taip jos ir 

(nepasiekti, nepasiekia, nepasiek÷) nepasiekusio paauglio tik šiandien prad÷s ieškoti kariai. 

Tik (įsikišti, įsikiša, įsikišo) įsikišus pareigūnui reikalai pajud÷jo. Berniuko mama pasakoja, 

kad pirmą naktį po jo dingimo ją kr÷t÷ nežmoniškas šaltis. Košmaruose mama reg÷jo savo 

vaiką, (šalti, šąla, šalo) šalantį miške. 

Visiems susidom÷jus šia istorija, paaišk÷jo ir sunkiai (suvokti, suvokia, suvok÷) suvokiamas 

mokyklos, kurią lank÷ berniukas, pedagogų abejingumas. Tylos siena (atsitverti, atsitveria, 

atsitv÷r÷) atsitv÷rusi pagrindin÷ mokykla su žiniasklaida leidžia bendrauti tik direktoriaus 

pavaduotojai, kuri, kaip (užsukti, užsuka, užsuko) užsukta, kartoja vieną frazę: „Mokykloje 

dirba krizių valdymo komanda“. Nors ne paslaptis, kad Arūnas tiesiog maldavo mamos, kad ji 

perkeltų jį į kitą mokyklą. Mama tai žad÷jo padaryti (pasibaigti, pasibaigia, pasibaig÷) 

pasibaigus trimestrui. Pareigūnas (nebijoti, nebijo, nebijojo) nebijo susigadinti santykių su 
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(būti, yra, buvo) esamais kolegomis iš policijos ir (nepaisyti, nepaiso, nepais÷) nepaisydamas 

mokytojų abejingumo daro viską, kad Arūno paieška pajud÷tų iš mirties taško. Sunki tiesa, 

kurią privalome žinoti, nes niekas (neapsaugoti, neapsaugo, neapsaugojo) neapsaugotas 

nuo nelaim÷s. 
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3 Pamoka – Dokumentai ir kelion ÷s  

 

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa rytoj išskris aplankyti t÷vų. NETEISINGAI 

b. Rasa nusipirko bilietus į vieną pusę. TEISINGAI 

c. Rasa buvo apvogta. TEISINGAI 

d. Rasos paso galiojimo laikas baigiasi po keturių m÷nesių, tod÷l jai būtinai reikia kuo 

greičiau jį pasikeisti.TEISINGAI 

e. Rūta papraš÷ Rasos susisiekti su ja. TEISINGAI 

 

9 Pratimas  

Suderinkite dalyvius su daiktavardžiais. 

 

Pamestąjį  k÷dę Supam ąją k÷dę 

Kvepian čiąsias cukrus Rudąjį cukr ų 

Mirtin ų  laiškuose Neišsi ųstuose laiškuose 

Laiming ąją  bilietas Laimingasis bilietas 

Laukt ąją vaist ų Mirtin ų vaist ų 

Supamasis  G ÷l÷s  Raudon ąsias g ÷les 

Snaudžiantis  pas ą Pamestąjį pasą 

Raudon ąsias žvak ÷ Kvepian čioji žvak ÷ 

Rudąją  pabaisa Snaudžianti pabaisa 

Neišsi ųstuose  Kelion ÷  Lauktoji kelion ÷ 
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4 Pamoka – Ekskursija 

 

11 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Giedr÷ ketina vykti į ekskursiją po Lietuvą. NETEISINGAS 

b. Giedr÷s draugas yra vyno pardav÷jas. TEISINGAS 

c. Giedr÷ dar nesp÷jo užsisakyti viešbučio. TEISINGAS 

d. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai gyventi kartu. TEISINGAS 

e. Giedr÷ pasiūl÷ Rasai darkart susitikti ir aptarti kelion÷s detales. NETEISINGAS 

 

12 Pratimas  

Perskaitykite tesktą ir užpildykite lentelę.  

 
Vaida Karpien÷ yra iš Marijampol÷s; bet dabar ji ir jos šeima gyvena Utenoje. Ji yra 

išsiskyrusi ir turi du vaikus. Ponia Karpien÷ yra siuv÷ja. Bet dabar ji nedirba, yra namų 
šeiminink÷: vaikai dar labai maži. Dalios pom÷gis (hobis) yra mezgimas. Ji labai m÷gsta 
skaityti knygas vakarais. 

 
Roma ir Tomas Guriai gyvena Šilal÷je. Jie yra ūkininkai ir dirba kartu. Roma ir Tomas 

turi kaimo turizmo sodybą. Vaitkai turi penkis vaikus. Vienas sūnus Vilniuje studijuoja 
architektūrą, o kitas – geografiją Klaip÷doje. Kiti trys vaikai yra dar mokiniai. Bet ir jie nenori 
būti ūkininkai, nori gyventi ir dirbti mieste. Ūkininko darbas yra labai sunkus. M÷gstamiausia 
Romos ir Tomo veikla – vandens pramogos. 

