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LIETUVIŲ KALBA
Multimedijos kalbos ir kultūros kursas migrantams

A2 lygis
Kaip bendrauti kasdienin÷se situacijose Lietuvoje

Projektą finansuoja Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programa
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MODULIS 4

DARBAS

Darbas
Modulis susijęs su darbo tema: Kaip reikia ginti pažeistas darbuotojo teises? Kur galime
ieškoti darbo? Šalies informacijoje pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos darbo
inspekciją, jos veiklos principus bei misiją Lietuvos darbo santykių srityje.
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Dialogas Nr. 1

Pokalbis su direktoriumi.

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 4.1)
Pokalbis

Situacija: Pokalbis su
direktoriumi.
Veik÷jai: Mindaugas ir
Darbdavys.
Vieta: Biuras.

Mindaugas:

Ar galiu užeiti?

Darbdavys:

Taip, prašau užeiti. Sveiki, Mindaugai. Kaip sekasi dirbti? Ar viskas
gerai?

Mindaugas:

Taip, žinoma, viskas gerai! Esu tikrai laimingas, gal÷damas dirbti Jūsų
sodų priežiūros bendrov÷je.

Darbdavys:

Malonu tai gird÷ti, Mindaugai. Iš tiesų tave pasikviečiau čia, nes
nor÷čiau tau pasiūlyti naują darbą.

Mindaugas:
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Darbdavys:

Na, kaip žinai, aš asmeniškai rūpinuosi mūsų klientų sodais. Jie visi
gyvena kaimynyst÷je, didžiausias atstumas - 50 kilometrų. Tačiau
praeitą savaitę mano bendrov÷s partneris paliko mane vieną, o dabar
turiu tiek daug darbų biure: buhalterin÷ apskaita, organizaciniai
reikalai.... Be to, šiuo metu turiu daug įvairios papildomos veiklos
sostin÷je. Taigi, d÷l šios priežasties aš ieškau sodininkyst÷s eksperto,
kuris gal÷tų perimti dalį mano darbo. Kaip manai, ar gal÷tum man
pad÷ti?

Mindaugas:

Žinoma! Kod÷l gi ne? Tiesą sakant, aš manau, kad esu tikrai tinkamas
žmogus šiam darbui.

Darbdavys:

Teisingai. Taip manau ir aš. Kiek pamenu, tu turi pakankamai sodų
priežiūros patirties? Ar tai tiesa?

Mindaugas:

Taip, tai tiesa. Ketverius metus dirbau Botanikos sode. Taip pat turiu
patirties prižiūrint valstybinius parkus. Dar nor÷čiau pasakyti, kad sodai
yra tikroji mano aistra.

Darbdavys:

Labai gerai! Aš tuomet dirbčiau pirmadieniais, trečiadieniais bei
penktadieniais,

o

tu

gal÷tum

mane

pavaduoti

antradieniais,

ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Darbas būtų nuo 9 iki 15 valandos. Ką
manai?
Mindaugas:

Skamba puikiai. Mane šis pasiūlymas tikrai domina. Kada galime
prad÷ti? Aš galiu nors ir nuo rytojaus.

Darbdavys:

Manau, kad galime susitikti rytoj ryte mano biure ir plačiau aptarti viską.
Taip pat aptarsime tavo atlyginimą, kurį, manau, tikrai padidinsime.
Beje, sakyk, ar turi automobilį?

Mindaugas:

Taip, nusipirkau naudotą automobilį prieš m÷nesį. Jis nenaujas, bet
geras.
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Darbdavys:

Puiku! Na, jei kas, kartais gal÷si naudotis ir manuoju. O jei naudosi
savąjį, degalų tikrai įpilsime. Taigi tariam÷s susitikti rytoj ryte, 9 valandą.

Mindaugas:

Man tinka. Tuomet iki pasimatymo.

Darbdavys:

Iki, Mindaugai. Geros dienos.

Mindaugas:

Geros dienos ir Jums.

1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Darbdavys pasikviet÷ Mindaugą nor÷damas jį atleisti iš darbo.
b. Mindaugas yra sodininkyst÷s ekspertas.
c. Darbdavys pasiūl÷ Mindaugui papildomai užsidirbti, nes pats nesp÷ja. Jis turi nemažai
administracinių, organizacinių reikalų.
d. Sodų priežiūra yra Mindaugo aistra.
e. Prieš metus Mindaugas nusipirko naują automobilį.

2 Pratimas
Atsakydami į klausimus aprašykite savo dieną. Stenkit÷s pavartoti kuo daugiau esamojo laiko
veiksmažodžių.
Klausimai:
o Kada ryte atsikeli?
o Kur pusryčiauji?
o Ką valgai pusryčių metu?
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o Ar dažnai v÷luoji į darbą?
o Ką veiki iki pietų?
o Kur pietauji?
o Ką valgai pietų metu?
o Ką veiki iki vakarien÷s?
o Kur vakarieniauji?
o Ką valgai vakarien÷s metu?
o Ką veiki vakare?
o Ar tau dažnai skambina direktorius?
o Ar turi draugų Lietuvoje?
o Kokia šiandien buvo diena?
o Ką šiandien veikei?
o Ką veikei savaitgalį?
o Ką veikei Klaip÷doje šeštadienį?
Pavyzdys:
Aš atsikeliu 7 valandą ryto. Tuomet prausiuosi, valausi dantis, šukuojuosi. Apie 7.30 val. aš
pusryčiauju. Dažniausiai pusryčiauju namuose. (Toliau pratęskite patys...)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 2

Pokalbis darbe su kolega

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 4.2)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis su kolega
darbe.
Veik÷jai: Mindaugas ir Jonas.
Vieta: Biuras.

Jonas:

Sveikas, Mindaugai. Kaip laikaisi?

Mindaugas:

Sveikas. Laikausi neblogai, o kaip tu?

Jonas:

Viskas puiku. Bet kur tu buvai? Aš atvykau į darbą maždaug prieš
valandą ir ieškojau tavęs, bet neradau.

