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LIETUVIŲ KALBA 
 

Multimedijos kalbos ir kult ūros kursas migrantams 
A2 lygis 

 
 

Kaip bendrauti kasdienin ÷se situacijose Lietuvoje 
 
 

 
 
 

Projekt ą finansuoja Europos S ąjungos Mokymosi vis ą gyvenim ą programa 



 
 

 

 
Migrant ų mokymas valstybin ÷s kalbos Europos šalyse 

 
 

 

                  
 
 

Modulis 7       puslapis       - 4 -  
 

MODULIS 7 
 

 

VALDŽIOS INSTITUCIJOS 
 

 
Valdžios institucijos 

Modulis susijęs su apsilankymu valdžios institucijose tema: kaip pasiteirauti apie dokumento 

galiojimo laiko pratęsimą, kaip taisyklingai užpildyti reikalingą formą, kokie reikalingi 

dokumentai? Kaip pakeisti pirkinį kitu, jei pasteb÷jote defektą? Šalies informacijoje 

pateikiama informacija apie Lietuvos politinę sistemą.  

Modulio turinys  
Situacija Bendravimo b ūdas Mokymosi turinys 

Migracijos biure Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Vairuotojo pažym÷jimas Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Mokesčių inspekcija Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Pokalbis biure Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Bankas Dialogas Daiktavardžių linksniavimas 
Šalies informacija Pateikta informacija Lietuvos politin÷ sistema 
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Dialogas Nr. 1 

 

Migracijos biure. 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 1. Lietuvos“ – Modulis 7.1) 

 
 
 

Konsultant÷: Laba diena. Migracijos biuras, konsultant÷ Gintar÷ klauso. Kuo gal÷čiau 

Jums pad÷ti?  

Ponia Weidner: Laba diena. Mano vardas Marija Weidner. Aš nor÷čiau informuoti Jus, 

kad  baigiasi mano leidimas gyventi Lietuvoje. Jis buvo man išduotas 

prieš metus, tačiau jau netrukus reik÷s jį pratęsti. Ką aš tur÷čiau daryti? 

Konsultant÷: Jūs turite pateikti naują paraišką leidimui gauti. 

Ponia Weidner: Ar tai padaryti būtų įmanoma šiandien? Ar tur÷čiau užpildyti formą? 

Konsultant÷: Na, taip, jei turite reikalingus dokumentus, tai galite padaryti ir šiandien. 

Jums reik÷s užpildyti anketą, tur÷ti dvi nuotraukas, jei dirbate – Jums 

Pokalbis 
 
Situacija: Ponia 
Weidner skambina į 
Migracijos biurą 
pasiteirauti d÷l leidimo 
gyventi 
 
Veik÷jai: Ponia 
Weidner ir 
konsultacija Gintar÷ 
 
Vieta: Migracijos 
biuras 
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bus reikalinga pažyma iš darboviet÷s, jei mokot÷s – pažyma iš mokslo 

įstaigos. Tačiau, pagal naujas taisykles, paraiškos formą mes Jums 

gal÷tume atsiųsti ir elektroniniu paštu.  

Ponia Weidner: O, tai puiku. Nor÷čiau paraiškos formą gauti elektroniniu paštu. 

Konsultant÷: Gerai. Mes Jums atsiųsime. Nor÷čiau užsirašyti Jūsų elektroninio pašto 

adresą. 

Ponia Weidner: weidner@takas.lt 

Konsultant÷: Ačiū. Kai gausite paraiškos formą, kruopščiai ir be klaidų įrašykite savo 

duomenis ir atsiųskite mums.  

Ponia Weidner: Ar šiandien man reikia pateikti dar kokių nors dokumentų? 

Konsultant÷: Ne. Reikalingų dokumentų sąrašą atsiųsime elektroniniu paštu, jį 

pateiksime prisegtuke. Jums reik÷s atsiųsti paso kopiją, dvi nuotraukas, 

nuomos sutarties kopiją, jei dirbate – bus reikalinga pažyma iš 

darboviet÷s, jei mokot÷s – pažyma iš mokslo įstaigos. Jei esate 

ištek÷jusi, prid÷kite santuokos liudijimo kopiją bei kvito kopiją už 

pažym÷jimą. 

Ponia Weidner: Ačiū už informaciją. Viso gero. 

