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PREFATORY NOTE TO THRESHOLD LEVEL FOR LITHUANIAN 

Slenkstis, the Threshold Level for Lithuanian, is the latest addition to the series of functionally 

oriented language descriptions inaugurated by the publication in 1974 by the Council of Europe of the 

original Threshold Level, produced by Dr J. A. van Ek on the basis of preliminary studies by members 

of the Expert Group set up to investigate the feasibility of a European unit-credit system for language 

learning by adults. The model has proved its vitality and usefulness over more than twenty years. 

Versions which have been published or are in preparation for over 21 European languages have 

provided a basis for the development of curricula, materials and examinations in many countries. The 

model itself has continued to develop, particularly in respect of its socio-cultural aspects and its 

handling of communication strategies. It has now been developed for three levels: Waystage, 

Threshold and Vantage, of which Threshold Level remains the central pivot of reference. 

The political changes of the recent past in Eastern Europe have led to a powerful resurgence of the 

national languages of the Baltic States, which having regained their independence and have taken 

energetic measures to reassert the position of those languages as state languages, the normal vehicles 

for political and public affairs. It is in this perspective that the elaboration of Threshold Level for 

Estonian, Latvian and Lithuanian have been undertaken. The linguistic situation in each country is 

different and raises different policy issues, but in each case the model has, with appropriate 

adaptations, provided a sound basis for a realistic assessment of the communicative requirements of 

non-native speaking residents using the state languages. As such, they may also be found of value as 

points of reference in the interpretation of linguistic aspects of citizenship and employment 

legislation. 

I should like to congratulate Dr Meilute Ramoniene and the members of the Working Group on their 

excellent achievement and to thank both the Lithuanian Government for the initiative taken and the 

support given to the Project, as well as Mr J. Sheils and Mr Miguel Llobera for their valuable role in 

consultation. 

 

John L. M. Trim 
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1997 IR 2002 METŲ LEIDIMŲ PRATARMĖ 

Pastaruoju metu daugėja kitakalbių, kuriems prireikia bendrauti lietuvių kalba. Vis daugiau 

Lietuvos gyventojų, kurių gimtoji kalba ne lietuvių, ir užsieniečių, kurie mokosi lietuvių kalbos, 

norėdami lietuviškai susikalbėti, keistis informacija, dalytis patirtimi, reikšti savo nuomones, 

požiūrius, jausmus ir pan. Daugumai, kurie yra mokę ar mokęsi kalbų, visiškai aišku, kad neužtenka 

išmok(y)ti gramatikos ir žodžių rinkinio, nepakanka tik pažinti kalbą, kad būtų galima sėkmingai ja 

bendrauti. Tačiau ko ir kaip mokyti(s), norint išmokti susikalbėti lietuviškai? Į tuos klausimus ir 

stengiamasi atsakyti šiuo darbu, kuriame aprašoma, kokią komunikacinę kompetenciją reikėtų įgyti, 

ką reikėtų pasiekti, kokį „slenkstį“ peržengti, kad būtų galima be didelių sunkumų vartoti lietuvių 

kalbą aplinkoje, kur toji kalba yra pagrindinė bendravimo priemonė. 

Lietuvių kalbos Slenkstis – pirmasis bandymas taip plačiai aprašyti lietuvių kalbos kaip 

svetimosios mokymo(si) turinį, orientuojantis į svarbiausią – komunikacinę – kalbos funkciją. Mūsų 

darbo tikslas – padėti mokytojams, bendrųjų ir individualiųjų mokymo programų, vadovėlių, kitų 

mokomųjų priemonių, testų ir kt. autoriams, taip pat mokytojų rengėjams, visiems, susijusiems su 

lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymu, įsigilinti į žmonių, kurie mokosi kalbos ir už kurių mokymą 

jie yra atsakingi, poreikius, suprasti, kas aktualiausia mokant(is) kalbos komunikaciniais tikslais, kas 

ir kaip turėtų būti pateikiama mokymo programose ir vadovėliuose. Slenkstis – tai nėra kokių griežtų 

nurodymų rinkinys, tai nėra nei mokomoji knyga, nei vadovėlis, nei mokymo programa. Tai yra tarsi 

kelrodis, žymintis kryptį, bet nevaržantis iniciatyvos. Slenkstyje yra apibrėžiama kalbos vartojimo 

sfera ir komunikacinės situacijos, kuriose galėtų atsidurti kitakalbiai, komunikacinės intencijos ir jų 

raiška lietuvių kalba, abstrakčiosios ir konkrečiosios sąvokos, bendrieji tarties ir intonacijos ypatumai, 

gramatikos ir leksikos dalykai – lingvistinis branduolys, būtinas komunikacijai. Slenkstyje nurodoma, 

kokio pobūdžio klausomus ir skaitomus tekstus reikėtų gebėti suprasti, ką ir kaip gebėti parašyti, 

kokią sociokultūrinę kompetenciją reikėtų įgyti, kokiomis supratimo ir kompensavimo strategijomis 

reikėtų gebėti pasinaudoti, kad būtų galima tinkamai bendrauti. Tai yra mokymo turinio aprašas, 

parengtas orientuojantis į valstybinės kalbos mokėjimo antrąjį kvalifikacinės kategorijos lygį, kur 

reikalaujama patenkinamo sakytinės ir riboto rašytinės lietuvių kalbos mokėjimo.  

Slenkstyje pateikiami bendravimo situacijų, komunikacinių intencijų, jų raiškos būdų, įvairių 

sąvokų ir kt. sąrašai anaiptol nepretenduoja į išsamumą ir užbaigtumą. Tai nėra koks būtinų išmokti 

kalbos struktūrų rinkinys, rekomenduojamas žodyno minimumas. Autorių nuomone, tai tik Slenksčio 

(B1) lygiui rekomenduojama medžiaga, kuri yra atvira, laisvai taikytina, siaurintina ar plėstina 

atsižvelgiant į konkrečių žmonių komunikacinius poreikius ir mokymo(si) tikslus. Pateikėme tai, kas 

mums atrodė svarbiausia, reikalingiausia, universaliausia, atsižvelgdami į daugiau kaip 20 metų 

Europos šalių užsienio kalbų mokymo(si) ir savo pačių darbo patirtį. 

Lietuvių kalbos Slenkstis, kaip ir daugelio Europos kalbų panašūs aprašai, buvo rengiamas 

gavus Europos Tarybos paramą. Mes rėmėmės pagrindiniais „slenksčių“ rengimo principais, kuriais 

pagrįstas komunikacinis svetimųjų kalbų mokymas(is), mokėmės iš kitų kalbų „slenksčių“. Pirmasis 

„slenkstis“ – „The Threshold Level in an European unit/credit system for modern language learning 

by adults“, pasirodęs 1975 metais, taikytas daugelio šalių kalbų mokymo reformai, įrodė savo 

patikimumą ir praktinę vertę. Jo naujausias variantas „Threshold Level 1990“ buvo svarbiausias mūsų 

orientyras. Esame dėkingi jo autoriams J. A. van Ekui (J. A. van Ek) ir J. L. M. Trimui (J. L. M.Trim), 

ypač pastarajam, kuris kartu su kitais Europos Tarybos ekspertais buvo svarbiausias mūsų 

konsultantas. Dėkojame ir Europos Tarybos Dabartinių kalbų skyriaus patarėjui Dž. Šylzui (Joe 

Sheils), katalonų kalbos „slenksčio“ autoriui M. Loberai (M. Lobera) už konsultacijas, vertingas 

pastabas ir patarimus. 