Mindaugas:

Buvau pas viršininką kabinete. Ar jau gird÷jai, kad jis manęs papraš÷
kartu su juo darbuotis sodų priežiūros versle?

Jonas:

Tikrai? Ir ką tu jam atsakei?

Mindaugas:

Na, žinoma, kad atsakiau – taip. Juk žinai, kaip man patinka darbuotis
lauke.
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Jonas:

Taip, tai tiesa. Kaip tau pasisek÷. Džiaugiuosi už tave. Kada prad÷si
naują darbą?

Mindaugas:

Susitar÷me su viršininku susitikti rytoj ir išsamiau viską aptarti.

Jonas:

Nuostabu. O šiandien gal tau jis paskyr÷ laisvą dieną? Kaip žinai,
šiandien reikia krauti svarbius krovinius. Turime 10 pristatymų šią
popietę.

Mindaugas:

Tu visiškai teisus, atsiprašau. Visai iškrito iš galvos. Sakyk, kur yra
sukrauti augalai, reikalingi šiandien pristatyti?

Jonas:

Jie sukrauti sand÷lyje po laiptais. Aš dalį jų jau pakroviau, v÷liau kartu
gal÷sime sukrauti sunkiuosius. Bet pirmiausia dar juos reikia tinkamai
supakuoti. Aš šalia krovinio pad÷jau viską, ko reik÷s.

Mindaugas:

Na, gerai. Ką gi ... Tuomet paskub÷kime. Greičiau prad÷sim, greičiau
baigsim.

Jonas:

Na, tiesą sakant, dabar nor÷jau truput÷lį pails÷ti. Galvojau eiti išgerti
kavos, be to, turiu kai kam paskambinti.

Mindaugas:

Ar kas nors atsitiko? Viskas gerai?

Jonas:

Ne, ne, nieko nenutiko, viskas gerai. Tiesiog pažad÷jau paskambinti 11
valandą, o jau dabar yra 10 minučių po 11.

Mindaugas:

Gerai. Tuomet tu eik, paskambink ir išvirk kavos. Aš supakuosiu
augalus ir ateisiu kartu išgerti kavos.

Jonas:

Tvarka. Gerai, Mindaugai, skubu paskambinti. Ateik kavos po 15 – 20
minučių: bus viskas paruošta.

Mindaugas:

Modulis 4

Gerai. Tuomet tuoj pasimatysime. Iki.

puslapis

- 11 -

Migrantų mokymas valstybin÷s kalbos Europos šalyse

3 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
a. Mindaugas pasak÷ Jonui, kad viršinink÷ papraš÷ jo kartu darbuotis sodų priežiūros versle.
b. Jonas primin÷ Mindaugui, kad šiandien jiems reikia pakrauti svarbius krovinius.
c. Mindaugas ir Jonas išvežioja pomidorus.
d. Jonas yra šiek tiek pavargęs. Jis nusprend÷ pails÷ti ir išgerti kavos.
e. Mindaugas ir Jonas susitar÷ kartu išgerti kavos.

4 Pratimas
Įrašykite tinkamas esamojo laiko veiksmažodžio formas.
(1 veikti, 2 skub÷ti, 3 paimti, 4 užrakinti, 5 atsikelti, 6 praustis, 7 pusryčiauti, 8 valgyti)

1. Ką tu ________________________ sekmadienio vakarais?
2. Ar tu __________________________?
3. Mama __________________ vaiką už rankos.
4. Aš ___________________________ duris.
5. Jis______________________7 ryto.
6. Mes kartu _______________________.
7. Aš paprastai ________________________ apie 8 ryto.
8. Mes ___________________________ pietus su žmona.
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Dialogas Nr. 3
M÷gstamas darbas

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 4.3)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis su kolega
darbe.
Veik÷jai: Mindaugas ir Jonas.
Vieta: Biuras.

Jurga:

Labas, Mindaugai. Seniai mat÷m÷s.

Mindaugas:

Sveika, Jurga. Kur keliauji?

Jurga:

Važiuosiu aplankyti t÷vų į Šiaulius.

Mindaugas:

Aš lekiu namo po darbo. Šiandien su draugais esame susitarę susitikti.
Planuojame pažaisti kortomis ir žiūr÷ti krepšinio varžybas.

Jurga:

Puiku. Kaip tau sekasi darbe?

Mindaugas:

Labai gerai. Šiandien mano viršininkas man pasiūl÷ naują darbą. Aš
jam pad÷siu sodų priežiūros versle.
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Jurga:

Puiku. Svarbiausia, ar tau tai patinka?

Mindaugas:

Taip, netgi labai patinka. Manau, kad pagaliau atrasiu tai, ko jau seniai
ieškojau. Išbandžiau daugelį darbų, bet sodininkyst÷

visada mane

traukdavo labiausiai.
Jurga:

Taip, jaučiu vien iš to, kaip tu apie tai šneki. Bet tikrai, kiek pamenu,
išbandei tikrai daugelį darbų.

Mindaugas:

Tiesa. Kai tik baigiau mokyklą, prad÷jau dirbti skambučių centre.
Reik÷jo siūlyti maisto papildus įvairiems klientams.

Jurga:

Tikrai? Aš irgi esu dirbusi skambučių centre. Pardavin÷jau draudimo
polisus.

Mindaugas:

Įdomu. Bet žinai, tiesą sakant, man tas darbas tikrai nepatiko. Nuolatin÷
įtampa. Tikrai nemalonu dirbti darbą, kuris tau ne prie širdies, bet tu tai
turbūt žinai. O dar visi tie pikti klientai.

Jurga:

Taip, tikrai žinau, ką tai reiškia. Tai, kaip suprantu, tod÷l ir pakeitei
darbą? Ar ne?