Konsultant÷: Sudie. 
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1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Weidner kreip÷si į migracijos biurą tik÷damasi gauti pašalpą. 

b. Pareigūn÷ pasak÷ poniai Weidner, kad  pažymą apie leidimą gyventi Lietuvoje ji gali gauti  

tik po savait÷s.  

c. Ponia Weidner paraiškos formą pageidavo gauti elektroniniu paštu. 

d. Pareigūnas pažad÷jo poniai Weidner reikalingų dokumentų sąrašą atsiųsti paštu. 

 

2 Pratimas  

Parašykite savo gyvenimo aprašymą. 

 

Gyvenimo aprašymas 

 

Vardas, pavard ÷: 

 

Lytis: 

 

Gimimo data: 

 

Gimimo vieta: 

 

Šeimin ÷ pad÷tis: 
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Namų adresas: 

 

Telefonas: 

 

Išsilavinimas, profesija: 

 

Mokslinis laipsnis ir vardas: 

 

Dabartin ÷ mokslo įstaiga: 

 

Dabartin ÷ darboviet ÷: 

 

Ankstesn ÷s darboviet ÷s: 

 

Užsienio kalbos: 

 

Pom÷giai: 
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Dialogas Nr. 2 

 

Vairuotojo pažym ÷jimas. 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 2. Lietuvos“ – Modulis 7.2) 

 
 
Ponia Weidner: Laba diena! Man reikia skubios pagalbos! 

Pareigūn÷: Laba diena! Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Ponia Weidner: Mano vardas yra Marija, pavard÷ Weidner. Aš esu deklaravusi 

gyvenamąją vietą Lietuvoje, tod÷l mano ukrainietiškas vairuotojo 

pažym÷jimas Lietuvoje galioja pusę metų. Tačiau man reik÷s vairuoti 

automobilį ilgiau nei pusę metų. Ką man daryti? 

Pokalbis 
 
Situacija: Ponia 
Weidner atvyksta 
pasiteirauti d÷l vairuojo 
pažym÷jimo keitimo 
 
 
Veik÷jai: Ponia 
Weidner ir pareigūn÷ 
 
Vieta: Policijos 
departamentas 
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Pareigūn÷: O... Tai sutvarkyti visai paprasta ir lengva. Na, visų pirma tur÷čiau 

pasakyti, kad užsieniečiai iš trečiųjų šalių (šalių, kurios n÷ra Europos 

Sąjungos nar÷s), norintys gauti vairuotojo pažym÷jimą, turi būti 

išgyvenę Lietuvoje 185 kalendorines dienas. Ir, aišku, turintys leidimą 

gyventi Lietuvoje. 

Ponia Weidner: Taip, supratau. Dar nor÷čiau paklausti, ar man reik÷s perlaikyti 

vairavimo egzaminus? 

 Pareigūn÷:  Vairavimo egzamino perlaikyti nereik÷s, tačiau perlaikyti teorinį 

egzaminą – teks. Kita vertus, tur÷čiau Jums priminti, kad Lietuvoje 

užsienietiškas pažym÷jimas yra keičiamas. Vadinasi, kad senojo 

pažym÷jimo Jūs nebeatgausite. Jums bus išduotas naujas lietuviškas 

vairuotojo pažym÷jimas. Be to, keičiami yra tik Jūsų šalyje galiojantys 

pažym÷jimai. Jei Jūsų šalies pažym÷jimas negalioja, tur÷tum÷te vykti į 

savo šalį ir pratęsti jo galiojimo terminą.  

Ponia Weidner: Kokius dokumentus reikia tur÷ti, norint išlaikyti teorinį vairavimo 

egzaminą? 

Pareigūn÷: Reikia pateikti leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat - Lietuvoje galiojančią 

medicininę pažymą vairuotojams, sveikatos žinių atestacijos 

pažym÷jimą, originalų vairuotojo pažym÷jimą ir vertimų biure išverstą 

pažym÷jimo vertimą.  

Ponia Weidner: Kiek kainuoja teorinis egzamino laikymas bei vairuotojo pažym÷jimas? 

Pareigūn÷: Teorinis egzaminas kainuoja 35 litus, vairuotojo pažym÷jimas 49 litus.  

Ponia Weidner: Ar šis lietuviškas vairuotojo pažym÷jimas galioja Europos Sąjungos 

šalyse? 

Pareigūn÷: Taip. 
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Ponia Weidner: O... Labai ačiū. Viso gero. 