Lietuvių kalbos Slenkstis – kolektyvinis darbas. Edmundas Narbutas parengė 2, 4, 12 (su 

M. Ramoniene) skyrius; Joana Pribušauskaitė – 1 (su L. Vilkiene), 9, 13 (su S. Skapiene) skyrius, A ir 

B priedus; Meilutė Ramonienė – 5, 6, 12 (su E. Narbutu) skyrius, pratarmę ir įvadą; Stasė Skapienė – 

8, 13 (su J. Pribušauskaite) ir 14 skyrius; Loreta Vilkienė – 1 (su J. Pribušauskaite), 3, 7, 10, 11 

skyrius, C ir D priedus. 

Darbo vadovė – Meilutė Ramonienė, koordinatorė – Stasė Skapienė. Tekstą redagavo Joana 

Pribušauskaitė. 
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Kiekvieno autoriaus parengta medžiaga buvo išsamiai aptariama visos darbo grupės, po 

diskusijų kruopščiai taisoma, todėl už darbo visumą prisiimame kolektyvinę atsakomybę. 

Rengdami Slenkstį, susidūrėme su įvairiausiais sunkumais. Mums labai trūko mokslinių 

bendrinės šnekamosios lietuvių kalbos, jos intonacijos, funkcinės gramatikos ir kitų tyrimų, todėl 

daugeliu atvejų teko kliautis savo teorinio ir praktinio darbo patirtimi. Esame labai dėkingi daugeliui 

savo kolegų, Vilniaus universiteto, ypač Lituanistinių studijų katedros, Vilniaus pedagoginio 

universiteto dėstytojų – visus būtų sunku čia išvardyti – už konsultacijas, patarimus, pastabas. 

Visiems nuoširdžiausiai ačiū. Dėkojame ir techninį darbą padėjusiai atlikti Nijolei Lazauskienei. 

Tikimės, kad Slenkstis bus naudingas tiems, kuriems jis ir skiriamas. Visiems būtume labai 

dėkingi už pastabas. Jas prašytume siųsti adresu: 

 Lituanistinių studijų katedra, 

 Filologijos fakultetas, 

 Vilniaus universitetas, 

 Universiteto g. 3, 

 2734 Vilnius 

  

Meilutė Ramonienė  
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2016 METŲ LEIDIMO PRATARMĖ 

Nuo pirmojo išsamaus lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašo (Slenksčio) 

pasirodymo praėjo beveik 20 metų. 2000 m. išleista Aukštuma, 2002 m. – antrasis Slenksčio leidimas, 

2006 m. – pirmasis Pusiaukelės leidimas. Per tą laiką nusistovėjo lietuvių kalbos kaip svetimosios 

mokymo principai ir tradicijos, komunikacinis mokymas yra tapęs lingvodidaktikos pamatu. Jau yra 

įgyta daug mokymo patirties, parašyta ir išleista nemažai lietuvių kalbos mokymo vadovėlių ir kitų 

mokomųjų priemonių, rengiami lietuvių kalbos kaip svetimosios testai, keletą metų naudojamasi 

lietuvišku Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų (BEKM 2008) vertimu. 

Lietuvių kalbos, vienos iš oficialių Europos Sąjungos kalbų, moko ir mokosi tiek Lietuvos kitakalbiai, 

tiek kitų Europos šalių, tiek kitų žemynų žmonės. Tad mokymo turinio aprašai – Pusiaukelė, Slenkstis, 

Aukštuma – ne tik neprarado savo svarbos, bet ir reikalauja naujo šių dienų žvilgsnio. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva ėmėmės peržiūrėti Slenksčio aprašą, suderinti 

kintančius kalbos aspektus su gyvenimo aktualijomis, pritaikyti mokymo turinio elementus prie 

pasikeitusių gyvenimo realijų. Buvo nuodugniai peržiūrėti visi Slenksčio skyriai, pakoreguotos 

aktualios bendravimo situacijos ir kontekstas, peržiūrėta pakitusi leksika, kalbos pavyzdžiai suderinti 

su kintančiomis kalbos normomis ir pan. Pirmųjų Slenksčio leidimų autoriai buvo Edmundas 

Narbutas, Joana Pribušauskaitė, Meilutė Ramonienė, Stasė Skapienė, Loreta Vilkienė, o šio leidimo 

aprašą peržiūrėjo ir taisė ankstesnio leidinio autorės Joana Pribušauskaitė, Meilutė Ramonienė ir 

Loreta Vilkienė. Dėl pakeitimų ir taisymų buvo diskutuojama darbo grupėje, kurioje kartu dirbo 

Virginija Stumbrienė. Dėkojame Valstybinei lietuvių kalbos komisijai už iniciatyvą ir paramą ir 

tikimės, kad naujai peržiūrėtas Slenksčio aprašas bus naudingas visiems, kurie moko ar mokosi 

lietuvių kalbos kaip svetimosios B1 lygiu. 
 

Autorės 
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ĮVADAS 

Slenkstis yra B1 lygio lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašas. 

„Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ (2008) 

pateikiama tokia kalbų mokėjimo visuminė skalė: 
 

Geras vartotojas 

C2 

Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar 

nuomones, geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai 

laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir 

sudėtingesnėse situacijose. 

C1 

Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai 

neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai 

vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų 

tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo 

priemones. 

 

Savarankiškas vartotojas 

B2 

Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir 

specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir 

raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai 

įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, 

išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. 

B1 

Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudamas ir pan., 

svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama 

tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose 

situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir 

įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. 

 

Pradedantis vartotojas 

A2 

Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, 

apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie 

žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba 

papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius. 

A1 

Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. 

Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, 

kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba 

lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. 

 

 

Slenkstis yra B1 lygio lietuvių kalbos išplėstinis mokymo turinio aprašas, kuriame 

siūloma, ko ir kaip reikėtų mokyti(s), norint iš(si)ugdyti pakankamą komunikacinę 

kompetenciją bendrauti lietuvių kalba kaip svetimąja visose gyvenimo situacijose. Slenkstis 

remiasi komunikacinio mokymo principais, kurių svarbiausi yra: komunikacinis 

kryptingumas, visų keturių kalbinės veiklos rūšių (kalbėjimo, klausymo, rašymo ir skaitymo) 

dermė, sakytinės kalbos pirmumas rašytinės kalbos atžvilgiu. Į pirmą planą (atvirkščiai negu 

tradicinės formaliosios mokymo krypties) iškeliamas mokymas bendrauti, komunikacinių 

intencijų, abstrakčiųjų ir konkrečiųjų sąvokų reiškimo, o ne tam tikrų gramatikos taisyklių, 

gramatinių konstrukcijų, žodžių ar kitų kalbos elementų mokymas. 
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Slenkstyje vartojamas komunikacinės kompetencijos terminas suvokiamas kaip 

pa(si)rengimas bendrauti įvairiose gyvenimo situacijose, pagal kiekvienos situacijos 

sociokultūrinį kontekstą pasirenkant tinkamas kalbos priemones, taikant supratimo ir 

kompensavimo strategijas. 