Mindaugas:

Žinoma, kad pakeičiau. Dirbau prekybos įmon÷je tam tikrą laiką. Darbas
buvo tikrai neblogas. Bet v÷lgi nuolatinis darbas biure buvo ne prie
širdies. Be to, nuolat reik÷jo pasilikti vakarais viršvalandžių.

Jurga:

Ir kas tada?

Mindaugas:

Na, o tuomet prad÷jau dirbti dabartiniame savo darbe. Žinoma, darbas
sunkus. Mes esame atsakingi už krovinių pakrovimą bei jų užsakymą.

Jurga:

Puiku. Tai šios įmon÷s vadovas tau ir pasiūl÷ naująjį darbą?

Mindaugas:

Taip. Iškart patikau viršininkui. Jis mane po pirmojo interviu iškart
pakviet÷ dirbti. O šiandien kaip tik buvau susitikęs su juo ir kalb÷jausi
savo naująsias pareigas. Negaliu sulaukti, kol prad÷siu.
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Jurga:

Džiaugiuosi už tave. Bet žinai ir aš ilgai ieškojau to, kas man labiausiai
patinka. Po darbo skambučių centre bandžiau dirbti aukle, v÷liau parduotuv÷je. Kurį laiką dirbau bare padav÷ja. Dirbau tam, kad
susitaupyčiau pinigų mokslams. Po to įstojau mokytis. Ir supratau, kad
mano pašaukimas yra dirbti su vaikais. Tod÷l ir prad÷jau dirbti pradinių
klasių mokytoja. Dabar esu tikrai labai laiminga.

Mindaugas:

Na, svarbiausia, kad darbas tave džiugina. Džiaugiuosi ir aš už tave.

Jurga:

Ačiū tau. Turiu paskub÷ti, kitaip pav÷luosiu į traukinį.

Mindaugas:

Gerai,

paskub÷k.

Gal÷tume

susitarti

ir

pasimatyti

kitą

kartą.

Pakalb÷tume, išgertume kavos ar arbatos.
Jurga:

Būtų tikrai nuostabu. Paskambink man kitą savaitę ir susitarsime.

Mindaugas:

Puiku, tuomet taip ir tariam÷s. Beje, gal gali pasakyti savo telefoną,
pažiūr÷siu, ar jis nepasikeitęs. Aš telefone turiu įsivedęs šį numerį.

Jurga:

Taip, tai tikrai mano telefono numeris. Iki, tuomet, Mindaugai. Lauksiu
tavo skambučio. Iki.

Mindaugas:

Iki. Geros kelion÷s.

5 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Jurga žada važiuoti aplankyti t÷vo į Šiaulius.
b. Mindaugas planuoja su drauge pažaisti kortomis ir žiūr÷ti krepšinio varžybas.
c. Darbas skambučių centre Mindaugui nebuvo prie širdies.
d. Tam, kad susitaupytų pinigų mokslams, Jurga anksčiau dirbo valytoja.
e. Dabar Jurga yra laiminga, nes dirba pradinių klasių mokytoja.
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6 Pratimas
Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.

1. Jurga šiuo metu _________________________(važiuoti) aplankyti t÷vų į Šiaulius.
2. Šiandien viršininkas Mindaugui _____________________ (pasiūlyti) naują darbą.
3. Mindaugas ____________________________ (išbandyti) daugelį darbų, bet sodininkyst÷
visada jį ____________________ (traukti) labiausiai.
4.

Mindaugas iškart __________________ (patikti) viršininkui. Darbdavys Mindaugą

__________________ (pakviesti) dirbti jau po pirmojo interviu.
5. Jurga ilgai ____________________ (ieškoti) to, kas jai labiausiai patinka.
6. Po darbo skambučių centre Jurga ____________________ (bandyti) dirbti aukle, po to
parduotuv÷je.

Kurį

laiką

ji

__________________

(dirbti)

bare

padav÷ja.

Jurga

____________________ (dirbti) tam, kad susitaupytų pinigų mokslams. V÷liau Jurga
_________________ (įstoti) mokytis. Ir _________________ (suprasti), kad jos pašaukimas
yra dirbti su vaikais.
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Dialogas Nr. 4

Sodininkyst÷s kursai

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 4.4)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis d÷l
sodininkyst÷s kursų.
Veik÷jai: Mindaugas ir
Kristina.
Vieta: Darbo birža.

Kristina:

Laba diena. Darbo birža. Kristina klauso.

Mindaugas:

Laba diena. Skambinu nor÷damas Jums užduoti vieną klausimą.

Kristina:

Žinoma. Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?

Mindaugas:

Skaičiau

Jūsų

internetiniame

puslapyje,

kad

organizuosite

sodininkyst÷s kursus. Ar tai tiesa? Ir ar gal÷čiau gauti daugiau
informacijos apie juos?
Kristina:

Taip. Žinoma, kad galite. Tiesą sakant organizuosime dvejus kursus.
Vieni bus skirti sodininkystei, kiti labiau susiję su g÷lininkyste.

Mindaugas:
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Kristina:

Pirmieji, sodininkyst÷s kursai, skirti sodo priežiūrai. Sužinosite, kaip
planuoti ir prižiūr÷ti sodą, augalus. Sužinosite, apie kai kurias augalų
savybes, tinkamą dirvožemio ir aplinkos tvarkymą.

Mindaugas:

Ir apie ką bus kalbama g÷lininkyst÷s kursuose?

Kristina:

Juose bus mokoma, kaip reikia rūpintis visomis g÷l÷mis. Pasakosime
apie augalų ligas bei mokysime gaminti puokštes.

Mindaugas:

Supratau. Sakykite, ar bus išrašomas kursų baigimo pažym÷jimas?

Kristina:

Taip, žinoma. Kursai tęsiasi gana ilgą laiką, t. y. 80 valandų. Kursų
pabaigoje

laikysite

egzaminą,

kurį

išlaikę

gausite

pažym÷jimą,

pripažįstamą visoje Lietuvoje.
Mindaugas:

Tai, puiku. Sakykite, kokia yra kursų kaina?