Pareigūn÷: Sudie. 
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3 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Poniai Weidner reikia naujo vairuotojo pažym÷jimo.  

b. Vairuotojo pažym÷jimas Lietuvoje galioja 3 m÷nesius. 

c. Lietuvoje užsienietiškas pažym÷jimas yra keičiamas. 

d. Norint išlaikyti teorinį vairavimo egzaminą reikia pateikti tik vertimų biure išverstą 

užsienietiško pažym÷jimo vertimą. Jei pažym÷jimo tekstą išsivert÷te patys, toks vertimas 

netiks. 

 

4 Pratimas  

Parašykite nurodymus, kaip išsiųsti siuntinį. 

 

Jeigu Jūs norite išsiųsti siuntinį į užsienį, pirmiausia............................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

 Mokesčių inspekcija  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 3. Lietuvos“ – Modulis 7.3) 

 
 
 

Marija:                                 Labas rytas! Ar gal÷tum÷te man pad÷ti? Turiu keletą 

klausimų. 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Labas rytas! Taip, maloniai prašom.   

Marija:                                 Mano vardas yra Marija. Pavard÷ Weidner. 

Mokesčių inspekcijos atstovas:          Taip, ponia Weidner, kuo gal÷čiau Jums pad÷ti?  

Marija:                                  Nor÷čiau verstis fotografavimu. 

Mokesčių inspekcijos atstovas:           Puiku. Gera id÷ja. 

Pokalbis 
 
Situacija: Marija 
atvyksta į mokesčių 
inspekciją d÷l verslo 
liudijimo 
 
 
Veik÷jai: Marija ir 
pareigūn÷ 
 
Vieta: Mokesčių 
inspekcija 
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Marija:                                   D÷koju. Tačiau ką man reik÷tų daryti, norint tuo 

užsiimti? Ar tur÷čiau nusipirkti verslo liudijimą ar įgyti 

individualios veiklos pažym÷jimą? 

Mokesčių inspekcijos atstovas:           Šiuo metu galite įsigyti arba verslo liudijimą, arba 

individualios veiklos pažym÷jimą. Tačiau tur÷čiau Jums 

pasakyti, kad čekius įmon÷ms Jūs gal÷site išrašyti tik iki 

balandžio m÷nesio pabaigos. Geguž÷s pirmąją, 

verčiantis pagal verslo liudijimą, čekius gal÷site išrašyti 

tik individualiems asmenims. Taigi Jums siūlyčiau įgyti 

individualios veiklos pažym÷jimą.  

Marija: Ar tur÷čiau ateiti pas Jus į biurą? 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Taip. Atsineškite pasą arba asmens tapatyb÷s kortelę. 

Užpildysite reikalingus dokumentus ir tą pačią dieną 

gal÷site užsiimti norima veikla. Procedūra labai 

paprasta. 

Marija: Puiku. Ką dar tur÷čiau žinoti? 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Jums reik÷s įsigyti darbo knygelę, kurią prival÷site 

pildyti visus darbo metus. Joje pateiksite informaciją 

apie eksploatacines, kitas išlaidas, susijusias su darbu. 

O metų gale nuo bendros Jūsų apyvartos bus 

atskaičiuojamas 15 procentų mokestis. Na, o išsamią 

informaciją apie mokesčių grąžinimą Jūs gausite iš 

mūsų konsultantų.   

Marija: Kada gal÷čiau pas Jus ateiti? 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Galite ateiti rytoj. 
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Marija: Ačiū. Iki malonaus. 

Mokesčių inspekcijos atstovas: Iki. 
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5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Marija Weidner kreip÷si į mokesčių inspekciją nor÷dama teikti fotografavimo 

paslaugas.  

b. Mokesčių inspekcijos atstovas patar÷ moteriai nusipirkti verslo liudijimą. 

c. Mokesčių inspekcijos atstovas patikino ponią Weidner, kad, užpildžius reikalingus 

dokumentus, ji tą pačią dieną gal÷s užsiimti norima veikla. 

d. Nuo bendros metin÷s fotografavimo paslaugų apyvartos metų gale bus atskaičiuojamas 15 

procentų mokestis. 

e. Moteris nutar÷ ateiti rytoj. 

 

6 Pratimas  

Trumpai papasakokite apie savo artimųjų profesijas ir darbą.  

 

Pavyzdys: 

Mano draug÷ Sandra yra kirp÷ja. Ji dirba senamiesčio kirpykloje. Sandra keliasi labai anksti, 

nes jau aštuntą ryto turi būti darbe. Ji turi daug klientų. Sandra yra gera kirp÷ja. Ji kerpa 

plaukus, juos dažo, taip pat kuria šventines šukuosenas. Ypač daug darbo ji turi 

penktadieniais ir šeštadieniais, nes tomis dienomis būna daug švenčių: gimtadienių, vestuvių. 

