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MODULIS 6 
 

 

 
BŪSTAS 

 

 
Būstas 

Modulio tema – būstas. Pateikiamos galimos situacijos ieškant būsto nuomai, apžiūrint 
kambarius, susipažįstant su kambario draugais. Taip pat pateikiama informacija apie 
Lietuvos nekilnojamojo turto rinką . 

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo tipas Pratimai 

Buto nuoma Pokalbis telefonu Būdvardžių naudojimas 
Kambario apžiūra Pokalbis  Būdvardžių naudojimas 
Įsikūrimas naujame bute Pokalbis Būdvardžių linksniavimas 
Kambario draugū pokalbis Pokalbis Būdvardžių linksniavimas 
Problemos d÷l triukšmo Pokalbis Būdvardžių naudojimas 
Informacija apie šalį Tekstas Lietuvos nekilnojamojo turto 

rinkos vertinimas 
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Dialogas Nr. 1 
 
Buto nuoma 
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 6.1) 
 

 
 

 
Raminta: Labas rytas, mano vardas Raminta. Skambinu Jums pagal skelbimą 

laikraštyje. D÷l kambario nuomos. 

Julija: Labas rytas! Taip, aš nuomoju du kambarius. Vienas kambarys jau 

išnuomotas. Sakykite, ar Jūs esate student÷? 

Raminta: Taip, aš studijuoju Klaip÷dos universitete ekonomiką. Tiesą pasakius, į 

Klaip÷dą atvykau neseniai. Šiuo metu esu apsistojusi pas draugus, bet 

nesinor÷tų ilgiau ten užsibūti. Nor÷tųsi būti pačiai atsakingai už save. 

Julija: Puiku. Sakykite, ar nor÷site pamatyti kambarį? 

Raminta: Taip, tikrai nor÷čiau. Tai yra dviejų kambarių butas, ar ne? Sakykite, 

kokia būtų nuomos kaina m÷nesiui? 

Pokalbis 
 
Situacija: Raminta 
skambina Julijai d÷l 
kambario nuomos 
 
Veik÷jai: Raminat ir Julija 
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Julija: 200 litų per m÷nesį. Taip pat  Jums, merginos, reik÷s susimok÷ti už 

komunalinius patarnavimus. Šiuos mokesčius dalintum÷t÷s kartu su kita 

mergina, gyvenančia bute. Be to, butas yra pačiame centre. Tai puiki ir 

rami vieta. 

Raminta: Sakykite, ar bute yra internetas? 

Julija: Taip, internetas yra. Ryšys labai geras. O kaina už jį tikrai nedidel÷. 

Raminta: Na, manau, kad kaina tikrai nebloga. Butas, sak÷te, yra centre? O gal 

gal÷tum÷te trumpai papasakoti šiek tiek daugiau apie butą? 

Julija: Taip, žinoma. Jis yra Taikos prospekte. Netoli senojo turgaus. Pro šalį 

važiuoja visi svarbiausi autobusai. Kambarys, kuri nuomotum÷te, yra 

labai šviesus, malonus ir spalvingas. Bute taip pat yra ir skalbimo 

mašina, kiti reikalingiausi buitin÷s technikos prietaisai. Kita mergina, 

kuri nuomojasi kambarį, čia atsikraust÷ taip pat neseniai, tik prieš keletą 

savaičių. Ji - labai miela mergina. 

Raminta: Na, viskas skamba puikiai. Gal yra kokių nors trūkumų? 

Julija: Na, ne itin daug. Na, nebent tai, kad Jūsų kambarys n÷ra labai didelis. 

Bet gyventi jame tikrai patogu. Planavimas geras. Na, vienas iš trūkumų 

yra... triukšmas. Vasarą, kai praveri langus, galima gird÷ti triukšmą iš 

gatv÷s, bet, juos užsidarius, mašinų ūžimo beveik negird÷ti. 

Raminta: Na, manau, kad tai tikrai n÷ra labai dideli trūkumai. Nor÷čiau apžiūr÷ti šį 

butą. Nebesinori gyventi pas draugus. 

Julija: Rytoj aš laisva visą dieną. Sakykite, kada nor÷tum÷te apžiūr÷ti 

kambarį? 

Raminta: Ar Jums būtų gerai, jei užsukčiau 10 valandą? 

Julija: Taip, žinoma. Lauksiu Jūsų prie namo. Adresas – Taikos prospektas 

20.  
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Raminta: Puiku. Tuomet pasimatysime 10 valandą. Beje, gal gal÷tum÷te pasakyti 

savo vardą. 

Julija: Atsiprašau, pamiršau jį pamin÷ti. Aš Julija. 

Raminta: Ačiū Jums ir iki pasimatymo. 

Julija: Viso. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 
a. Raminta ketina išsinuomoti butą. 

b. Klaip÷doje Raminta gyvena jau seniai. 

c. Mokesčius už butą Raminta tur÷s dalintis kartu su kita mergina, gyvenančia bute. 

d. Bute, kuriame ketina apsigyventi Raminta, n÷ra skalbimo mašinos, kitų reikalingiausių 

buitin÷s technikos prietaisų. 

e. Raminta nusprend÷ apžiūr÷ti butą. 