Slenkstyje daug dėmesio skiriama lingvistinei ir sociokultūrinei kompetencijoms – 

svarbiausiems komunikacinės kompetencijos komponentams. Lingvistinė kompetencija 

suprantama kaip praktinės fonetikos, gramatikos (morfologijos ir sintaksės), leksikos, žodžių 

darybos, rašybos bei rišlios kalbos (dialoginės ir monologinės) produkavimo „inventoriaus“ ir 

taisyklių turėjimas atmintyje, gebėjimas visa tai taikyti kalboje. 

Yra nuomonių, kad mokant kalbos komunikaciniu metodu ignoruojama gramatika. 

Toks požiūris nėra teisingas. Gramatikos mokymas(is) tiesiog nelaikomas vieninteliu tikslu, 

gramatika ir žodynas yra tik priemonė komunikaciniams tikslams pasiekti, tinkamai vartoti 

kalbą. Štai kodėl Slenkstyje lietuvių kalbos gramatikos dalykai pateikiami einant nuo 

funkcijos, nuo reikšmės prie formos, o sisteminės gramatikos santrauka pridedama kaip 

priedas aprašo gale. Ši santrauka yra net kiek platesnė, kad jeigu reikėtų, būtų galima praplėsti 

komunikacinių intencijų raišką ar abstrakčiąsias sąvokas, atsižvelgiant į poreikius. Ugdant 

lingvistinę kompetenciją, skatinama remtis funkcinės, aktyviosios, t. y. kalbančiojo, ir 

sisteminės, t. y. skaitančiojo, gramatikos derme, kalbos elementus mokymui atrinkti 

atsižvelgiant į recepcinės ir produktyviosios kalbinės veiklos poreikius. 

Slenkstyje vartojamas terminas komunikacinės intencijos ir jų raiška atitiktų 

taikomosios kalbotyros literatūroje dažnai vartojamą kalbos funkcijų savoką (plg. language 

functions). Lietuviškoje lingvodidaktikos literatūroje kartais pasitaiko ta pačia reikšme 

vartojamas terminas kalbos veiksmai (plg. speech acts, actes de parole). Norėdami išvengti 

galimos painiavos (šie terminai lietuvių kalbotyroje vartojami ir kitomis reikšmėmis), 

Slenkstyje palikome jau tradiciją turintį terminą komunikacinės intencijos ir jų raiška, 

vartojamą nusakant komunikacinį ketinimą (pvz., kaip gauti ar pateikti informaciją, kaip 

paklausti nuomonės ir ją išsakyti ir pan.) ir kalbinę to ketinimo raišką.  

Slenkstyje vartojamas terminas abstrakčiosios sąvokos (vietoj kartais vartojamo 

funkciniai semantiniai laukai ir jų raiška), manytume, yra paprastesnis ir galbūt aiškesnis 

tiems, kurie nėra gerai susipažinę su funkcinės gramatikos teorija ir terminija. Abstrakčiosios 

sąvokos (plg. general notions) apimtų tiek pačias bendrąsias kalbos funkcijas, funkcinius 

semantinius laukus (pvz., egzistencija, vieta, laikas, kiekybė, požymis ir pan.), tiek jų raišką 

kalbos priemonėmis.  

Prie tokios mūsų siūlomos terminų sistemos, manytume, tiktų ir terminas 

konkrečiosios sąvokos (plg. specific notions), apimantis leksiką, apibendrintai pavadinančią 

daiktų ar žmonių grupes, dalykus, reiškinius, jausmus ir kita (pvz., sąvoka šeima apima 

šeimos narių pavadinimus, veiksmažodžius, aktualius šnekant apie šeimą ir pan.). 

Slenkstyje vartojamos ir sąvokos – transakcinės ir interakcinės situacijos. Jos 

skiriamos pagal tai, kaip taikomi verbalinio bendravimo modeliai. Transakcinės situacijos 

yra tokios, kurios labai priklauso nuo visuomenės gyvenimo normų ir elgesio taisyklių. Šiose 

situacijose yra bendraujama taikant tam tikrus verbalinio bendravimo modelius, taigi aktualu 

gebėti tinkamai pasirinkti modelį (plačiau apie tai žr. 3 ir 8 skyrius). 

Interakcinės situacijos yra tokios, kuriose komunikacijos akto dalyvių elgesys nėra 

taip labai reglamentuojamas taisyklių ir pokalbio modelis negali būti numatomas. Tačiau šiose 

situacijose turėtų būti gebama išreikšti savo mintis bei jausmus ir suprasti panašius kito 

asmens reiškiamus dalykus.  

Slenkstyje, kaip jau buvo minėta, aptariamas ir sociokultūrinės kompetencijos 

ugdymas. Sociokultūrinė kompetencija suprantama kaip visuomenės bendravimo normų, 

kalbos etiketo, kultūros, papročių, tradicijų, pagrindinių vertybių, kasdienio gyvenimo, 

gyvenimo būdo, žmonių tarpusavio santykių ir pan. pažinimas, kad būtų galima sėkmingai 

komunikuoti. 
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Slenkstyje dažnai vartojama sąvoka mokiniai, kuri suprantama labai plačiai – tai visi, 

kurie mokosi kalbos, nepriklausomai nuo amžiaus, mokymosi būdo ar vietos. Nors Slenkstyje 

aprašomas mokymo turinys daugiausia orientuojamas į suaugusiųjų auditoriją, dauguma 

aprašomų dalykų tiktų ir bendrojo lavinimo mokyklų lietuvių kalbos kaip valstybinės 

mokymui. Svarbiausia komunikacinio branduolio dalis – komunikacinės intencijos ir jų raiška 

bei abstrakčiosios sąvokos – yra bendra visiems kalbos vartotojams. Priklausomai nuo 

konkrečių mokinių grupių, jų poreikių ir interesų, daugiau skirtųsi tik kalbinės raiškos formos, 

jų sudėtingumas, žodynas. Slenksčio orientyras, galima sakyti, yra abstraktus vidutinis kalbos 

vartotojas.  

Slenksčio medžiaga daugiau taikoma neutraliam kalbos vartojimui, orientuojama į 

neutralųjį registrą, nors kai kur pateikiamos nuorodos, kad vienokia ar kitokia kalbinė raiška 

rekomenduojama oficialiai ar neoficialiai situacijai. 

 Slenkstis (B1) suprantamas kaip lygis, kurį įgijus galima tinkamai bendrauti aplinkoje, 

kur pagrindinė bendravimo priemonė yra lietuvių kalba. Tai vidutinis, neaukštas lygis, kaip ir 

kitų Europos kalbų „slenksčiai“ (plg. „Threshold Level“, „Un Niveau-Seuil“, „Nivel Soleira“, 

„Nivel Lindar“ ir kt.), užimantis tarpinę poziciją tarp „pusiaukelės“ (plg. „Waystage“) ir 

„aukštumos“ (plg. „Vantage Level“). 
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1  s k yr i u s .  APRAŠYMO LYGMENYS 

Slenkstis yra lietuvių kalbos mokėjimo B1 lygio daugiasluoksnis aprašas – t. y. jame 

aptariama kalbinė komunikacinė kompetencija, kurią įgijęs žmogus gali patenkinti savo 

bendravimo poreikius dažniausiai pasitaikančiose transakcinėse ir interakcinėse situacijose. 