Sandra labai pavargsta. Per dieną ji aptarnauja apie 8 – 9 klientus. Vakarais jai kartais 

skauda kojas. Bet ji nenusimena. Kirp÷jos darbas jai labai patinka. 

 

Mano vyras / žmona / draug÷ / draugas / mama / sesuo / brolis yra: 
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....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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Dialogas Nr. 4 

 

Pokalbis biure  

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 4. Lietuvos“ – Modulis 7.4) 

 
 
 

Sekretor÷ Ana: Laba diena. „Saul÷s” kolegijos sekretor÷ Ana klauso. 

Marija: Sveiki, skambina Marija. Gal gal÷čiau pasikalb÷ti su asmeniu, atsakingu 

už darbo interviu. 

Sekretor÷: Taip, minut÷lę, tuoj sujungsiu su direktore. 

Marija: Sveiki, Jums skambina Marija. 

Direktor÷: Sveiki, klausau Jūsų. 

Pokalbis 
 
Situacija: Marija susitinka su 
direktore d÷l darbo interviu 
 
 
Veik÷jai: Marija, sekretor÷, 
direktor÷  
 
Vieta: Biuras 
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Marija: Ar su Jumis gal÷čiau tartis d÷l darbo interviu? 

Direktor÷: Taip, prašau. 

Marija: Nor÷čiau užimti prancūzų kalbos d÷stytojos pareigas.  

Direktor÷: Ak, taip, mums reikalinga prancūzų kalbos d÷stytoja. Hmm... Ar 

gal÷tum÷te ateiti rytoj, 10.30 ? Būčiau savo kabinete. 

Marija,  Atsiprašau, ką Jūs pasak÷te? Nieko negirdžiu. Čia labai blogas ryšys. 

Direktor÷: Lauksiu Jūsų rytoj savo kabinete, 10.30. Mano kabinetas yra pirmame 

aukšte. Pasiteiraukite bud÷tojos, ji parodys, kur mane rasti.  

Marija: Gerai, d÷koju. Iki rytojaus. 

Kitą dieną... 

Direktor÷: Sveika, Marija. 

Marija: Laba diena, ponia direktore. 

Direktor÷: Ar atsineš÷te savo gyvenimo aprašymą? 

Marija: Taip, žinoma. 

Direktor÷:  Na, matau, kad jis... puikus. Aha... Studijavote prancūzų kalbą 

Marselyje. Dirbote prancūzų kalbos d÷stytoja Paryžiuje. Kod÷l atvykote 

gyventi į Vilnių?  

Marija: Į Vilnių atvykau d÷l to, kad įsimyl÷jau. Mano vyras yra lietuvis ir turi gerą 

darbą čia. Tod÷l ir aš nusprendžiau gyventi ir dirbti čia. 

Direktor÷: Smagu. Jūsų patirtis tikrai įspūdinga. Tod÷l manau, kad būsite tikrai 

naudinga mūsų kolegijai.  Manau, gal÷sime Jus priimti į darbą. 

Marija: Ačiū Jums už pasitik÷jimą. 

Direktor÷: Na, visų pirma turiu apie Jus pranešti valdybai. Tod÷l aš Jums dar 

paskambinsiu ir patvirtinsiu, ar Jūs būsite priimta į darbą, ar ne.  

Marija: Suprantama. 
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Direktor÷: Ar turite kokių nors klausimų? 

Marija: Ne. Nekantriai lauksiu Jūsų skambučio.  

Direktor÷: Aš Jums paskambinsiu. 

Marija: D÷koju. Viso geriausio. 
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7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija nor÷jo pasikalb÷ti su asmeniu, atsakingu už darbo interviu. 

b. Marija nori užimti prancūzų kalbos d÷stytojos pareigas. 

c. Kolegijos direktor÷s susitikimo dieną nebuvo darbe. 

d. Marija paatviravo direktorei, jog į Lietuvą atvyko d÷l to, kad įsimyl÷jo lietuvį. 

e. Marija buvo priimta į darbą. 

 

8 Pratimas  

Prisistatykite darbdaviui. Parašykite apie save: apie savo išsilavinimą, darbo patirtį, buvusias 

darbovietes, pom÷gius, šeimą, charakterio savybes.  

 

Prisistatymas darbdaviui 

 

Mano vardas yra: 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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Dialogas Nr. 5 

 

Bankas 

 

(Vaizdo medžiaga Youtube „L-Pack - Modulis 7, dialogas 5. Lietuvos“ – Modulis 7.5) 

 
 
 
Banko darbuotoja:  Laba diena. 