 
2 Pratimas  

Aprašykite, kokių spalvų drabužiais vilkite. Parašykite, kokios spalvos ir spalvų deriniai Jums 

labiausiai tinka ir patinka.  

 
Spalvos : 

 

raudona,  geltona,  m÷lyna , žalia,  ruda , juoda,  salotin ÷, violetin ÷, oranžin ÷, žydra,  

balta, purpurin ÷, baklažano spalva,  šviesiai ruda , pilka, tamsiai ruda,  alyvin ÷,, 

dramblio kaulo spalva,  rožin ÷. 

 
Pavyzdys: 

Aš vilkiu m÷lynais džinsais, aviu rudais batais. Labiausiai man patinka tamsiai m÷lyna spalva. 

Prie jos puikiai dera raudona ir balta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Pratimas  

Įrašykite išbraukite pateiktus būdvardžius: margas , tyras , ramus , ūsuotas , šviesiaplauk ÷, 

šiųdieninis , b÷gančioji, lininis, auksinis, šilta, saugesnis, šviežias , nauja  

 
 

Ą Č E T A Š D T Y K R T U J 
Š D V N M I B E H T K T L K 
B A Š E G Ų ö J K Y Ū Į Ę F 
N A V V D D G K U R A M U S 
Š V I E S I A P L A U K ö A 
I S E R Ū E N E I S K O P U 
L Į Ž T S N Č T N I S K L G 
T G I Y U I I Y I B I H F E 
A N A U O N O I N O N P L S 
E R S C T I J F I G I J K N 
M A R G A S I Z S L S K J I 
T Y U I S O P A S D F G H S 
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Dialogas Nr. 2 

 
Kambario apži ūra 
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 6.2) 

 
 
 
Julija: Prašau užeiti. Butas tikrai labai šviesus ir patogus. 

Raminta: Taip, jis tikrai labai šviesus. O ir vieta tikrai nebloga. Labai patogi. 

Centras čia pat, o ir patys pagrindiniai autobusai, kurių man reikia, 

važiuoja pro čia. 

Julija: Šaunu. Manau, kad čia jausit÷s labai patogiai. 

Raminta: Jūs teisi, man patinka ši vieta. 

Julija: Eime, pirmiausia parodysiu Jūsų kambarį. 

Raminta: Gerai, eikime. 

Pokalbis 
 
Situacija: Raminta 
susitinka Julija d÷l 
kambario nuomos 
 
Veik÷jai: Ramina ir Julija 
 
Vieta: Butas 
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Julija: Kambarys n÷ra labai didelis, kaip jau ir sakiau. Dvigul÷ lova, darbo 

stalas. Tiesa, drabužių spinta, kuri yra štai čia,  koridoriuje, tur÷site 

pasidalinti abi. Jei kažkokių baldų turite pati ar norite įsigyti, mielai 

prašau tai daryti. Tam tikrai neprieštarausiu. 

Raminta: Puiku. Kambarys man patinka. Man labai patinka pastelin÷s spalvos. O 

šiame kambaryje taip gražiai suderintos spalvos... Jauku. 

Julija: Eime, parodysiu kitą kambarį. Štai čia Linos, kitos merginos, kuri čia 

gyvena, kambarys. Ji šiuo metu tur÷tų būti universitete. Ji taip pat dirba 

kavin÷je, čia pat senamiestyje. 

Raminta: Vonia puiki. Tikrai gražiai sutvarkyta. Nuostabi gelsva spalva. 

Julija: Deja, n÷ra dušo kabinos, yra tik vonia.  

Raminta: Taip. Nieko tokio. Mirkti vonioje man labai patinka. 

Julija: Štai čia virtuv÷. Maža, bet yra viskas, ko Jums prireiks: indai, puodai, 

keptuv÷, šaldytuvas, virykl÷. Ar Jums patinka gaminti maistą? 

Raminta: Netgi labai. Mama nuo mažens mane išmok÷ gaminti pačius 

įvairiausius patiekalus. 

Julija: Puiku. Lina apsidžiaugs. Štai čia svetain÷. Ją išdaž÷me gelsva spalva. 

Šviesios spalvos teikia kambariui šilumos. Padeda atsipalaiduoti. Mane 

ši spalva labai ramina. Televizorius čia – senas, tačiau jis puikiausiai 

rodo. Suprantama čia yra ir kabelin÷ televizija. Nupirkau ir DVD grotuvą, 

kad ilgais žiemos vakarais su draugais gal÷tum÷te pažiūr÷ti įvairių 

filmų. 

Raminta: Labai gražus kambarys. Man taip pat patinka jo spalva. Taip pat patinka 

šis stilingas veidrodis. 

Julija: Taip, tai brolio dovana. 

Raminta: Butas man labai patinka. Tikrai šviesus ir spalvingas. 
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Julija: Būsima kaimyn÷ yra tikrai labai miela ir tvarkinga mergina, tod÷l, 

manau, kad jūs puikiai sutarsite. 