Tas kalbos mokėjimo lygis aprašomas trimis lygmenimis. 

 Pirmasis lygmuo (Bendrasis lygio apibūdinimas, 2 skyrius). Čia yra išvardijama, kam 

skiriamas lietuviškas Slenkstis, ir bendrais bruožais pasakoma, ką turi gebėti mokiniai, įgiję 

šio lygio komunikacinę kompetenciją. 

 Antrasis lygmuo (Detalusis apibūdinimas, 3 skyrius). Šiame skyriuje pateikiama: 

 situacijos, kuriose mokinys turėtų gebėti realizuoti komunikacines intencijas 

taikydamas verbalinio bendravimo modelius (kai pokalbio eiga daugmaž yra 

numatoma); 

 kokias komunikacines intencijas mokinys gebėtų realizuoti bendraudamas 

interakciškai (kai svarbu pašnekovai); 

 kokius klausomus ir (ar) skaitomus tekstus jis gebėtų suprasti;  

 kokias supratimo strategijas gebėtų taikyti, kad suprastų klausomą ir (ar) skaitomą 

tekstą; 

 kokią sociokultūrinę kompetenciją įgytų; 

 kokias kompensavimo strategijas jam reikėtų taikyti, kai nebeužtektų kalbos 

mokėjimo. 

 Trečiasis lygmuo (sudedamosios dalys). Šis aprašymo lygmuo apima kelis skyrius, 

kurie pristatomi 4 skyriuje. Taigi kalbamojoje darbo dalyje pateikiami išsamūs komunikacinių 

intencijų, abstrakčiųjų bei konkrečiųjų sąvokų sąrašai ir raiškos pavyzdžiai (5, 6, 7 skyriai). 

Be to, paaiškinama, kas yra verbalinio bendravimo modelis (8 skyrius), konkrečiai nurodoma, 

kas svarbu šio lygio mokiniui suprantant ar rašant tekstą (9, 10 skyriai), pateikiamos 

sociokultūrinės kompetencijos gairės (11 skyrius). 

Pirmasis aprašymo lygmuo yra bendras B1 lygio kalbos mokėjimo apibūdinimas. 

Antrasis lygmuo skiriamas visiems, kuriems Slenkstis aktualus, taip pat ir mokiniams. 

Trečiasis lygmuo skiriamas programų bei mokomųjų priemonių (vadovėlių, pratimų 

rinkinių, garso ar vaizdo įrašų ir pan.) rengėjams, testų sudarytojams, mokytojams ir kt. 

Slenksčio lygio aprašą papildo skyriai, kur išvardijamos strategijos, kurias mokiniai 

turėtų mokėti taikyti, kad užpildytų savo gebėjimų spragas (12 skyrius), pateikiamos 

nuorodos, kaip mokytis (13 skyrius), aptariama mokinių gebėjimų kokybė (14 skyrius). 

Knygos pabaigoje yra keletas priedų, kuriuose išdėstoma, kokie lietuvių kalbos tarties 

ir intonacijos dalykai yra aktualūs Slenksčio lygio mokiniams (A priedas), pristatoma 

pasyvioji – sisteminė – gramatika (B priedas), pateikiamos 5, 6 ir 7 skyriuose minimų žodžių 

(C priedas) bei komunikacinių intencijų ir sąvokų (D priedas) rodyklės. 
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2  s k y r i u s .  BENDRASIS LYGIO APIBŪDINIMAS 

Slenksčio (B1) kalbos mokėjimo lygį pasiekęs kalbos vartotojas geba suprasti aiškių 

tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudamas ir pan., 

svarbiausias mintis. Taip pat jis geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų 

toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Toks kalbos vartotojas geba bendrauti daugelyje 

numanomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose, kurti paprastą 

rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis, apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, 

viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. 

Lietuvių kalbos Slenksčio aprašas galėtų būti taikomas dirbant su tokiomis tikslinėmis 

grupėmis: 

1) nuolatiniais gyventojais, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji ir kurie nori įgyti 

savarankiško kalbos vartotojo lygio komunikacinę kompetenciją šia kalba, kad galėtų 

tinkamai bendrauti Lietuvoje, kur ši kalba yra valstybinė kalba ir pagrindinė komunikacijos 

priemonė; 

2) į Lietuvą atvykusiais užsieniečiais, norinčiais įgyti B1 lygio komunikacinę 

kompetenciją lietuvių kalba, kad galėtų tinkamai bendrauti su vietos gyventojais arba 

tarpusavyje; 

 3) užsienyje gyvenančiais lietuvių diasporos asmenimis, norinčiais įgyti B1 lygio 

komunikacinę kompetenciją lietuvių kalba, kad galėtų bendrauti šia kalba tarp savęs užsienyje 

arba su vietiniais gyventojais atvykę į Lietuvą. 

Įgiję Slenksčio lygio komunikacinę kompetenciją mokiniai turėtų gebėti vartoti 

lietuvių kalbą taip, kad patenkintų savo komunikacijos reikmes dažniausiai pasitaikančiose 

situacijose: 

 tiesiogiai bendraudami kasdienio gyvenimo transakcinėse situacijose (žr. 3 skyrių), 

kai vartojamą kalbą galima tiksliai numatyti, t. y. galima taikyti verbalinio 

bendravimo modelius; 

 tiesiogiai bendraudami interakcinėse situacijose (žr. 3 skyrių), kai vartojamos kalbos 

negalima tiksliai numatyti, t. y. negalima taikyti verbalinio bendravimo modelių; 

 netiesiogiai bendraudami turėtų suprasti klausomo ir skaitomo teksto esmę ir (ar) 

svarbias detales. 
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3  s k y r i u s .  DETALUSIS LYGIO APIBŪDINIMAS 

1.  Mokiniai turėtų gebėti bendrauti daugelyje nuspėjamų ir kai kuriose netikėtose 

kasdienio gyvenimo transakcinėse (t. y. keitimosi informacija) situacijose, kurias lemia 

visuomenės gyvenimo normos ir elgesio taisyklės ir kurių modeliai gali būti numanomi, 

apibūdinti patirtį ir įvykius, išreikšti norus, glaustai nurodyti priežastis, paaiškinti planus, 

pagrįsti nuomonę. 

 

1.1 Kontaktai su oficialiais asmenimis 
 

 Mokiniai turėtų gebėti paklausti informacijos, paprašyti pakartoti, patikslinti, paaiškinti, 

jeigu suteikta informacija, užduoti klausimai ar pateikti dokumentai nėra visiškai aiškūs, 

patekę į sudėtingą padėtį, turėtų gebėti paprašyti vertėjo ar patarėjo pagalbos.  

 

1.1.1 Atvykimas į šalį, pasienio, migracijos tarnybos 
 

 Mokiniai turėtų gebėti suprasti ir užpildyti visus reikiamus dokumentus. 

 Taip pat jie turėtų suprasti ir atsakyti į pareigūnų klausimus apie: 

 asmenį (žr. 7.1); 

 buvimo šalyje trukmę, tikslus ir pan.; 

    leidimą gyventi Lietuvoje, pabėgėlio statusą ir pan. 

 

1.1.2  Muitinė 
 

 Mokiniai turėtų suprasti ir pildyti visus būtinus dokumentus. 