Kristina:

Šiuos kursus rengiame, pasitelkdami Europos Sąjungos fondų paramą.
Tod÷l jų kaina tikrai labai maža. Visas kursas kainuoja – 300 litų.

Mindaugas:

Kaina tikrai labai maža. Sakykite, o kaip gal÷čiau užsiregistruoti? Ir, jei
užsiregistruosiu, ar tikrai pateksiu? Ar bus vykdomas koks nors
konkursas?

Kristina:

Užsiregistruoti galite internetu. Prie informacijos apie kursus yra anketa,
kurią reikia užpildyti. Ji labai paprasta. Žmonių skaičius ribojamas. Bet
kol kas grup÷ dar nesudaryta. Tod÷l, jei paskub÷site ir dar šiandien
užpildysite anketą, tikrai pateksite.

Mindaugas:

Puiku. O sakykite, kada bus organizuojami šie kursai? Kokiomis
dienomis ir kokiu laiku?

Kristina:

Suprasdami, kad dauguma užsiregistravusių - dirbantys žmon÷s,
stengsim÷s derintis prie visų. Bandysime organizuoti vakarais arba
savaitgaliais.

Mindaugas:

Modulis 4

Labai gerai. Ačiū Jums už informaciją.
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Kristina:

Ačiū Jums, kad paskambinote. Jei tur÷site kokių nors klausimų,
skambinkite. Geros dienos.

7 Pratimas
Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.

1. Mindaugas _____________________ (skaityti) internetiniame darbo biržos puslapyje, kad
ji _________________ (organizuoti) sodininkyst÷s kursus.
2. Darbo birža __________________ (organizuoti) dvejus kursus. Vieni bus skirti
sodininkystei, kiti labiau susiję su g÷lininkyste.
3. Darbo biržos kursuose bus mokoma, kaip reikia rūpintis visomis g÷l÷mis. Specialistai
_____________________(pasakoti) apie augalų ligas bei (mokyti) ____________________
gaminti puokštes.
4.

Kursai (tęstis) _____________________ gana ilgą laiką. Kursų pabaigoje Mindaugas

(prival÷ti) ____________________________ išlaikyti egzaminą, kurį išlaikius bus įteikiamas
pažym÷jimas.
5.

Kristina

-

Mindaugui:

„Jei

__________________

(paskub÷ti)

ir

dar

šiandien

__________________ (užpildyti) anketą, tikrai _________________ (patekti)“.
6. Darbo birža kursus ________________________ (organizuoti) vakarais arba savaitgaliais.

8 Pratimas
Įrašykite tinkamas būtojo kartinio laiko formas.

(1 važiuoti , 2 susitikti , 3 atsiliepti, 4 pietauti, 5 bendrauti, 6 grįžti , 7 ieškoti , 8 aiškinti)

1. Mes _______________ namo.

Modulis 4
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2. Ar jūs ____________________ vakar?
3. Andrius _____________________ telefonu.
4. Mano kolegos vakar _________________ restorane.
5. Anksčiau daug _________________ telefonu.
6. Vakar namo aš __________________ apie 8 vakaro.
7. Aš _____________________ savo batų, bet neradau.
8. Jis man _____________________, bet aš nieko nesuprantu.

Modulis 4
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Dialogas Nr. 5

Pokalbis su klientu

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 4, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 4.5)

Pokalbis

Situacija: Pokalbis su
Klientu d÷l sodo priežiūros.
Veik÷jai: Mindaugas ir
Artūras..
Vieta: Biuras.

Artūras:

Artūras Šimkauskas, klausau.

Mindaugas:

Laba diena, ponas Artūrai.

Artūras:

Sveiki, o sakykite kas skambina?

Mindaugas:

Skambina Mindaugas iš įmon÷s „Rojaus sodai“. Sekretor÷ perdav÷
mums Jūsų paliktą žinutę.

Artūras:

Taip, taip. Skambinau Jums nor÷damas suorganizuoti susitikimą.

Mindaugas:

Puiku. Taigi, sakykite kuo gal÷tume Jums pad÷ti?

Modulis 4
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Artūras:

Situacija tokia: aš gyvenu priemiestyje, prie namo mes turime gana
didelį sodą. Sodas yra atsigręžęs į šiaurinę pusę, tod÷l nuolat trūksta
šviesos. D÷l šios priežasties medžiai ir augalai reikalauja nuolatin÷s
priežiūros. Bandau rūpintis sodu kiek galiu, bet nesu ekspertas ir
neturiu laiko rūpintis juo. Be to, nor÷tųsi rimčiau padirb÷ti sode.
Galbūt, labiau jį patobulinti, net nežinau.

Mindaugas:

Taip, supratau.

Artūras:

Be to, nor÷tųsi pasidom÷ti, gal kažkuom gal÷tum÷te pad÷ti?

Mindaugas:

Žinoma, kad gal÷tum÷me. Aš asmeniškai rūpinuosi klientų sodais
kartu su įmon÷s direktore. Mūsų įmon÷, kaip tikriausiai žinote, yra
labai populiari. Mes tuo užsiimame jau daugiau kaip 15 metų.

Artūras:

Taip, jau gird÷jau. Mano pusbrolis jau yra jūsų klientas. Jis man
patar÷ jums paskambinti.

Mindaugas:

Džiugu tai gird÷ti. Gal÷tume pasitarti d÷l Jums patogaus laiko, mes
atvažiuotume kartu su direktore viską aptarti. Pažiūr÷sime, kaip
atrodo Jūsų sodas, bei iškart gal÷tume aptarti visus darbinius
reikalus.

Artūras:

Labai gerai, sakykite kokios yra jūsų paslaugų kainos?

Mindaugas:

Pirmasis vizitas yra nemokamas, o veliau, jei nutarsime kokį projektą
rengsime Jūsų sode, viskas priklausys nuo darbo kiekio. Žinoma, į
išlaidas įeis augalų nupirkimas, bei jų pargabenimas. Taigi, kaina
gali labai svyruoti. Tačiau mes tai tikrai gal÷sime aptarti mūsų
pirmojo

susitikimo

metu

plačiau

Kartu

rasime

pigiausią

racionaliausią sprendimą. Tai tikrai Jums galime pažad÷ti.
Artūras:

Nuostabu.