Raminta: Nor÷čiau nuomotis šį kambarį, nes jis tikrai man patinka. 

Julija: Šaunu gird÷ti. Kada nor÷tum÷te persikraustyti? 

Raminta: Manau, kad jau rytoj. Šiandien nebesp÷siu. Vakare turiu nuveikti dar 

keletą anksčiau suplanuotų darbų. Tai, manau, kad kraustysiuosi rytoj. 

Gal gal÷tume susitikti rytoj? Perduosite man raktus. Taip pat 

pasirašytume nuomos sutartį. 

Julija: Puiku. Galime susitikti čia apie 9 valandą ir aptarsime likusius reikalus. 

Raminta: O ... Negaliu sulaukti. Manau, čia gyventi bus tikrai šaunu. 
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4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ramintai butas patiko. 

b. Raminta nemoka gaminti. 

c. Raminta ketina persikraustyti poryt vakare. 

d. Raminta ir Julija susitar÷ susitikti apie 9 valandą ir aptarti likusius reikalus. 

e. Raminta nekantrauja apsigyventi naujame savo kambaryje. 

 

5 Pratimas  

Raskite tekste sakinių su būdvardžiais. Nurašykite juos.  

Pavyzdys: 

Prašau užeiti. Butas tikrai labai šviesus ir patogus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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Dialogas Nr. 3 

 Įsikūrimas naujame bute  
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 6.3) 

 
 
 
Julija: Sveika, Raminta, prašau užeiti. Taip pat susipažinkite su savo kaimyne 

Lina. 

Raminta: Labas rytas. Malonu susipažinti. Aš Raminta. 

Lina: Sveika atvykusi, Raminta. Malonu ir man. 

Julija: Taigi, kaip ir kalb÷jome, Ramintos nuomos kaina bus 200 litų per 

m÷nesį, taip pat komunaliniai mokesčiai, kuriuos dalinsit÷s per pusę su 

Lina. 

Lina: Taip, taip. 

Pokalbis 
 
Situacija: Raminta ir Lina 
susitinka Julija d÷l 
kambario nuomos 
 
Veik÷jai: Ramina, Lina ir 
Julija 
 
Vieta: Butas 
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Raminta: Aš gaunu stipendiją 10 m÷nesio dieną, sakykite, ar tuomet būtų galima 

mok÷ti? 

Julija: Puiku. Man tikrai taip tinka. Tuomet galime tartis, kad atvyksiu pas Jus 

kiekvieno m÷nesio 15 dieną ir suskaičiuosime visus mokesčius. 

Raminta: Ačiū, Jūs labai maloni. 

Julija: Štai paruošiau standartinę nuomos sutartį. Galite ją peržiūr÷ti, tuomet 

pasirašykite. Taip pat reik÷s nurodyti savo vardą, pavardę bei asmens 

kodą. 

Raminta: Puiku. Štai prašau. 

Julija: Vieną kopiją duosiu Jums. O viena liks man. Gal turite dar kažkokių 

klausimų? 

Raminta: Na, kol kas neturiu. Jei kils kokių nors klausimų - paskambinsiu Jums, 

jei nieko prieš? 

Julija: Žinoma. Skambinkite, jei iškils kokių nors klausimų ar problemų bute. 

Raminta: D÷kui Jums. 

Julija: Ką gi, palieku Jus. Gal÷site atsinešti likusius daiktus ir įsikurti. Štai, 

beje, čia Jūsų raktas. Lina parodys, kur yra raktas nuo apatinių durų. 

Jos su užraktu, kad čia neslampin÷tų nepageidaujami asmenys. 

Lina: Taip, taip, parodysiu. 

Julija: Ką gi, tuomet Jus palieku. Gerų įkurtuvių. Skambinkite, jei kas nutiks, o 

jei ne  - pasimatysime 15 dieną. 

Raminta: Ačiū už viską. 

Julija: Viso. 

Lina: Na, ką gi. Prad÷kime tavo įsikūrimą. Eime pad÷siu tau atnešti likusius 

daiktus. 
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Raminta: Puiku, eime. Apačioje, mašinoje, laukia mano draugas. Nors daiktų 

neturiu labai daug, bet pagalba pravers. 

Lina: Na, ir puiku. Eime. 
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6 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Būsima kambario draug÷ Lina Ramintai pasirod÷ nesimpatiška. 

b. Raminta pasak÷ Julijai, kad jai būtų patogu sumok÷ti nuomos mokestį gavus stipendiją. 

c. Raminta iš pradžių nenor÷jo pasirašyti nuomos sutarties. 

d. Julija padav÷ Ramintai raktą nuo apatinių durų. 

e. Julija palink÷jo Ramintai gerų įkurtuvių. 

 

7 Pratimas  

Skliausteliuose pateiktus būdvardžius parašykite reikiamu linksniu.  

 
Ką valgo ispanai?  