 Taip pat jie turėtų suprasti ir atsakyti į pareigūnų klausimus: 

 ar turi apmokestinamų ir deklaruojamų daiktų, kokios jie vertės; 

 apie bagažo turinį ir vertę; 

 iš kur ir į kur vyksta; 

 apie daiktų paskirtį: asmeninio naudojimo daiktai, dovanos, prekės, skirtos 

parduoti. 

 

1.1.3 Saugos tarnyba  
 

 Mokiniai turėtų gebėti suprasti ir atsakyti į klausimus: 

 apie rankinio bagažo ir kišenių turinį; 

 ar bagaže yra tam tikrų daiktų (pvz., tikrų ar žaislinių ginklų, elektroninės 

aparatūros, skysčių ir pan.); 

 kas pakavo ir (ar) gabeno jų bagažą. 

 

1.1.4 Policija 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti ir atsakyti į klausimus apie: 

 asmenį; 

 transporto priemonę, kuria vyksta; 

 dingusius ar pavogtus daiktus, veiksmus, kurių buvo arba (ir) ketinama imtis; 

 atsiprašyti ir paprašyti suprasti jų padėtį, jei pažeidė kelių eismo taisykles; 

 paklausti ir suprasti atsakymus apie nustatytą tvarką: automobilio pastatymą, 

privažiavimą prie pastato ir pan. (žr. dar 1.11); 
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 esant reikalui, iškviesti policiją (nelaimingo atsitikimo, užpuolimo, vagystės ar kt. 

atvejais); 

 norėdami gauti pasą, asmens tapatybės kortelę susitvarkyti reikiamus dokumentus, 

paklausti kilus neaiškumų. 

 

1.1.5 Pilietybės gavimas 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti ir užpildyti reikiamus dokumentus, paklausti kilus neaiškumų; 

 suprasti ir atsakyti į klausimus apie asmenį; 

 laikyti reikiamus egzaminus, pvz., lietuvių kalbos; 

   norėdami gauti ar pasikeisti pasą, asmens tapatybės kortelę susitvarkyti reikiamus 

dokumentus, paklausti kilus neaiškumų.  

  

 

1.1.6  Socialinė rūpyba 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti ir atsakyti į klausimus apie asmenį; 

 užpildyti reikiamus formuliarus prašydami pašalpos, pensijos ar pan., paklausti, 

kilus neaiškumų; 

 parašyti prašymą pensijai ar pašalpai gauti; 

 užpildyti reikiamus formuliarus darbo biržoje; 

 draudimo agentūroje pasakyti savo pageidavimus, užduoti rūpimus klausimus, 

atsakyti į klausimus, paklausti kilus neaiškumų. 

 

1.1.7 Civiliniai aktai 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti ir atsakyti į klausimus apie asmenį; 

 užpildyti reikiamus formuliarus registruodami santuoką, vaiko gimimą, skyrybas, 

vaiko vardą, pavardę, taip pat mirties atveju.  

 

1.2  Apsigyvenimas 
 

1.2.1 Gyvenamoji vieta trumpam atvykusiems į šalį 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 užsisakyti gyvenamąją vietą (elektroniniu) laišku arba telefonu; 

 kelionių agentūroje, atvykę į viešbutį, poilsio namus, kempingą ar pan., pasiteirauti 

apie gyvenamosios vietos pobūdį ir tinkamumą, siūlomas paslaugas; 

 užpildyti reikiamus registracijos blankus; 

 išreikšti savo nepasitenkinimą dėl blogo aptarnavimo, neveikiančios įrangos, 

prietaisų ir paprašyti, kad padėtis būtų ištaisyta; 

 paprašyti sąskaitos, atsiskaityti išvykstant ir pan. 

 

1.2.2  Laikina gyvenamoji vieta 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 pasiteirauti raštu ar žodžiu apie nuomojamą gyvenamąjį būstą, pvz., apie: 

 kambarių skaičių, dydį, paskirtį; 

 kainą (už savaitę, mėnesį, metus) ir nuomos sąlygas; 
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 mokesčius, patarnavimus ir patogumus (pvz., mokestį už patalpas, dujas, 

elektrą, vandenį ir t. t., baldus, buitinius prietaisus ir pan.); 

 remontą ir naudojimąsi daiktais; 

 išsiaiškinti bute esančių daiktų būklę; 

 susitarti dėl perkraustymo ir jį organizuoti; 

 susitarti dėl remonto, paslaugų ir eksploatacijos; 

 žodžiu ir raštu reikšti pretenzijas buto savininkui. 

 

1.2.3 Nuolatinė gyvenamoji vieta  
 

 Mokiniai turėtų gebėti visa, kas išvardyta poskyriuose 1.2.1 ir 1.2.2, be to: 

 nusipirkti / parduoti butą / namą per tarpininkus; 

 pildyti atsiskaitymo už komunalines paslaugas knygelę arba atsiskaityti už 

komunalines paslaugas elektroninės bankininkystės sistemoje;  

 deklaruoti gyvenamąją vietą; 

 spręsti buto / namo problemas seniūnijoje. 

 

1.2.4 Nesklandumai buityje 
 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 pakalbėti apie prietaisų gedimus, išsikviesti meistrą; 

 skaityti ir suprasti aiškias paprastas buities prietaisų instrukcijas ar kitą 

dokumentaciją; 

 paaiškinti, kas atsitiko, ir pasikviesti pagalbą, įvykus avarijai buityje. 

 

1.3  Maitinimasis 
 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti ir suprasti restoranų valgiaraščius, skelbimus, reklaminę informaciją ar 

pan.; 

 pakalbėti apie maitinimosi įstaigos interjerą, maistą, kainas, pasiteirauti, kiek 

užtrunka aptarnavimas, ir t. t.; 

 paprašyti norimo stalelio arba pasiteirauti, kur jis yra; 

 užsisakyti patiekalus ir gėrimus; 

 pasiteirauti ir suprasti atsakymus apie maisto rūšį, patiekalų paruošimą; 

 paprašyti sąskaitos, pasiteirauti, ar į ją yra įskaičiuoti aptarnavimo mokesčiai; 

 reikšti nepasitenkinimą dėl lėto aptarnavimo, blogo maisto, permokėjimo ir t. t.; 

 pasiteirauti apie įėjimo į barą ar restoraną mokestį ir suprasti atsakymą; 

 užsisakyti staliuką iš anksto; 

 pakviesti į kavinę, restoraną ar pan.; 

 papasakoti, kaip patiekalas yra pagamintas, pasakyti ar parašyti receptus; 

 naudotis patiekalų receptų knygomis; 

 pasiūlyti vaišintis. 