Mindaugas:

Taigi, sakykite, kada gal÷tume pas Jus atvykti?
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Artūras:

Manau, galime susitikti tarp 13-16 valandos. Kuomet jums patogiau?

Mindaugas:

Minut÷le, žiūriu į savo tvarkaraštį. Kaip tik tur÷sime laisvą minut÷lę
nuo 14 val. 20 min.

Artūras:

Puiku, tuomet lauksiu jūsų. Iki pasimatymo.

Mindaugas:

Iki pasimatymo.

9 Pratimas
Baikite asmenuoti esamojo laiko veiksmažodžius.

Vienaskaita:
Aš laukiu, piešiu, važiuoju, dainuoju
Tu lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____
Jis, ji lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____
Daugiskaita:
Mes lauk_____, pieš_____, važiuoj____, dainuoj____
Jūs lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____
Jie, jos lauk_____, pieš_____, važiuoj_____, dainuoj_____

10 Pratimas
Įrašykite veiksmažodžių galūnes pagal asmenis.
1. Mes po pamokų dažnai žaidž_____ mokyklos kieme. 2. Ko jūs lauk____? 3. Šiandien visi
mokiniai važiuoj_____ į Zoologijos sodą. 4.Marius drož____ labai gražius l÷ktuv÷lius. 5. Per
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matematikos pamokas mes sprendž_____ įvairius uždavinius. 6. Antys plauk_____ į ežero
pakraštį. 7. Žvejai trauk_____ iš jūros tinklus.

11 Pratimas
Sukurkite trumpą pasakojimą apie darbą, ką veikia šie asmenys, vartojant kuo daugiau
veiksmažodžių.

Tomas, Aš, darbuotojai, Jūs, Visi, Tu.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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GRAMATIKA
Veiksmažodžio asmenavimas

Veiksmažodžio bendratis: Važiuoti, dainuoti, bendrauti, tyl÷ti, myl÷ti, kalb÷ti, pirkti,
matyti, sakyti, svajoti

Esamasis laikas

Aš važiuoju, dainuoju, bendrauju, tyliu, myliu, kalbu, perku, matau, sakau, svajoju.
Tu važiuoji, dainuoji, bendrauji, tyli, myli, kalbi, perki, matai, sakai, svajoji.
Jis, ji važiuoja, dainuoja, bendrauja, tyli, myli, kalba, perka, mato, sako, svajoja.
Mes važiuojame, dainuojame, bendraujame, tylime, mylime, kalbame, perkame, matome,
sakome, svajojame.
Jūs važiuojate, dainuojate, bendraujate, tylite, mylite, kalbate, perkate, matote, sakote,
svajojate.
Jie, jos važiuoja, dainuoja, bendrauja, tyli, myli, kalba, perka, mato, sako, svajoja.

Veiksmažodžio „būti” asmenavimas

Aš esu

Mes esame

Tu esi

Jūs esate

Jis, ji yra

Jie, jos yra

Būtasis kartinis laikas
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Aš važiavau, dainavau, bendravau, tyl÷jau, myl÷jau, kalb÷jau, pirkau, mačiau, sakiau,
svajojau.
Tu važiavai, dainavai, bendravai, tyl÷jai, myl÷jai, kalb÷jai, pirkai, matei, sakei, svajojai.
Jis, ji važiavo, dainavo, bendravo, tyl÷jo, myl÷jo, kalb÷jo, pirko, mat÷, sak÷, svajojo.
Mes važiavome, dainavome, bendravome, tyl÷jome, myl÷jome, kalb÷jome, pirkome,
mat÷me, sak÷me, svajojome.
Jūs važiavote, dainavote, bendravote, tyl÷jote, myl÷jote, kalb÷jote, pirkote, mat÷te,
sak÷te, svajojote.
Jie, jos važiavo, dainavo, bendravo, tyl÷jo, myl÷jo, kalb÷jo, pirko, mat÷, sak÷, svajojo.

Veiksmažodžio „būti” asmenavimas

Aš buvau

Mes buvome

Tu buvai

Jūs buvote

Jis, ji buvo

Jie, jos buvo

Būtasis dažninis laikas

Aš važiuodavau, dainuodavau, bendraudavau, tyl÷davau, myl÷davau, kalb÷davau,
pirkdavau, matydavau, sakydavau, svajodavau.
Tu važiuodavai, dainuodavai, bendraudavai, tyl÷davai, myl÷davai, kalb÷davai, pirkdavai,
matydavai, sakydavai, svajodavai.
Jis, ji važiuodavo, dainuodavo, bendraudavo, tyl÷davo, myl÷davo, kalb÷davo, pirkdavo,
matydavo, sakydavo, svajodavo.
Mes važiuodavome, dainuodavome, bendraudavome, tyl÷davome, myl÷davome,
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kalb÷davome, pirkdavome, matydavome, sakydavome, svajodavome.
Jūs važiuodavote, dainuodavote, bendraudavote, tyl÷davote, myl÷davote, kalb÷davote,
pirkdavote, matydavote, sakydavote, svajodavote.
Jie, jos važiuodavo, dainuodavo, bendraudavo, tyl÷davo, myl÷davo, kalb÷davo, pirkdavo,
matydavo, sakydavo, svajodavo.