Barselona yra įsikūrusi Ispanijos šiaur÷s rytuose, netoli sienos su Prancūzija. Tod÷l 

nenuostabu, kad Katalonijoje jaučiama didel÷ prancūzų įtaka. Barselonoje gausu (jaukios) 

__________ parduotuv÷lių, kurias prancūzai vadina „boutique“. Neretas iš šių butikų 

puikuojasi (prancūziški) _________________ pavadinimais. Visoje Katalonijoje ruošiamas 

tradicinis desertas Crema Catalana. Tai (puikus) ______________ kiaušinių kremo desertas 

su (traški) ____________________ cukraus plutele. Šis desertas panašus į (prancūziškas) 

_________________ creme brulee.  

Aišku, Barselonoje reikia paragauti sangrijos – (lengvas) ________________ vyno, ruošiamo 

su (įvairūs) __________________ vaisiais, (saldus) _______________ limonadu ar (aitrus) 

______________________ brendžiu. Ispaniškai sangria reiškia  kraujas. 

Žinoma, pats (populiariausias) ____________________ patiekalas Katalonijoje yra „tapas”. 

Tai lengvi šalti arba karšti užkandžiai. Tai gali būti ant (balta) _____________________ 
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duonos storai užd÷tos salotos ar sumuštiniai su sūriu, jūros g÷ryb÷mis, kitais produktais. 

Skaniausi - karštieji tapas. Katalonai m÷gsta (karšti) ____________________ aštuonkojų ir 

kalmarų „tapus”.  

Na, o (žinomiausias ispaniškas) ______________________ patiekalą paelją katalonai 

gamina savaip. Jų paelją gaminama iš (ypatingi) _____________ ryžių: jie  yra ne įprastos 

ryžiams baltos, bet (juoda) _______________ spalvos. Jie vadinami arroz negre (juodieji 

ryžiai) __________________ . Tai tie patys balti ryžiai, tačiau į patiekalą pilama sepijų rašalo, 

nuo kurio grūdai nusidažo juodai. Sepijos – tai moliuskų  rūšis. Jų kraujas, kaip ir kalmarų, 

yra (m÷lyna) _____________________ spalvos ir vadinamas rašalu. Juo ir dažomi ryžiai. Ši 

juoda paelja dažniausiai ruošiama su (gardūs) ______________ kalmarais, kitomis (šviežios) 

_________________ jūrų g÷ryb÷mis.  
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Dialogas Nr. 4 

 

Kambario draugi ų pokalbis namuose  

 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 6.4) 

 
 
 

 

Lina: Sveika sugrįžus. Kaip sek÷si universitete? 

Raminta: Sveika. Puikiai. Šiandien raš÷me kolokviumą.  

Lina: Ir kaipgi sek÷si? 

Raminta: Visai nesijaudinu, nes, manau, kad parašiau gerai. 

Lina: Na ir šaunu. Pris÷sk, susipažink su mano geriausia drauge Neringa. 

Neringa: Sveika, Raminta. Malonu susipažinti. 

Pokalbis 
 
Situacija: Ramintos, Linos 
ir Neringos pokalbis 
namuose  
 
Veik÷jai: Ramina, Lina ir 
Neringa 
 
Vieta: Butas 
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Raminta: Sveika. Malonu ir man. 

Neringa: Lina min÷jo, kad studijuoji ekonomiką. 

Raminta: Taip, taip. Man tai tikrai patinka. Jau seniai galvojau apie tai, kad noriu 

studijuoti tik ekonomiką. 

Neringa: Na, ir šaunu. Aš taip pat studijuoju ekonomiką. Tik Kaune. 

Raminta: Puiku. Žinosiu, į ką gal÷siu kreiptis pagalbos, jei jos prireiks. 

Lina: Gaila, aš jums negal÷siu pad÷ti. 

Raminta: Beje, Lina. Kaip tau sekasi darbe? Vis kažkaip pamirštu paklausti. 

Lina: Paskutiniu metu nekaip. Turime labai daug darbo. Darbo mūsų kavin÷je 

atsisak÷ viena padav÷ja. Išvažiavo studijuoti į kitą miestą. Tai darbo 

padaug÷jo. Savininkas ieško naujos merginos. Tuomet, manau, ir 

mums palengv÷s. Bus truput÷lį lengviau. 

Raminta: Turiu id÷ją. O gal aš gal÷čiau pabandyti įsidarbinti? 

Lina: Žinoma! Kod÷l gi ne? Gal÷tume kartu ryt nueiti, o tu susitartumei d÷l 

pokalbio. Nesijaudink, užtarsiu. Ar tu kada nors esi dirbusi padav÷ja? 

Raminta: Taip, esu dirbusi. Pernai vasarą dirbau vienoje kavin÷je. O prieš tai esu 

dirbusi užsienyje. 

Neringa: Kur buvai išvykusi? Gal į Londoną? 

Raminta: Taip, į Londoną. O tu ten taip pat gyvenai? 

Neringa: Taip. Gyvenau pačiame Londono centre. O sakyk, kuriame bare dirbai? 

Raminta: Na, ten buvo toks nedidelis itališkas baras pačiame centre. 