 

1.4 Parduotuvės  
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti parduotuvių ir prekių reklamą laikraščiuose, žurnaluose, elektroninėje 

erdvėje ir pan.; 

 suprasti prekių savybių, naudojimo ir pardavimo sąlygų aprašymo, instrukcijų, 

dokumentacijos esmę; 
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 suprasti užrašus savitarnos, universaliose parduotuvėse ir kt.; 

 paklausti, ar yra pageidaujamų prekių ir kur jų galima rasti; 

 pasiteirauti apie prekių rūšis ir pranašumus; 

 derėtis dėl kainos ir suprasti pardavimo sąlygas; 

 užmokėti už prekes; 

 esant reikalui, grąžinti netikusius ar nepatikusius daiktus (pvz., pastebėjus 

defektą), tartis dėl pakeitimo, pinigų grąžinimo ir t. t.; 

 suprasti informaciją apie parduotuvių darbo laiką, pietų pertraukas; 

 suprasti ir vartoti šalies matų sistemos vienetų pavadinimus (svorio, tūrio, ilgio, 

drabužių bei avalynės dydžių ir kt.); 

 nusipirkti maisto produktų, paklausti apie jų galiojimo laiką, suprasti tokią 

informaciją; 

 nusipirkti įrankių, indų, reikalingų maistui gaminti; 

 nusipirkti drabužių ir avalynės; 

 įsigyti reikalingų namų apyvokos daiktų, baldų ir t. t.; 

 parašyti skelbimą apie norimą parduoti daiktą; 

 kitiems asmenims suteikti informaciją apie juos dominančias prekes. 

 

1.5 Viešasis transportas 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti spausdintinę ar elektroninėje erdvėje pateiktą informaciją (pvz., apie 

bilietų rūšis, pardavimo sąlygas; tvarkaraščius ir pan.); 

 raštu ar žodžiu pasiteirauti apie kelionių kainas, laiką, maršrutus; 

 išsiaiškinti tam tikrus įvairių transporto priemonių ir kompanijų pranašumus (pvz., 

kelionės trukmę, kainas, sąlygas ir pan.);  

 teirautis bilietų, jų už(si)sakyti, užmokėti už bilietus; pasakyti, kuria klase norėtų 

vykti, nurodyti maršrutą, ar bilietas reikalingas tik į priekį ar ir atgal, ir pan.; 

 pasiteirauti, iš kurios aikštelės, perono, kelio, prieplaukos išvyksta autobusas, 

traukinys, laivas ir pan.; 

 užregistruoti bagažą, pasinaudoti bagažo saugojimo tarnyba, pranešti, kad daiktai 

dingę ar sugadinti; 

 teirautis apie tarifus, nuolaidas ir pan.; 

 teirautis informavimo tarnybose, pvz., kodėl vėluoja traukinys, ar yra šalia 

viešbutis, kur yra taksi stotelė ir pan.; 

 paprašyti padėti susiorientuoti, kur reikia išlipti ar pan.; 

 suprasti ir tinkamai reaguoti į kontrolierių reikalavimus; 

 skaityti ir suprasti naudojimosi miesto transportu taisykles; 

 nusipirkti vienkartinių, nuolatinių ar lengvatinių bilietų važiuoti miesto transportu; 

 pasipildyti bilietą (pvz., miesto gyventojo kortelę); suprasti, kas rašoma viešojo 

transporto bilietų žymėjimo aparatuose; 

 suprasti kontrolierių klausimus ir atsakyti į juos. 

 

 

1.6  Asmeninis transportas  
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 teirautis apie automobilio nuomą, skaityti ir užpildyti automobilio nuomos sutartį; 

 suprasti kelių eismo ženklus ir keliuose pasitaikančius užrašus (pvz., apylanka ir 

pan.); 
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 nusipirkti degalų, tepalų, pasinaudoti kitomis degalinių paslaugomis (paklausti, 

kur galima pripūsti padangas, nuplauti automobilį ir pan.); 

 paaiškinti apie automobilio mechaninius defektus ir gedimus, susitarti dėl 

remonto; 

 pa(si)keisti automobilį ar jo apdraustas dalis įvykus avarijai (žr. 1.1.4 ir 1.11); 

 skaityti oficialius pranešimus, susijusius su jo asmenine transporto priemone; 
 

      nusipirkti / parduoti automobilį, registruoti jį nustatyta tvarka; 

 suprasti laikraščių reklamas bei skelbimus apie parduodamus automobilius; 

 parašyti skelbimą apie parduodamą / perkamą automobilį; 

 apdrausti automobilį. 

 

1.7  Informacijos paslaugos 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 teirautis informacijos tiesiogiai kokio nors asmens ir telefonu ar elektroniniu paštu. 
 

  

1.8 Viešosios vietos (muziejai, teatrai, parodų salės, stadionai, diskotekos ir pan.) 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti turistams skirtus žinynus, pramogų reklamas, tam tikrų institucijų 

bukletus, skelbimus, reklaminius lapelius, repertuarus ir t. t.; 

 teirautis apie darbo laiką, bilieto kainą, renginio trukmę, žiūrovų ar klausytojų 

vietų išdėstymą ir vietų kainų skirtumus; 

 užsisakyti internetu ar telefonu ir (ar) nusipirkti bilietus iš anksto ar prieš renginio 

pradžią; 

 pasiteirauti apie paslaugas (pvz., apie tualetą, programą, kavinę ir t. t.); 
 

 raštu ar žodžiu suteikti informaciją apie renginius kitiems asmenims. 

 

1.9  Paslaugos 
 

1.9.1  Paštas 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti nesudėtingas taisykles, specifinės informacijos užrašus, pašto darbuotojų 

įrašus dokumentuose (pvz., laiško registravimo, pranešimų lapeliuose ir pan.); 

 teirautis apie pašto tarifus siunčiant paprastą, registruotą, įvertintą laišką, siuntinį, 

paprastu, oro ir (ar) kitokiu paštu ir t. t.; 

 pirkti pašto ženklus, atsiimti pinigines ir kt. pašto perlaidas, siuntinius; pildyti 

muitinės deklaracijas, registracijos lapelius, telegramų blankus ir t. t.; 

 prireikus skaityti ir suprasti pašto terminalų instrukcijas. 

 

 

1.9.2  Telefonas 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 rasti informaciją telefono abonentų knygose ar sužinoti ją iš telefono informacijos 

tarnybos; 

 sudaryti telefono paslaugų sutartį, pasirinkti planą; 

    nusipirkti ir (ar) pasipildyti telefono kortelę. 
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1.9.3  Bankas 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti skelbimus ir užrašus (klientų aptarnavimo aparatuose, bankomatuose, 

valiutų keityklose apie valiutos kursus, keitimo sąlygas); 

 teirautis apie naudojimosi mokėjimo / kreditinėmis kortelėmis ir pan. galimybes; 

 pasiteirauti apie sąskaitos atidarymą ar uždarymą ir pan.; 

    naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis. 

 

1.9.4  Medicina 
 

 Mokiniai turėtų gebėti:  

 suprasti skelbimus ir užrašus, taip pat elektroninėje erdvėje pateikiamą informaciją 

(pvz., apie priėmimo valandas, specialistų konsultacijas; skyrių pavadinimus, 

nurodymus pacientams); 

     prireikus suprasti tai, kas rašoma poliklinikų pacientų aptarnavimo aparatuose; 

 telefonu, tiesiogiai ar elektroniniu būdu užsirašyti pas gydytoją (poliklinikoje ar 

privačiai); 

 paaiškinti negalavimų pobūdį, atsakyti į klausimus apie skausmo ar kitų simptomų 

pobūdį; 

 suprasti gydytojo nurodymus, kaip gydytis tik susirgus ir vėliau; 

 nusipirkti vaistų, pasikonsultuoti su vaistininku; 

 išsikviesti gydytoją ar greitąją pagalbą; 

 perskaityti ir suprasti ligonių lankymo ligoninėse reikalavimus; 

 išsiaiškinti sveikatos draudimo galimybes ir jomis pasinaudoti; 

 suprasti, kas parašyta nedarbingumo pažymoje, ir užpildyti reikiamus dokumentus; 

 pasiteirauti, kaip susitvarkyti formalumus, susijusius su nedarbingumo pažyma. 