Veiksmažodžio „būti” asmenavimas

Aš būdavau

Mes būdavome

Tu būdavai

Jūs būdavote

Jis, ji būdavo

Jie, jos būdavo

Būsimasis laikas

Aš važiuosiu, dainuosiu, bendrausiu, tyl÷siu, myl÷siu, kalb÷siu, pirksiu, matysiu, sakysiu,
svajosiu.
Tu važiuosi, dainuosi, bendrausi, tyl÷si, myl÷si, kalb÷si, pirksi, matysi, sakysi, svajosi.
Jis, ji važiuos, dainuos, bendraus, tyl÷s, myl÷s, kalb÷s, pirks, matys, sakys, svajos.
Mes važiuosime, dainuosime, bendrausime, tyl÷sime, myl÷sime, kalb÷sime, pirksime,
matysime, svajosime.
Jūs važiuosite, dainuosite, bendrausite, tyl÷site, myl÷site, kalb÷site, pirksite, matysite,
svajosite.
Jie, jos važiuos, dainuos, bendraus, tyl÷s, myl÷s, kalb÷s, pirks, matys, svajos.

Veiksmažodžio „būti” asmenavimas
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Aš būsiu

Mes būsime

Tu būsi

Jūs būsite

Jis, ji bus

Jie, jos bus
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ŠALIES INFORMACIJA:

Darbuotojų teis÷mis ir pareigomis Lietuvoje rūpinasi Lietuvos Respublikos valstybin÷
darbo inspekcija.
Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos misija – tarnauti valstybei ir
visuomenei ginant viešąjį interesą ir vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų
darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir
darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.
Darbo

inspektoriai

vykdo

darbuotojų

saugą

ir

sveikatą,

darbo

santykius

reglamentuojančių teis÷s aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
prevenciją įmon÷se, kontroliuodami, kaip laikomasi šių teis÷s aktų (per metus patikrinama 6 –
7 proc. šalyje įregistruotų įmonių) ir konsultuodami darbuotojus, jų atstovus, profesines
sąjungas, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas ir komitetus, taip pat
pagal savo kompetenciją atlikdami šviet÷jišką misiją visuomen÷je. Be to, Valstybin÷ darbo
inspekcija aktyviai skatina ir siekia, kad būtų įtvirtinami socialiniu dialogu bei kolektyvine
sutartimi grindžiami santykiai tarp darbdavių ir darbuotojų bei jų atitinkamų organizacijų.
Valstybinei darbo inspekcijai priskirta funkcija - vykdyti nelegalaus darbo reiškinių
kontrolę, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka koordinuoti nelegalaus darbo reiškinių kontrolę
vykdančių institucijų veiklą. Valstybin÷ darbo inspekcija, kontroliuodama, kaip laikomasi
darbo santykius reglamentuojančių įstatymų, tikrina, kaip vykdomos Darbo kodekso
nuostatos, tarp jų – susijusios su darbo sutartimis, darbo apmok÷jimu, darbo ir poilsio
organizavimu, taip pat, kaip vykdomi atitinkami Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimai
bei Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos įsakymai.
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Darbo inspektoriai tikrina, ar įmon÷se, įstaigose ir organizacijose darbdaviai
identifikuoja pavojus ir atlieka rizikos tyrimus bei jos vertinimą, tiria nelaimingus atsitikimus
darbe, analizuoja ir teikia siūlymus d÷l jų priežasčių pašalinimo bei darbuotojų saugos ir
sveikatos būkl÷s šalyje gerinimo, organizuoja ir kartu su sveikatos priežiūros įstaigų atstovais
tiria profesinių ligų atsiradimo aplinkybes bei priežastis; nagrin÷ja pareiškimus ir skundus
Valstybin÷s darbo inspekcijos kompetencijos klausimais; teikia pastabas bei pasiūlymus d÷l
darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo santykių klausimais rengiamų aktų projektų, išvadas
d÷l rengiamų darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų, dalyvauja tikrinant
darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdavių įgaliotų asmenų, darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybų specialistų žinias ir pan.
Valstybin÷ darbo inspekcija nustatyta tvarka dalyvauja priimant naudoti įmones, jų
padalinius ar atskiras darbo vietas bei tiriant įrenginių ir objektų avarijas, vykdo Potencialiai
pavojingų įrenginių registro tvarkytojo funkciją, priima įmonių pateiktus prašymus skirti l÷šų
nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos priemon÷ms įgyvendinti ir kt.
Lietuvai įsiliejus į ES erdvę, Valstybinei darbo inspekcijai, be jau galiojančių teis÷s aktų
priežiūros, atsiranda naujų funkcijų ir įpareigojimų: komandiruotų darbuotojų iš ES šalių darbo
sąlygų kontrol÷, ES dokumentuose ir nacionaliniuose teis÷s aktuose numatyta tikrinimų
keliuose ir transporto įmon÷se tvarka vykdoma vairuotojų darbo ir poilsio laiko kontrol÷. Pagal
Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymą Valstybinei darbo inspekcijai pavesta
darbuotojų atstovų teisių apsaugos ir garantijų šalyje veikiančiose Europos Bendrijos
įmon÷se, jų padaliniuose kontrol÷; ji taip pat atlieka ES saugos ir sveikatos darbe agentūros
atstovavimo Lietuvoje funkcijas. Ir tai, be abejo, ne paskutiniai įpareigojimai. Visiems jiems
įgyvendinti inspektoriai skatinami kelti kvalifikaciją, tobulinti savo administracinius ir
profesinius geb÷jimus, kad būtų naujais veiklos metodais diegiama prevencijos kultūra, tuo
pačiu nepamirštant ir tradicinių, gyvenimo patikrintų darbo formų.
Vykdydama savo uždavinius ir pl÷todama socialinę partnerystę, Valstybin÷ darbo
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inspekcija bendradarbiauja su visomis šalies profesin÷mis sąjungomis ir darbdavių
organizacijomis, taip pat palaiko dalykinius ryšius su daugiau kaip 30 vyriausybinių įstaigų ir
organizacijų, visomis savivaldyb÷mis bei apskričių organizacijomis, Vyriausyb÷s atstovais
apskrityse. Nuo 1994 m. inspekcija turi nuolatinį atstovą trišal÷je Lietuvos Respublikos
darbuotojų saugos ir sveikatos komisijoje; įstaigos specialistai nuolat dalyvauja Lietuvos
Respublikos trišal÷s tarybos veikloje.
Išsami informacija apie Valstybin÷s darbo inspekcijos veiklą pateikiama kasmet
rengiamoje Ataskaitoje apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo įstatymų
vykdymą Lietuvos Respublikos įmon÷se, įstaigose ir organizacijose.
Valstybin÷s darbo inspekcijos vadovyb÷, inspektoriai ir specialistai priima naujus
iššūkius, susijusius su rinkos ekonominiais pokyčiais, su darbo santykiais joje bei su keliama
atsakomybe naudos visuomenei kontekste.
Remiantis LR darbo kodeksu, darbo teises Lietuvos Respublikoje gina teismai, profesin÷s
sąjungos, darbo įstatymų specialiai nustatytais atvejais darbo teis÷s ginamos administracine
tvarka. Profesin÷s sąjungos darbo teises gina jų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta
tvarka. Darbo kodeksas teismams suteikia išimtines teises ginant darbo teises bei teis÷tus
interesus. Tik teismas gali pripažinti negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius valstyb÷s
institucijų ar pareigūnų aktus bei netaikyti įstatymams prieštaraujančio valstyb÷s institucijos,
savivaldyb÷s ar pareigūno akto. Būtent pripažindami negaliojančiais tam tikrus aktus bei
netaikydami prieštaraujančių įstatymams teis÷s aktų, teismai gali ginti pažeistas darbo teises.
LR darbo kodeksas numato, jog darbo teisių savigyna leidžiama tik Darbo kodekso
numatytais atvejais ( LR darbo kodekso 37 straipsnis).
Siekiant apsaugoti darbuotojų teises bei teis÷tus interesus teisin÷je literatūroje pripažįstama,
jog darbo teisiniuose santykiuose darbuotojas yra silpnesnioji šalis, tod÷l jo teisių bei teis÷tų
interesų apsaugai skiriamas ypatingas d÷mesys. Lietuvos Respublikoje savo veiklą vykdo
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įvairios institucijos bei organizacijos, siekdamos kuo geriau užtikrinti darbuotojų teises, jų
teis÷tus interesus, o esant darbo teisių pažeidimams, šios institucijos bei organizacijos imasi
veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tokiems pažeidimams, kad asmeniui, nukent÷jusiam nuo
neteis÷tų veiksmų būtų atlyginta žala, o darbo teises pažeidęs subjektas būtų nubaustas
įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikoje darbo įstatymų, kitų norminių teis÷s aktų, kolektyvinių sutarčių
laikymosi kontrol÷s organai yra dviejų rūšių: valstybiniai ir nevalstybiniai.
Informacija pateikta remiantis:
http://www.vdi.lt/index.php?1932977830
http://www.manoteises.lt/index.php?lang=1&sid=511