Neringa: O... aš jame dažnai lankydavausi. O kada tu ten buvai? Gal buvome 

susitikusios? 

Raminta: Buvau prieš porą metų. Tik tada buvau daug stambesn÷ ir plaukai buvo 

kitokie. 

Neringa: Gal jie buvo raudonos spalvos? 
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Raminta: Taip, tikrai. Plaukai buvo raudonos spalvos. 

Neringa: Geras. Aš tave pamenu. Mes ten dažnai lankydavom÷s su draugais 

anglais. 

Raminta: Na,  gaila, kad tuomet nesusipažinome. 

Lina: Smagu. Mažas tas mūsų pasaul÷lis. 

Raminta: Tai jau tikrai. 
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8 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Raminta mano, kad koliokviumą paraš÷ nelabai gerai.  

b. Lina supažindino Ramintą su savo geriausia drauge Neringa. 

c. Raminta užsimin÷ Linai, kad nor÷tų pabandyti padirb÷ti kavin÷je. 

d. Raminta yra dirbusi Italijoje. 

e. Anksčiau Raminta buvo lieknesn÷, o jos plaukai buvo raudoni. 

 

9 Pratimas  

Skliausteliuose pateiktus daiktavardžius ir būdvardžius parašykite tinkamu linksniu.  

 
Ponios ir ponai, norintys nešioti (papuošalai) ___________________ su pakankamai (dideli 

brangakmeniai) __________________, nebūtinai turi rinktis (blizgūs briliantai) 

__________________. Papuošalai iš (dūminis kvarcas) ______________________ ar citrino 

kainuos nepalyginamai pigiau, o atrodys – nepriekaištingai. Kvarcas yra vienas iš labiausiai 

paplitusių (mineralai) _____________________ žem÷je. Kietumo lentel÷je pagal Mosą 

kvarcas yra 7 vietoje iš dešimties. Kvarcai sudaro labai (gausi ir spalvinga mineralų šeima) 

______________________. Tai – violetiniai ametistai, (medus) _______________ spalvos ir 

rudi citrinai, rožiniai, dūminiai kvarcai, baltasis kalnų krištolo kvarcas, juodasis kvarcas. Šiek 

tiek mažiau žinomas yra rutilo kvarcas su metalo (intarpai) ___________________. Rutilo 

kvarco didesnis akmen÷lis kainuoja apie 200 - 300 litų. Jis ypač gražiai atrodo derinyje su 

(geltonas auksas) _________________.                                          Vienas iš labiausiai 

paplitusių (mineralai) ____________________ – kalnų krištolas. Įdomu, jog (gili senov÷) 

________________ iš jo buvo gaminamos l÷kšt÷s, taur÷s ir net            (langai) 
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_____________________ stiklai.  Šiandien jis puikuojasi (gražūs papuošalai) 

______________________. V÷riniai iš (rožinis) _________________ kvarco pašnekovą 

nuteikia atvirumas)__________________, (lengvas pokalbis) _______________________. 

Violetiniai ametistai randami (tolimoji Brazilija, egzotiška Šri lanka, Pietų Afrika) 

___________________________________________. Manoma, jog šis akmuo padeda 

atrasti savo (pašaukimas) ________________. Ametistai vertinami pagal (skaidrumas) 

_____________________ ir (dydis) ____________________. Skaidrus 13 (karatai) 

____________________ ametistas kainuoja apie 400 litų. Iš (neskaidrūs antrarūšiai 

akmen÷liai) ____________________________________ daromi karoliai. Vieni iš (puikiausi 

kvarcai) __________________ yra citrinai. Jie gali būti tamsiai rudi, geltoni, (medus) 

_____________ ar (vynas) ______________ spalvos. Dabar citrinai v÷l madingi. (Lazeris) 

___________________ apdirbti akmenys yra daugiabriauniai ir primena (briliantai) 

___________________. Šiais metais (citrinai) _________________ kainos biržoje stipriai 

pakilusios. Jei briliantai įpareigoja, tai dūminis kvarcas – yra puikus papuošalas tiek 

kasdienai, tiek (vakaras) ____________________. Nepriekaištingas jų apdirbimas šiandien 

paverčia (brangakmenis) ________________ tikru gražuoliu.  Dūminiai kvarcai nepamainomi 

(ir moteriški, ir vyriški papuošalai) _______________________ linijoje. (Vienas karatas) 

_________________________________ kaina 8 – 10 (doleriai) ________________ už 

karatą. (Vidutinis akmen÷lis) _____________________ galima nusipirkti už maždaug 200 

(litai) ____________.                                              . 
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Dialogas Nr. 5 

 
Problemos d ÷l triukšmo  
 
(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 6, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 6.5) 

 
 
 
Raminta: O, Dieve, koks čia triukšmas? 

Lina: Nusiramink, Raminta. Žinau, triukšmas nepakeliamas. Čia retai kada 

taip nutinka. Ar Julija tau nemin÷jo apie barą, esantį apačioje? Tie 

girtuokliai kartais čia užsibūna ir patriukšmauja. 