Marija:  Laba diena. 

Banko darbuotoja:  Kuo gal÷čiau Jums pad÷ti? 

Marija:  Nor÷čiau sumok÷ti mokesčius už vykdomą veiklą, taip pat už verslo 

liudijimą bei sveikatos draudimą. Štai čia - reikalingi kodai. 

Banko darbuotoja:  Gerai. Ar mūsų banke turite sąskaitą? 

Marija:  Taip, turiu. O kod÷l klausiate? 

Pokalbis 
 
Situacija: Marija susitinka 
banko darbuotoja d÷l 
mokesčių blankų pildymo 
 
Veik÷jai: Marija ir banko 
darbuotoja  
 
Vieta: Bankas 
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Banko darbuotoja:     Na, jei nebūtum÷te mūsų klient÷, nebūtų įmanoma pinigus 

nuskaičiuoti nuo Jūsų sąskaitos.  

Marija:  Supratau.  

Banko darbuotoja: Prašau pateikti  savo pasą arba asmens tapatyb÷s kortelę. 

Marija:  Prašau.  

Banko darbuotoja:   Matau, kad pas mus turite net dvi sąskaitas. Sakykite, nuo kurios 

sąskaitos nor÷site nuskaičiuoti pinigus už vykdomą veiklą, verslo 

liudijimą bei sveikatos draudimą? Ar nuo tos, kuri baigiasi skaičiais 

556, ar nuo tos, kuri baigiasi skaičiais .... 330 ? 

Marija:  Nuo pastarosios. 

Banko darbuotoja:       Gerai. Prašau užpildyti štai šiuos laukelius. Vardas. Pavard÷. Štai čia 

pasirašykite. 

Marija:     Gerai. 

Banko darbuotoja:   Čia Jums dokumentas, patvirtinantis, jog mokesčius sumok÷jote. O 

čia kopija mums. Viskas. Jūsų mokesčiai sumok÷ti. S÷km÷s. 

Marija:   Ačiū Jums.  

Banko darbuotoja:   Ačiū Jums. 

Marija:   Oi, atleiskite dar nor÷jau paklausti, kaip gal÷čiau pervesti pinigų į 

sąskaitą. 

Banko darbuotoja:  Galite užeiti pas mus darbo dienomis ir kreiptis į bet kurį 

konsultantą arba tai padaryti dar paprasčiau. Ten, matote, už 

kampo, stovi bankomatas. Iš jo galima ne tik išsiimti pinigus, bet ir 

per jį pervesti tiesiai į Jūsų kortelę. 

Marija:   Supratau. Labai ačiū už informaciją. 

Banko darbuotoja:   Prašau. N÷ra už ką. 
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9 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija at÷jo į banką tam, kad sumok÷tų mokesčius už verslo liudijimą ir sveikatos 

draudimą.   

b. Marija netur÷jo sąskaitos banke. 

c. Banke Marija išgirdo nemažai naudingos informacijos. 

d. Marija atsipraš÷ banko darbuotojos už tai, kad neturi pakankamai pinigų savo sąskaitoje. 

e. Marija iš bankomato išsi÷m÷ pinigų. 

 

10 Pratimas  

Naudodamiesi pateikta medžiaga, įrašykite trūkstamus žodžius: 

 
suknelė  vilktis (apsivilkti)  paltas  

marškiniai  mautis (apsimauti)  švarkas  

megztinis  autis (apsiauti)  kojinės  

pirštinės  rištis (užsirišti)  kelnės  

batai  segtis (užsisegti)  kaklaraištis  

basutės  juostis (susijuosti) skarelė  

šalikas   diržas 

sijonas   
 
Iš ryto skub÷jau į darbą, tad reik÷jo greitai apsirengti: ___________ džinsus, 

______________ marškin÷lius ir megztinį. Išeidamas ____________ batus, __________ 

šaliką, ____________ paltą ir _______________ diržu. 
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Gramatika 

 

DAIKTAVARDŽI Ų LINKSNIAVIMAS 
 

LINKSNIUOTöS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes) 