 

1.10  Švietimas 
 

1.10.1    Studijos 
 

 Mokiniai, kaip studentai, turėtų gebėti: 

 skaityti įvairių mokymo įstaigų (taip pat ir lietuvių kalbos kursų) reklamą, 

informaciją apie priėmimo sąlygas, mokslo trukmę ir pan.; 

 suprasti ir vartoti lietuvių kalbą kaip oficialių nurodymų, mokymo(si) ir kaip 

studentų tarpusavio bendravimo priemonę, pvz., per pertraukas, pietaujant; 

 pranešti ir aptarti problemas, susijusias su mokymu(si), mokymosi priemonėmis, 

visuomenine veikla, buities sąlygomis, maitinimusi ir pan.; 

 aptarti egzaminų ar kitų atsiskaitymo formų klausimus ir užsiregistruoti laikyti 

egzaminą; 

 skaityti egzaminų ar kitų atsiskaitymo formų nurodymus ir klausimus; 

 teirautis informacijos apie lietuvių kalbos lygių egzaminus, jų laikymo tvarką ir 

tokią informaciją suprasti. 

 

 

1.10.2     Mokykla 
 

 Mokiniai, kaip tėvai, turėtų gebėti: 

 žodžiu ar raštu, pvz., elektroniniu būdu, pasiteirauti apie galimybes parinkti 

vaikams valstybinę ar privačią mokyklą (pvz., apie mokyklos pobūdį, priėmimo 

sąlygas, mokestį, mokymosi laiką, reikalingas priemones ir t. t.); 
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 suprasti paprastas pastabas ir pranešimus apie vaikų mokymąsi; 

 kalbėtis mokykloje, spręsdami kasdienius klausimus; 

 suprasti, kas kalbama tėvų susirinkimuose, kuriuose aptariami pažangumo 

klausimai, kiti klasės ar mokyklos reikalai. 

 

1.11  Kelias 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

 naudotis žemėlapiais ir miestų planais, suprasti traukinių, troleibusų, autobusų 

maršrutų schemas, sutartinius ženklus, taisykles, tvarkaraščius; 

 pasiteirauti pareigūnų ar praeivių, kaip nuvykti į tam tikrą vietą, kur yra reikalingas 

kelias ar geležinkelis, kur važiuoja autobusas, traukinys ir t. t.; 

 suteikti tokią informaciją kitiems asmenims; 

 suprasti instrukcijas bei raštelius, nurodančius, kur ir kaip reikia atvykti. 

 

1.12 Darbas 
 

1.12.1    Darbovietėje mokiniai turėtų gebėti bendrauti ne tik su lietuviais, bet ir su 

kitakalbiais, kurie kalba lietuviškai, jeigu reikėtų:  

 pasirūpinti leidimu dirbti; 

 pasiteirauti (pvz., darbo biržose) apie darbo pobūdį, galimybę jį gauti, darbo 

sąlygas (pvz., pareigybės instrukcijas, darbo dienos trukmę, darbo užmokestį, 

poilsio dienas, atostogas, atleidimo iš darbo tvarką ir pan.); 

 skaityti skelbimus apie darbo vietas; 

 rašyti prašymus dėl darbo ir dalyvauti pokalbiuose, gebėti raštu (ir elektroniniu 

būdu) ar žodžiu suteikti informaciją apie save, savo kvalifikaciją ir darbo patirtį; 

atsakyti į klausimus apie tai; 

 įsidarbinti – suprasti ir atlikti įsidarbinimo formalumus; 

 suprasti, kas turi būti atlikta darbo pradžioje, ir apie tai paklausti; 

 skaityti ir suprasti saugaus darbo instrukcijas;  

 pranešti apie nelaimingus atsitikimus darbe ir pareikalauti draudimo (kreiptis į 

draudimo kompaniją); 

 susižinoti, kokias turi lengvatas;  

 tinkamai bendrauti su viršininkais, kolegomis ir pavaldiniais; 

 dalyvauti įstaigos / įmonės visuomeniniame gyvenime (kelionėse, sporto 

varžybose, iškilminguose vakaruose ir pan.). 
 

1.13  Viešėjimas 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: 

1.13.1    kaip šeimininkai: 

 raštu ar žodžiu pakviesti į svečius; 

 sutikti ir pristatyti svečius; 

 papasakoti apie šeimos gyvenimą, santykius; 

 suvokti visuomeninio etiketo taisykles ir jų laikytis;  

 pateikti informaciją ar pasikeisti nuomonėmis asmeninio ir visuomeninio 

gyvenimo klausimais; 

 pasikeisti su svečiais suvenyrais ar dovanomis; 

 atsisveikinti su svečiais ir tinkamai reaguoti į dėkingumą; 

 perduoti linkėjimų svečio artimiesiems arba bendriems pažįstamiems; 

 siūlyti svečiams vaišintis. 
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1.13.2    kaip svečiai: 

 padėkoti už kvietimą, priimti jį ar atsisakyti raštu (ir elektroniniu būdu) ar žodžiu; 

 pasisveikinti su šeimininkais ir kitais svečiais, senais pažįstamais, žmonėmis, su 

kuriais ką tik susipažino ar dar nesusipažino; 

 suvokti visuomeninio etiketo taisykles ir jų laikytis;  

 pasikeisti informacija asmeninėmis ir visuomeninėmis temomis, pasakyti savo 

nuomonę ir išklausyti kitų; 

 įteikti gėlių ar dovanų; 

 padėkoti už svetingumą; 

 pranešti apie savo išvykimą, atsisveikinti su šeimininkais ir kitais svečiais. 

 

2. Socialinės interakcijos sferoje, t. y. bendraudami situacijose, jei elgesys nėra 

reglamentuotas oficialių bendravimo normų bei taisyklių ir pokalbio modelis negali būti 

numatomas, mokiniai turėtų gebėti: 

 pasikeisti informacija; 

 išreikšti savo nuomonę, požiūrį, jausmus, vertinimus, norus, viltis, svajones; 

suprasti panašius kito asmens reiškiamus dalykus; 

 susitarti, rasti kompromisus, bendradarbiauti. 
 

Kitaip tariant, mokiniai turėtų gebėti įsitraukti į pokalbį žinomomis temomis, reikšti 

savo nuomonę ir keistis informacija žinomomis, kasdienio gyvenimo ar juos dominančiomis 

temomis, pavyzdžiui, šeima, pomėgiai, darbas, kelionės ir einamieji reikalai. Jie turėtų gebėti 

keistis informacija, ją patikrinti ir patvirtinti, susidoroti su netikėtomis situacijomis ir 

paaiškinti problemą, reikšti mintis abstraktesnėmis kultūrinėmis temomis, pavyzdžiui, 

kalbėdami apie filmus, knygas, muziką ir pan. 