Raminta: Taip, suprantu, bet to jau per daug. Aš negaliu užmigti... O ryt ryte man 

egzaminas 9 valandą. 

Lina: Pabandyk tvirtai uždaryti langus, gal tai pad÷s. 

Raminta: Langus jau uždariau, maniau, kad tai pad÷s, bet klydau. 

Pokalbis 
 
Situacija: Ramintos ir 
Linos pokalbis namuose 
d÷l trukšmo 
 
Veik÷jai: Ramina ir  
 
Vieta: Butas 
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Lina: Nusiramink. Aš tuoj nusileisiu į apačią, pabandysiu juos įtikinti, kad 

nurimtų arba skirstytųsi namo. 

Raminta: Aš jau tai išbandžiau ir buvau iškeikta, gi žinai tuos išg÷rusius vaikinus. 

Lina: Na, taip, žinau. 

Raminta: Nebežinau ką daryti. 

Lina: Palauk, aš turiu id÷ją. Pabandyk užsidengti galvą pagalve, gal tai 

pad÷s. 

Raminta: Ne, ne, aš taip negaliu. Negaliu užsidengus pagalve kv÷puoti. Man 

trūksta oro. 

Lina: Na, pakent÷k truputį, aš tikiu, kad jie dar šiek tiek patriukšmaus ir 

nurims. 

Raminta: Dar penkios minut÷s ir tuomet tikrai padarysiu kažką negera. 

Skambinsiu policijai, kad sutramdytų tuos triukšmadarius. 

Lina: Na, id÷ja nebloga. Jei jie nenurims, taip ir padarysime. 

Raminta: Žinai, esu tikrai labai pikta. Einu... Išgersiu puodelį karšto pieno su 

medumi. Gal tai pad÷s nusiraminti. 

Lina: Arba galime nusileisti žemyn ir prisijungti prie vaikinų, mačiau, kad kai 

kurie iš jų tikrai neblogi. 

Raminta: Na, jau ne. 

Lina: Geriau, eime gerti karšto pieno. 

Raminta: Žinai, ką sugalvojau... O gal turi ausų kamštukų? 

Lina: Manau, kad tur÷čiau tur÷ti, o jei nerasiu - pasigaminsime juos iš vatos. 

Manau, tada tikrai bus ramiau. 

Raminta: Greičiau eime jų ieškoti, nes tikrai nebegaliu ištverti. Privalau gerai 

išsimiegoti prieš rytdienos egzaminą. 

Lina: Eime. Tuoj juos surasime ir triukšmo kaip nebūta. 
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10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Julija nepasak÷ Ramintai apie barą, esantį apačioje. 

b. Raminta paband÷ nuraminti įkaušusius vaikinus, bet jos pastangos buvo bergždžios. 

c. Raminta ir Lina iškviet÷ policiją. 

d. Raminta nutar÷ paprašyti Linos ausų kamštukų. 

e. Lina nerado namuose ausų kamštukų. 

 

 

11 Pratimas  

Aprašykite savo būstą. Pavartokite kuo daugiau būdvardžių.  

 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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Gramatika 

BŪDVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS 
 

Laipsnis Nelyginamasis laipsnis 

Gimin÷ 

Skaičius Linksn
is 

Vyriškoji gimin ÷ Moteriškoji gimin ÷ 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naujas        žalias      gražus        medinis 
 
naujo         žalio        gražaus      medinio  
 
naujam      žaliam     gražiam     mediniam 
 
naują         žalią        gražų         medinį   
 
nauju        žaliu        gražiu        mediniu  
 
naujame   žaliame    gražiame   mediniame 

nauja        žalia        graži        
medin÷ 
 
naujos      žalios      gražios     
medin÷s 
 
naujai       žaliai      gražiai      
medinei 
 
naują        žalią       gražią       
medinę 
 
nauja        žalia       gražia       
medine 
 
naujoje     žalioje    gražioje    
medin÷je 
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D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
 

V. 
K. 
N. 
G. 
Įn. 
Vt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauji          žali          gražūs        mediniai 
 
naujų         žalių        gražių        medinių  
 
naujiems  žaliems   gražiems    mediniams 
 
naujus       žalius       gražius       medinius 
 
naujais      žaliais      gražiais       mediniais 
 
naujuose   žaliuose   gražiuose    mediniuose  

naujos       žalios        gražios        
medin÷s 
 
naujų         žalių         gražių          
medinių 
 
naujoms     žalioms    gražioms     
medin÷ms 
 
naujas        žalias        gražias        
medines 
 
naujomis   žaliomis    gražiomis    
medin÷mis 
 
naujose      žaliose      gražiose      
medin÷se 
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INFORMACIJA APIE ŠAL Į 

 

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS VERTINIMAS  

Lietuvos Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai teigia, kad prognozuoti įvykių rinkos 

raidos neįmanoma, bet skolų kriz÷ Europoje ir persp÷jimai d÷l art÷jančios pasaulin÷s 

recesijos lūkesčius jau nusmukd÷ – žmon÷s atideda planus įsigyti naujus būstus, 

potencialūs investuotojai nukelia pl÷tros planus. 