 
Elena Mulyt÷ yra okulist÷. Ji netek÷jusi ir neturi vaikų. Elena gyvena Pasvalyje ir dirba 

optikos salone bei poliklinikoje. Kasdien ji, kaip ir visi okulistai bei gydytojai, turi dirbti labai 
daug. Vakarais ji m÷gsta groti gitara. Tai yra Elenos pom÷gis. 

 
Jonas Gylys, santechnikas, gyvena Vilkaviškyje. Ten jis turi savo įmonę. Ponas Gylys 

yra nevedęs. Jis dažnai važiuoja pas klientus į namus, nes toks yra jo darbas. Jo pom÷gis 
yra žvejyba. Jis visada, kai turi laisvo laiko vyksta žvejoti. Jonas šiuo metu yra susižad÷jęs ir 
vaikų dar neturi bei neplanuoja jų tur÷ti artimiausioje ateityje, kol nesukurs tvirto pagrindo. 
 

Vardas, 

pavard ÷ 
Profesija 

Gyvenamoji 

vieta 

Šeimos 

pad÷tis 
Vaikai Pom÷gis 
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V. Karpien ÷ Siuv÷ja  Utena Išsiskyrusi  Du Skaityti 

knygas 

R. ir T. 

Guriai 

Ūkininkai  Šilal÷  Susituokę  Penki  Vandens 

pramogos 

E. Mulyt ÷ Okulist÷  Pasvalys Netek÷jusi  N÷ra  Grojimas 

gitara 

J. Gylys Santechnikas Vilkaviškis  Susižad÷jęs N÷ra  Žvejyba 
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5 Pamoka – Viešasis transportas 

 

13 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Rasa pasiklydo. TEISINGAS 

b. Gatv÷je sutikta moteris apgavo Rasą. TEISINGAS 

c. Gatv÷je sutikta moteris paaiškino Rasai, kaip reikia nuvažiuoti iki savivaldyb÷s. 

TEISINGAS 

d. 24 autobusas važiuoja pakankamai retai. NETEISINGAS 

e. Rasa nusprend÷ į savivaldybę važiuoti kitą dieną. NETEISINGAS 

 

14 Pratimas  

Pažym÷kite taisyklingus variantus. Šiame pratime yra leksikos, žodžių darybos, morfologijos 

ir sintaks÷s klaidų.  

 

1. Jei kas netinka, kreipkit÷s pas pavaduotoją / į pavaduotoją. 

2. Kur tik neisi / kad ir kur eisi, visur sutiksi tuos pačius žmones. 

3. D÷l ES l÷šų skirstymo tarp koalicijos partnerių kyla nepagrįstų ginčų ir nesutarimų / 

nepagrįsti ginčai ir nesutarimai. 

4. Ar tie maisto produktai tinkami vartojimui / vartoti? 

5. Tokio darbo pabaigoje tyr÷jas būtinai prieis išvados / prie išvados, kad visa tai jis 

padarytų kitaip. 

6. Klas÷je aš stengiausi likti nematomu / nematomas, nors iš pradžių pradinukai 

stengdavosi manęs klausti, manydami, kad aš esu jų antrasis mokytojas. 

7. Tuo pačiu / kartu jos parodo, kad n÷ra vienintel÷s metodologijos, kaip atlikti tyrimą. 

8. Kokios knygos neskaitau / kad ir kokią knygą skaitau, negaliu susikaupti. 

9. Kariai tam, kad pakelti / pakeltų didelį fizinį krūvį, turi daug treniruotis. 
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10. Nors ir labai nuoširdžiai kviet÷, bet pietų valgyti / pietus valgyti at÷jo vos keli 

kolegos. 

 

 

6 Pamoka – Šalies informacija 

 

15 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.   

 

1. Lietuvoje n÷ra geležinkelių tinklo. NETEISINGAS 

2. Ūkio ministerija Lietuvos Respublikoje vykdo Aviacijos valstybinį valdymą. 

NETEISINGAS 

3. Pagrindiniai Lietuvos oro uostai yra įsikūrę Panev÷žyje, Marijampol÷je ir Klaip÷doje. 

NETEISINGAS 

4. Keliai Lietuvoje skirstomi į valstybin÷s reikšm÷s ir vietin÷s reikšm÷s kelius. 

TEISINGAS 

5. Lietuvoje viešajam transportui naudojami autobusai, troleibusai, maršrutiniai taksi ir 

metro. NETEISINGAS 

6. Stambiausios Lietuvos viešojo transporto sistemos yra Vilniuje, Kaune ir Klaip÷doje. 

TEISINGAS 

7. Pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes yra pasas arba 

asmens tapatyb÷s kortel÷. TEISINGAS 
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