Sk
ai
či

us
 

 Linksnis, 
klausimas 

I (vyr.g.) II (mot.g.) 
III (mot.g., 

vyr.g.) 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
namas     kelias     brolis        gaidys 
namo      kelio       brolio       gaidžio 
namui     keliui      broliui      gaidžiui 
namą      kelią       brolį          gaidį 
namu      keliu       broliu       gaidžiu 
name      kelyje     brolyje     gaidyje 
name      kely        broli         gaidy 

 
ponia       žol÷      d÷d÷ 
ponios     žol÷s     d÷d÷s 
poniai      žolei     d÷dei 
ponią       žolę      d÷dę 
ponia       žole      d÷de  
ponioje    žol÷je   d÷d÷je 
ponia       žole      d÷de 

 
pilis       dantis 
pilies     danties  
piliai     dančiui 
pilį        dantį 
pilimi    dantimi 
pilyje    dantyje 
pilie      dantie 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
namai       keliai         broliai         gaidžiai 
namų        kelių          brolių          gaidžių  
namams    keliams     broliams     gaidžiams 
namus       kelius        brolius         gaidžius 
namais      keliais       broliais        gaidžiais 
namuose   keliuose    broliuose   gaidžiuose 
namai        keliai        broliai         gaidžiai 

 
ponios    žol÷s       d÷d÷s  
ponių      žolių       d÷džių  
ponioms  žol÷ms d÷d÷ms 
ponias    žoles       d÷des 
poniomis žol÷mis 
d÷d÷mis 
poniose  žol÷se    d÷d÷se 
ponios    žol÷s      d÷d÷s 

 
pilys     dantys 
pilių      dantų 
pilims   dantims 
pilis      dantis 
pilimis  dantimis 
pilyse    dantyse 
pilys      dantys 
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LINKSNIUOTöS (nustatomos pagal vns. V. ir vns. K. linksnių galūnes) 

Sk
ai
či

us
 

 Linksnis, 
klausimas 

IV (vyr.g.) V (mot.g., vyr.g.) 

V
ie

na
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
sūnus       direktorius 
sūnaus     direktoriaus 
sūnui       direktoriui 
sūnų        direktorių 
sūnumi    direktoriumi 
sūnuje     direktoriuje 
sūnau      direktoriau 

 
šuo        akmuo        sesuo                     dukt÷ 
šuns      akmens       sesers                    dukters 
šuniui   akmeniui    seseriai                  dukteriai 
šunį      akmenį        seserį                    dukterį 
šunimi  akmeniu   seserimi/seseria     dukterimi/dukteria 
šunyje  akmenyje    seseryje                 dukteryje 
šunie    akmenie      seserie                   dukterie 

D
au

gi
sk

ai
ta

 

 
V. kas? 
K. ko? 
N. kam? 
G. ką? 
Įn. kuo? 
Vt. kame? 
Š. O! 

 
sūnūs        direktoriai 
sūnų          direktorių 
sūnums     direktoriams 
sūnus        direktorius 
sūnumis    direktoriais  
sūnuose    direktoriuose 
sūnūs        direktoriai 

 
šunys        akmenys         seserys                  dukterys 
šunų          akmenų          seserų                   dukterų  
šunims      akmenims       seserims               dukterims 
šunis         akmenis          seseris                  dukteris 
šunimis     akmenimis      seserimis             dukterimis 
šunyse      akmenyse        seseryse               dukteryse  
šunys        akmenys          seserys                dukterys 
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INFORMACIJA APIE ŠAL Į 

 

LIETUVOS POLITINö SISTEMA 

Lietuvos Respublika yra nepriklausoma demokratin÷ daugiapartin÷ parlamentin÷ 

respublika su kai kuriais pusiau prezidentinio valdymo požymiais. Įstatymų leidžiamoji 

valdžia priklauso Seimui, vykdomoji valdžia – Vyriausybei.  

Lietuvos prezidentas kaip valstyb÷s vadovas: 

• Didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje: 

⋅ Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe 

vykdo užsienio politiką. 

⋅ Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui. 

⋅ Vyriausyb÷s teikimu, skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio 

valstyb÷se ir prie tarptautinių organizacĳų. 

⋅ Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius 

raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus. 

• Svarbias funkcĳas atlieka valstyb÷s vidaus politikoje: 

⋅ Prezidentas yra Vyriausiasis valstyb÷s ginkluotųjų paj÷gų vadas. 

⋅ Jis vadovauja Valstyb÷s gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius 

laipsnius. 

⋅ Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomen÷s vadą ir saugumo tarnybos 

vadovą. 

⋅ Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo 
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priimtus įstatymus. 

⋅ Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti 

Vyriausybę ir tvirtina jos sud÷tį. 

⋅ Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą. 

⋅ Konstitucĳoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą. 

• Yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas: 

⋅ Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teis÷jų kandidatūras ir Aukščiausiojo 

Teismo pirmininko kandidatūrą. 