Sunku įvertinti, kokį poveikį tur÷s Graikijos, Italijos skolų problemos sprendimas ir 

biudžetų karpymas beveik visose – išskyrus Vokietiją – Europos valstyb÷se. Neįmanoma 

nusp÷ti, kokią tai darys įtaką, bet faktas, kad nekilnojamojo turto rinka pl÷sis l÷čiau, bus 

dar mažiau sandorių ir investicijų į naujus projektus.  

Lietuvos įmon÷s kitiems metams d÷lioja du scenarijus – jei Europos Bendrija suvaldys 

savo narių skolų krizę, Lietuvos Nekilnojamo Turto rinka tur÷tų truputį augti. Kitas 

scenarijus – reikalai pablog÷s Europoje, tai pablog÷s ir Lietuvoje. 

Tikimasi, kad Lietuvos Nekilnojamojo turto sektorius išsilaikytų, net jei kitąmet 

nedid÷jant infliacijai BVP augtų 0 proc. Įmon÷s tokiam scenarijui yra pasiruošusios: po 

pastarosios kriz÷s įmon÷s fiksuotosios sąnaudos neišaugo, o kintamąsias išlaidas, 

pavyzdžiui, rinkodaros, galima greitai sumažinti. Vis tik Nekilnojamojo turto pl÷tros 

bendrov÷s tur÷tų labai santūriai skolintis, nes neįmanoma nusp÷ti, nei kaip šalies 

ekonomika keisis, nei kaip elgsis bankai. 

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/finansai/nekilnojamojo-turto-

rinkos-dalyviai-2012-uosius-vadina-susilaikymo-metais-662-181185#ixzz2HGlYwzrT    

 
12 Pratimas  
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Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
 

 

 Teisingas Neteisingas N÷ra minima tekste 

1. Prognozuoti Lietuvos 

Nekilnojamojo turto rinkos raidą 

sunku. 

� � � 

2. Žmon÷s atideda planus įsigyti 

naujus būstus. 

� � � 

3. Graikijos, Italijos skolų 

problemos įtakos rinkai nedaro. 

� � � 

4. Europos Bendrija suvaldys savo 

narių skolų krizę, Lietuvos 

Nekilnojamo Turto  rinka tur÷tų 

truputį kristi. 

� � � 

5. Nekilnojamojo turto pl÷tros 

bendrov÷s tur÷tų labiau skolintis 

� � � 

6. Lietuvos bankai planuoja kelti 

palūkanas. 

� � � 
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ŽODYNAS:  

 

1. Bevielis internetas – vyr. g., daikt.; 

2. Butas - vyr. g., daikt.; 

3. Įkurtuv÷s - mot. g., daikt.; 

4. Kabelin÷ televizija - mot. g., daikt.; 

5. Komunaliniai patarnavimai – mot. g., daikt.; 

6. Nekilnojamo turto bendrov÷ – mot. g., daikt.; 

7. Nekilnojamo turto rinka – mot. g., daikt.; 

8. Nuomos kaina - mot. g., daikt.; 

9. Nuomos sutartis - mot. g., daikt.; 

10. Skalbykl÷ – mot. g., daikt.; 

11. Skelbimas - vyr. g., daikt.; 

12. Šaldytuvas - vyr. g., daikt.; 

13. Triukšmas - vyr. g., daikt.; 

14. Virdulys – vyr. g., daikt.; 

Virykl÷ - mot. 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 - Buto nuoma 
 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius. 

 
a. Raminta ketina išsinuomoti butą. TEISINGAS 

b. Klaip÷doje Raminta gyvena jau seniai. NETEISINGAS 

c. Mokesčius už butą Raminta tur÷s dalintis kartu su kita mergina, gyvenančia bute. 

TEISINGAS 

d. Bute, kuriame ketina apsigyventi Raminta, n÷ra skalbimo mašinos, kitų reikalingiausių 

buitin÷s technikos prietaisų. NETEISINGAS 

e. Raminta nusprend÷ apžiūr÷ti butą. TEISINGAS 
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2 Pratimas  

Įrašykite išbraukite pateiktus būdvardžius: margas , tyras , ramus , ūsuotas , šviesiaplauk ÷, 

šiųdieninis , b÷gančioji, lininis, auksinis, šilta, saugesnis, šviežias , nauja  

 
Ą Č E T A Š D T Y K R T U J 
Š D V N M I B E H T K T L K 
B A Š E G Ų ö J K Y Ū Į Ę F 
N A V V D D G K U R A M U S 
Š V I E S I A P L A U K ö A 
I S E R Ū E N E I S K O P U 
L Į Ž T S N Č T N I S K L G 
T G I Y U I I Y I B I H F E 
A N A U O N O I N O N P L S 
E R S C T I J F I G I J K N 
M A R G A S I Z S L S K J I 
T Y U I S O P A S D F G H S 

 
2 pamoka - Kambario apži ūra 
 
4 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ramintai butas patiko. TEISINGAS 

b. Raminta nemoka gaminti. NETEISINGAS 

c. Raminta ketina persikraustyti poryt vakare. NETEISINGAS 

d. Raminta ir Julija susitar÷ susitikti apie 9 valandą ir aptarti likusius reikalus. TEISINGAS 

e. Raminta nekantrauja apsigyventi naujame savo kambaryje. TEISINGAS 

 

3 pamoka - Įsikūrimas naujame bute  
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6 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Būsima kambario draug÷ Lina Ramintai pasirod÷ nesimpatiška. NETEISINGAS 

b. Raminta pasak÷ Julijai, kad jai būtų patogu sumok÷ti nuomos mokestį gavus stipendiją. 