12 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
1. Darbuotojų teis÷mis ir pareigomis Lietuvoje rūpinasi Lietuvos Respublikos valstybin÷
darbdavių inspekcija.
2. Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos misija – tarnauti valstybei ir
visuomenei ginant viešąjį interesą ir vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų
atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą,
gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.
3. Valstybinei darbo inspekcijai priskirta funkcija - vykdyti nelegalaus darbo reiškinių
kontrolę.
4. Nuo 1994 m. inspekcija turi nuolatinį atstovą trišal÷je Lietuvos Respublikos darbuotojų
saugos ir sveikatos komisijoje.
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ŽODYNAS:
1. Darbas, vyr.g., daikt.
2. Sutartis, vyr.g, daikt.
3. Dirbti, veiksm.
4. Atsakomyb÷, mot g., daikt.
5. Atostogos, mot. g, daikt.
6. Įdarbinimas, vyr.g., daikt.
7. Nuobauda, mot. g., daikt.
8. Lojalus, būdv.
9. Klientas, vyr.g., daikt.

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

10. Kursai, vyr.g., daikt.
11. Užduotis, mot.g., daikt.
12. Direktorius, vyr.g., daikt.
13. M÷gstamas, būdv.
14. Pasiūlymas, vyr.g., daikt.
15. Verslas, 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/
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ATSAKYMAI:
1 Pamoka – Pokalbis su direktoriumi.

1 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Darbdavys pasikviet÷ Mindaugą nor÷damas jį atleisti iš darbo. NETEISINGAS
b. Mindaugas yra sodininkyst÷s ekspertas. TEISINGAS
c. Darbdavys pasiūl÷ Mindaugui papildomai užsidirbti, nes pats nesp÷ja. Jis turi nemažai
administracinių, organizacinių reikalų. TEISINGAS
d. Sodų priežiūra yra Mindaugo aistra. TEISINGAS
e. Prieš metus Mindaugas nusipirko naują automobilį. TEISINGAS
2 Pamoka- Pokalbis darbe su kolega

3 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
a. Mindaugas pasak÷ Jonui, kad viršinink÷ papraš÷ jo kartu darbuotis sodų priežiūros versle.
TEISINGAS
b. Jonas primin÷ Mindaugui, kad šiandien jiems reikia pakrauti svarbius krovinius.
TEISINGAS
c. Mindaugas ir Jonas išvežioja pomidorus. NETEISINGAS
d. Jonas yra šiek tiek pavargęs. Jis nusprend÷ pails÷ti ir išgerti kavos. TEISINGAS
e. Mindaugas ir Jonas susitar÷ kartu išgerti kavos. TEISINGAS
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4 Pratimas
Įrašykite tinkamas esamojo laiko veiksmažodžio formas.
(1 veikti, 2 skub÷ti, 3 paimti, 4 užrakinti, 5 atsikelti, 6 praustis, 7 pusryčiauti, 8 valgyti)

1. Ką tu veiki sekmadienio vakarais?
2. Ar tu skubi?
3. Mama pa÷m÷ vaiką už rankos.
4. Aš užrakinau duris.
5. Jis atsikelia 7 ryto.
6. Mes kartu prausiam÷s.
7. Aš paprastai pusryčiauju apie 8 ryto.
8. Mes valgome pietus su žmona.