⋅ Skiria Apeliacinio teismo teis÷jus bei Apeliacinio teismo pirmininką.  

⋅ Skiria apygardų ir apylinkių teismų teis÷jus bei pirmininkus.  

⋅ Teikia Seimui trĳų Konstitucinio Teismo teis÷jų kandidatūras ir Konstitucinio 

Teismo pirmininko kandidatūrą. 

⋅ Prezidentas turi teisę suteikti pilietybę, teikti malonę nuteistiesiems, skirti 

valstybinius apdovanojimus. 

Lietuvos Respublikos Seimas – Lietuvos parlamentas, nacionalin÷ įstatymų 

leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems 

metams išrinktas 141 Seimo narys. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau 

kaip 3/5 Seimo narių. Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį pos÷dį, kuris turi įvykti ne 

v÷liau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, kviečia Respublikos Prezidentas. Jeigu 

Respublikos Prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo nariai renkasi patys kitą dieną 

pasibaigus 15 dienų terminui. Seimas kasmet renkasi į eilines pavasario bei rudens 

sesijas. Jos trunka nuo kovo 10 iki birželio 30 d. ir nuo rugs÷jo 10 iki gruodžio 23 d. Seimo 

Pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio visų Seimo narių siūlymu, o Konstitucijos numatytais 

atvejais – Respublikos Prezidentas gali sukviesti neeilines sesijas. Seimo pos÷džiams 
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vadovauja Seimo Pirmininkas arba vienas iš jo pavaduotojų. Po rinkimų pirmąjį Seimo 

pos÷dį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys. Seimo struktūrą ir darbo tvarką 

nustato Seimo Statutas. Jis turi įstatymo galią. 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ yra Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Ją 

sudaro ministras pirmininkas, vadovaujantis Vyriausyb÷s veiklai ir ministerijoms 

vadovaujantys ministrai. Ministrą pirmininką siūlo Prezidentas, o tvirtina Seimas. Ministrų 

kabineto narius ministro pirmininko teikimu skiria prezidentas. Prad÷dami eiti savo 

pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos 

Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausyb÷s 

įstatymas. Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja 

jos veiklai. Lietuvoje veikia šios ministerijos: 

• Aplinkos ministerija  

• Energetikos ministerija  

• Finansų ministerija  

• Krašto apsaugos ministerija  

• Kultūros ministerija  

• Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija  

• Susisiekimo ministerija  

• Sveikatos apsaugos ministerija  

• Švietimo ir mokslo ministerija  

• Teisingumo ministerija  

• Užsienio reikalų ministerija  

• Ūkio ministerija  

• Vidaus reikalų ministerija  
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• Žem÷s ūkio ministerija 

 

Daugiau informacijos skaitykite:  

http://www.president.lt 

www.lrs.lt/  

http://www.lrv.lt/ 
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11 Pratimas  
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
 Teisingas Neteisingas N÷ra minima tekste 

1. Lietuvos Respublika yra 

nepriklausoma demokratin÷ 

prezidentin÷ respublika. 

� � � 

2. Įstatymų leidžiamoji valdžia 

priklauso Seimui, vykdomoji 

valdžia – Vyriausybei. 

� � � 

3. Lietuvos prezidentas džiausius 

įgaliojimus turi vidaus politikos 

srityje. 

� � � 

4. Lietuvos Respublikos Seimas 

yra Lietuvos parlamentas. 

� � � 

5. Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷ skiriama iki Seimo 

kadencijos pabaigos 

� � � 
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ŽODYNAS:  

 

1. Apskaičiuoti – veiksm.; 

2. Biuras – vyr. g., daikt.; 

3. Forma - mot. g., daikt.; 

4. Institucija - mot. g., daikt. 

5. Leidimas - vyr. g., daikt.; 

6. Pakeisti – veiksm..; 

7. Politika – mot. g., daikt.; 

8. Pratęsti – veiksm.; 

9. Valdyti – veiksm.; 

10. Valstyb÷ - mot. g., daikt.; 

11. Vyriausyb÷– 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/ 

 
 

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

1 pamoka - Migracijos biure. 

 

1 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Weidner kreip÷si į migracijos biurą tik÷damasi gauti pašalpą. NETEISINGAS 

b. Pareigūn÷ pasak÷ poniai Weidner, kad  pažymą apie leidimą gyventi Lietuvoje ji gali gauti  

tik po savait÷s. NETEISINGAS 

c. Ponia Weidner paraiškos formą pageidavo gauti elektroniniu paštu. TEISINGAS 

d. Pareigūnas pažad÷jo poniai Weidner reikalingų dokumentų sąrašą atsiųsti paštu. 