TEISINGAS 

c. Raminta iš pradžių nenor÷jo pasirašyti nuomos sutarties. NETEISINGAS 

d. Julija padav÷ Ramintai raktą nuo apatinių durų. TEISINGAS 

e. Julija palink÷jo Ramintai gerų įkurtuvių. TEISINGAS 

 

7 Pratimas  

Skliausteliuose pateiktus būdvardžius parašykite reikiamu linksniu.  

 
Ką valgo ispanai?  

Barselona yra įsikūrusi Ispanijos šiaur÷s rytuose, netoli sienos su Prancūzija. Tod÷l 

nenuostabu, kad Katalonijoje jaučiama didel÷ prancūzų įtaka. Barselonoje gausu (jaukios) 

jaukių parduotuv÷lių, kurias prancūzai vadina „boutique“. Neretas iš šių butikų puikuojasi 

(prancūziški) prancūziškais pavadinimais. Visoje Katalonijoje ruošiamas tradicinis desertas 

Crema Catalana. Tai (puikus) puikus kiaušinių kremo desertas su (traški) traškia cukraus 

plutele. Šis desertas panašus į (prancūziškas) pancūziškus creme brulee.  

Aišku, Barselonoje reikia paragauti sangrijos – (lengvas) lengvo vyno, ruošiamo su (įvairūs) 

įvairiais vaisiais, (saldus) saldžiu limonadu ar (aitrus) aitriu brendžiu. Ispaniškai sangria 

reiškia  kraujas. 
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Žinoma, pats (populiariausias) populiariausias patiekalas Katalonijoje yra „tapas”. Tai lengvi 

šalti arba karšti užkandžiai. Tai gali būti ant (balta) baltos duonos storai užd÷tos salotos ar 

sumuštiniai su sūriu, jūros g÷ryb÷mis, kitais produktais. Skaniausi - karštieji tapas. Katalonai 

m÷gsta (karšti) karštus aštuonkojų ir kalmarų „tapus”.  

Na, o (žinomiausias ispaniškas) žinomiausią ispanišką patiekalą paelją katalonai gamina 

savaip. Jų paelją gaminama iš (ypatingi) ypatingų ryžių: jie  yra ne įprastos ryžiams baltos, 

bet (juoda) juodos spalvos. Jie vadinami arroz negre (juodieji ryžiai) juodaisiais ryžiais. Tai tie 

patys balti ryžiai, tačiau į patiekalą pilama sepijų rašalo, nuo kurio grūdai nusidažo juodai. 

Sepijos – tai moliuskų  rūšis. Jų kraujas, kaip ir kalmarų, yra (m÷lyna) m÷lynos spalvos ir 

vadinamas rašalu. Juo ir dažomi ryžiai. Ši juoda paelja dažniausiai ruošiama su (gardūs) 

gardžiais kalmarais, kitomis (šviežios) šviežiomis jūrų g÷ryb÷mis.  

 
5 pamoka - Problemos d ÷l triukšmo  
 

10 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Julija nepasak÷ Ramintai apie barą, esantį apačioje. TEISINGAS 

b. Raminta paband÷ nuraminti įkaušusius vaikinus, bet jos pastangos buvo bergždžios. 

NETEISINGAS 

c. Raminta ir Lina iškviet÷ policiją. NETEISINGAS 

d. Raminta nutar÷ paprašyti Linos ausų kamštukų. TEISINGAS 

e. Lina nerado namuose ausų kamštukų. NETEISINGAS 

 

12 Pratimas  
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Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
 

 

 Teisingas Neteisingas N÷ra minima tekste 

1. Prognozuoti Lietuvos 

Nekilnojamojo turto rinkos raidą 

sunku. 

X � � 

2. Žmon÷s atideda planus įsigyti 

naujus būstus. 

X � � 

3. Graikijos, Italijos skolų 

problemos įtakos rinkai nedaro. 

� X � 

4. Europos Bendrija suvaldys savo 

narių skolų krizę, Lietuvos 

Nekilnojamo Turto  rinka tur÷tų 

truputį kristi. 

� X � 

5. Nekilnojamojo turto pl÷tros 

bendrov÷s tur÷tų labiau skolintis 

� X � 

6. Lietuvos bankai planuoja kelti 

palūkanas. 

� � X 
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MODULIS 6 
 

 

 

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