3 Pamoka- M÷gstamas darbas

5 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.

a. Jurga žada važiuoti aplankyti t÷vo į Šiaulius. TEISINGAS
b. Mindaugas planuoja su drauge pažaisti kortomis ir žiūr÷ti krepšinio varžybas. TEISINGAS
c. Darbas skambučių centre Mindaugui nebuvo prie širdies. TEISINGAS
d. Tam, kad susitaupytų pinigų mokslams, Jurga anksčiau dirbo valytoja. NETEISINGAS
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e. Dabar Jurga yra laiminga, nes dirba pradinių klasių mokytoja. TEISINGAS

6 Pratimas
Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.

1. Jurga šiuo metu važiuoja (važiuoti) aplankyti t÷vų į Šiaulius.
2. Šiandien viršininkas Mindaugui pasiūl÷ (pasiūlyti) naują darbą.
3. Mindaugas išband÷ (išbandyti) daugelį darbų, bet sodininkyst÷ visada jį trauk÷ (traukti)
labiausiai.
4.

Mindaugas iškart patiko (patikti) viršininkui. Darbdavys Mindaugą pakviet÷ (pakviesti)

dirbti jau po pirmojo interviu.
5. Jurga ilgai ieškojo (ieškoti) to, kas jai labiausiai patinka.
6. Po darbo skambučių centre Jurga band÷ (bandyti) dirbti aukle, po to parduotuv÷je. Kurį
laiką ji dirbo (dirbti) bare padav÷ja. Jurga dirbo (dirbti) tam, kad susitaupytų pinigų mokslams.
V÷liau Jurga įstojo (įstoti) mokytis. Ir suprato (suprasti), kad jos pašaukimas yra dirbti su
vaikais.

4 Pamoka- Sodininkyst÷s kursai

7 Pratimas
Įrašykite tinkamą esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžio formą.

1. Mindaugas skait÷ (skaityti) internetiniame darbo biržos puslapyje, kad ji organizuoja
(organizuoti) sodininkyst÷s kursus.
2. Darbo birža organizuoja (organizuoti) dvejus kursus. Vieni bus skirti sodininkystei, kiti
labiau susiję su g÷lininkyste.
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3. Darbo biržos kursuose bus mokoma, kaip reikia rūpintis visomis g÷l÷mis. Specialistai
pasakos (pasakoti) apie augalų ligas bei (mokyti) mokins gaminti puokštes.
4. Kursai (tęstis) tęsis gana ilgą laiką. Kursų pabaigoje Mindaugas (prival÷ti) prival÷s išlaikyti
egzaminą, kurį išlaikius bus įteikiamas pažym÷jimas.
5. Kristina - Mindaugui: „Jei paskub÷si (paskub÷ti) ir dar šiandien užpildysi (užpildyti) anketą,
tikrai pateksi (patekti)“.
6. Darbo birža kursus organizuoja (organizuoti) vakarais arba savaitgaliais.

8 Pratimas
Įrašykite tinkamas būtojo kartinio laiko formas.

(1 važiuoti , 2 susitikti , 3 atsiliepti, 4 pietauti, 5 bendrauti, 6 grįžti , 7 ieškoti , 8 aiškinti)

1. Mes važiavome namo.
2. Ar jūs susitikote vakar?
3. Andrius atsiliep÷ telefonu.
4. Mano kolegos vakar pietavo restorane.
5. Anksčiau daug bendravau telefonu.
6. Vakar namo aš grįžau apie 8 vakaro.
7. Aš ieškojau savo batų, bet neradau.
8. Jis man aiškina, bet aš nieko nesuprantu.
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5 Pamoka-Pokalbis su klientu

9 Pratimas
Baikite asmenuoti esamojo laiko veiksmažodžius.
Vienaskaita:
Aš laukiu, piešiu, važiuoju, dainuoju
Tu lauki, pieši, važiuoji, dainuoji
Jis, ji laukia, piešia, važiuoja, dainuoja
Daugiskaita:
Mes laukiame, piešiame, važiuojame, dainuojame
Jūs laukiate, piešiate, važiuojate, dainuojate
Jie, jos laukia, piešia, važiuoja, dainuoja

10 Pratimas
Įrašykite veiksmažodžių galūnes pagal asmenis.
1. Mes po pamokų dažnai žaidžiame mokyklos kieme. 2. Ko jūs laukiate? 3. Šiandien visi
mokiniai važiuoja į Zoologijos sodą. 4.Marius drožia labai gražius l÷ktuv÷lius. 5. Per
matematikos pamokas mes sprendžiame įvairius uždavinius. 6. Antys plaukia į ežero
pakraštį. 7. Žvejai traukia iš jūros tinklus.

12 Pratimas
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.
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1. Darbuotojų teis÷mis ir pareigomis Lietuvoje rūpinasi Lietuvos Respublikos valstybin÷
darbdavių inspekcija. NETEISINGAS
2. Lietuvos Respublikos valstybin÷s darbo inspekcijos misija – tarnauti valstybei ir
visuomenei ginant viešąjį interesą ir vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų
atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą,
gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas. TEISINGAS
3. Valstybinei darbo inspekcijai priskirta funkcija - vykdyti nelegalaus darbo reiškinių
kontrolę. TEISINGAS
4. Nuo 1994 m. inspekcija turi nuolatinį atstovą trišal÷je Lietuvos Respublikos darbuotojų
saugos ir sveikatos komisijoje. TEISINGAS
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ULIS 4

VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Nemuno g. 2, LT-91199, Klaip÷da, Lietuva
El. paštas: info@smk.lt
Tinklalapis: www.smk.lt

Projekto koordinatorius:

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
Via delle Fiascaie 12, 50053 Empoli, ITALY
website: www.asev.it

Projektas L-PACK, 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP
Sutarties numeris 2010 – 4125/001-001
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