NETEISINGAS 

 

2 pamoka - Vairuotojo pažym ÷jimas. 

3 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Poniai Weidner reikia naujo vairuotojo pažym÷jimo. TEISINGAS 

b. Vairuotojo pažym÷jimas Lietuvoje galioja 3 m÷nesius. NETEISINGAS 

c. Lietuvoje užsienietiškas pažym÷jimas yra keičiamas. TEISINGAS 

d. Norint išlaikyti teorinį vairavimo egzaminą reikia pateikti tik vertimų biure išverstą 

užsienietiško pažym÷jimo vertimą. Jei pažym÷jimo tekstą išsivert÷te patys, toks vertimas 

netiks. TEISINGAS 
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3 pamoka - Mokes čių inspekcija  

5 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Ponia Marija Weidner kreip÷si į mokesčių inspekciją nor÷dama teikti fotografavimo 

paslaugas. NETEISINGAS 

b. Mokesčių inspekcijos atstovas patar÷ moteriai nusipirkti verslo liudijimą. NETEISINGAS 

c. Mokesčių inspekcijos atstovas patikino ponią Weidner, kad, užpildžius reikalingus 

dokumentus, ji tą pačią dieną gal÷s užsiimti norima veikla. TEISINGAS 

d. Nuo bendros metin÷s fotografavimo paslaugų apyvartos metų gale bus atskaičiuojamas 15 

procentų mokestis. TEISINGAS 

e. Moteris nutar÷ ateiti rytoj. TEISINGAS 

 

4 pamoka - Pokalbis biure  

7 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija nor÷jo pasikalb÷ti su asmeniu, atsakingu už darbo interviu. TEISINGAS 

b. Marija nori užimti prancūzų kalbos d÷stytojos pareigas. TEISINGAS 

c. Kolegijos direktor÷s susitikimo dieną nebuvo darbe. NETEISINGAS 

d. Marija paatviravo direktorei, jog į Lietuvą atvyko d÷l to, kad įsimyl÷jo lietuvį. TEISINGAS 

e. Marija buvo priimta į darbą. NETEISINGAS 

1 pamoka - Migracijos biure. 

5 pamoka - Bankas 
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9 Pratimas  

Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 

a. Marija at÷jo į banką tam, kad sumok÷tų mokesčius už verslo liudijimą ir sveikatos 

draudimą.  TEISINGAS 

b. Marija netur÷jo sąskaitos banke. NETEISINGAS 

c. Banke Marija išgirdo nemažai naudingos informacijos. TEISINGAS 

d. Marija atsipraš÷ banko darbuotojos už tai, kad neturi pakankamai pinigų savo sąskaitoje. 

NETEISINGAS 

e. Marija iš bankomato išsi÷m÷ pinigų. NETEISINGAS 

 

10 Pratimas  

Naudodamiesi pateikta medžiaga, įrašykite trūkstamus žodžius į sakinius: 

 
suknelė  vilktis (apsivilkti)  paltas  

marškiniai  mautis (apsimauti)  švarkas  

megztinis  autis (apsiauti)  kojinės  

pirštinės  rištis (užsirišti)  kelnės  

batai  segtis (užsisegti)  kaklaraištis  

basutės  juostis (susijuosti) skarelė  

šalikas   diržas 

sijonas   
 
Iš ryto skub÷jau į darbą, tad reik÷jo greitai apsirengti: apsimoviau džinsus, apsivilkau 

marškin÷lius ir megztinį. Išeidamas apsiaviau batus, užsirišau šaliką, apsivilkau paltą ir 

susijuosiau diržu. 
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11 Pratimas  
Pažym÷kite teisingus ir neteisingus teiginius.  

 
 Teisingas Neteisingas N÷ra minima tekste 

1. Lietuvos Respublika yra 

nepriklausoma demokratin÷ 

prezidentin÷ respublika. 

� x � 

2. Įstatymų leidžiamoji valdžia 

priklauso Seimui, vykdomoji 

valdžia – Vyriausybei. 

x � � 

3. Lietuvos prezidentas džiausius 

įgaliojimus turi vidaus politikos 

srityje. 

� x � 

4. Lietuvos Respublikos Seimas 

yra Lietuvos parlamentas. 

x � � 

5. Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷ skiriama iki Seimo 

kadencijos pabaigos 

� � x 
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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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