 

Šie gebėjimai turėtų pasireikšti kalbant tokiomis temomis: 

 asmeninis gyvenimas: 

 gyvenimo sąlygos; 

 veikla, profesija, pareigos; 

 išsimokslinimas; 

 laisvalaikis ir pomėgiai; 

 kelionės; regionas, vietovės, įžymybės; 

 prekės, parduotuvės, kainos; 

 valgymas ir gėrimas; 

 visuomeniniai santykiai; 

 politika ir aktualieji įvykiai; 

 oras; 

 kalbos, kalbų mokymasis, jo sunkumai. 
 

 Išsamiau apie tai 7 skyriuje. 

 

3. Mokiniai turėtų suprasti esmę ir (ar) svarbias detales parašytų (ir elektroniniu būdu) ar 

pasakytų tekstų, kurie: 

 yra svarbūs situacijoms, nurodytoms 1 ir 2 poskyriuose; 

 yra aiškios struktūros ir koncepcijos; 

 pateikia tik svarbią ir akivaizdžią informaciją; 

 gali būti suprantami nepažįstant šalies kultūros arba žinant apie ją nedaug; 

 yra pateikti lengvai suprantama forma: 
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 rašytinis tekstas turi būti aiškiai išspausdintas; kada tai svarbu – pateiktas su 

pavadinimu, suskirstytas pastraipomis, iliustruotas ir t. t.; tokie patys 

reikalavimai galioja ir elektroninėje erdvėje pateiktam tekstui;  

 sakytinis tekstas turi būti kiek galima labiau akustiškai neiškraipytas, norminio 

arba jam artimo tarimo, o kalbėjimo tempas turi būti tiek lėtas, kiek leidžia 

kalbos normos, ir kalbėjimas dar yra natūralus. 

 

4 a. Mokiniai turėtų būti susipažinę su visuomenės papročiais, elgesio normomis, pvz.: 

 nekalbiniais: įprastais fiziniais kontaktais (rankų paspaudimai, bučiniai, lytėjimas ir 

t. t.), judesių ir mimikos reikšmėmis ir t. t.; 

 kalbiniais: žodiniais dėmesio atkreipimo, kreipimosi būdais, oficialios / familiarios 

bendravimo situacijos pokalbio pradėjimo, palaikymo, bendravimo pabaigos 

pasirinkimu ir t. t. (žr. 11 sk.). 

 

4 b. Mokydamiesi žodžiu ar raštu (ir elektroniniu būdu) bendrauti, mokiniai turėtų 

susipažinti su visuomeniniais susitarimais, pvz.: 

 viešnagių elgesio normomis (atvykimo laikas, dovanos, pokalbio pradžia, tinkamos 

temos ir t. t.); 

 valgymo ir gėrimo tradicijomis; 

 mandagumo konvencijomis; 

ir t. t. 

 

5.  Mokydamiesi 3 skyriuje aptartų dalykų, mokiniai, ir kaip skaitytojai, ir kaip klausytojai, 

turėtų gebėti taikyti supratimo strategijas, t. y.: 

 skirti pagrindinius, svarbiausius ir antraeilius dalykus; 

 skirti faktus nuo komentarų; 

 rasti tam tikrą informaciją; 

 gebėti nustatyti teksto adresatą, suprasti autoriaus požiūrį ir komunikacines 

intencijas; 

 mokėti pasinaudoti pavadinimu kaip reikšmine detale, leidžiančia atskleisti teksto 

prasmę, taip pat iliustracijomis, maketavimo priemonėmis (kursyvu, pabraukimu, 

didžiųjų raidžių rašymu ir pan.); klausant teksto reikėtų gebėti pasinaudoti teksto 

rišlumo ženklais, suvokti pauzių svarbą, loginį sakinio kirtį, intonacijos vingius ir 

t. t. 

 

6. Mokiniai turėtų būti susipažinę su šalies, kurios kalbos mokosi, kultūra (jeigu jie tik 

laikinai gyvena šalyje – mažiau, jei nuolat – nemažai): 

 kasdieniu gyvenimu; 

 gyvenimo būdu; 

 asmeniniais santykiais; 

 pagrindinėmis vertybėmis bei nuostatomis ir pan. 

 

7.  Mokiniai turėtų gebėti taikyti kompensavimo strategijas, kurios leistų normaliai 

bendrauti, kai jų lietuvių kalbos komunikacinė kompetencija yra per menka, t. y. mokiniai 

turėtų gebėti: 

 pasitelkti komunikacinės situacijos partnerius, kad padėtų užpildydami kalbos 

mokėjimo spragas; 

 pasikliauti pašnekovo, geriau ar laisvai kalbančio lietuvių kalba, atlaidumu ir 

geranoriškumu, klausydami nesklandaus ar netikslaus kalbėjimo; 
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 taikyti ,,ėjimo ratu“ strategiją – t. y. nežinomą žodį apibūdinti kitais, žinomais; 

 suprasti teksto prasmę, nekreipiant dėmesio į nežinomus elementus; 

 prašyti komunikacijos partnerio pagalbos, iškilus kalbinių sunkumų; 

 mokėti naudotis žodynais, gramatikomis, žinynais, lentelėmis ir pan. 
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4  s k y r i u s .  SUDEDAMOSIOS DALYS 

 Mokiniai gali turėti įvairių ir skirtingų svetimosios kalbos mokymosi tikslų, į kuriuos 

galima geriau atsižvelgti, jei pasirenkama komunikacinė kalbos mokymo(si) kryptis. 

 Tikslai, kuriuos mokiniai kelia svetimosios kalbos mokymuisi, priklauso nuo 

asmenybės, poreikių, interesų, įvairių kitų sąlygų. Neįmanoma jų visų tiksliai numatyti, bet 

kad ir kokia nevienoda šiuo požiūriu būtų žmonių grupė, kartu besimokanti kalbos, vis dėlto 

galima daugmaž nustatyti, kiek svetimosios kalbos mokiniams gali prireikti. Taigi iš dalies 

galima aprašyti bendruosius, daugumai mokinių reikalingus dalykus. Slenkstyje ir bandoma 

nusakyti sritis, situacijas, kuriose mokiniams tektų vartoti svetimąją kalbą, kokių kalbinės 

raiškos priemonių jiems dažniausiai prireiktų bendraujant. Tačiau visa tai yra tik 

rekomenduojama laisvai pasirinkti, kūrybiškai taikyti, o ne griežtai apibrėžiama, kategoriškai 

nurodoma. 

 Nustatant bendruosius dalykus, kurie galėtų būti svarbūs visiems mokiniams, buvo 

remtasi šios knygos autorių kolektyvo teorinio ir praktinio darbo patirtimi, ypač „Threshold 

level“ (1990) ir kitų kalbų „slenksčiais“, nurodyta lingvodidaktikos literatūra (žr. 

„Literatūra“). 

 Bendrieji Slenksčio tikslai išdėstyti 1 ir 2 skyriuose. 

 Pradinė pozicija yra situacijos, kuriose mokiniai galėtų atsidurti bendraudami lietuvių 

kalba. Jos pateikiamos 3 skyriuje „Detalusis apibūdinimas“. Bet kurioje situacijoje mokiniams 

prireikia tam tikrų kalbinės raiškos priemonių, kurios turėtų būti pasirenkamos atsižvelgiant į 

tai, ką vienu ar kitu atveju reikės pasakyti, parašyti ar suprasti. Taigi iš situacijų aiškėja, kokių 

komunikacinių gebėjimų bei kalbos žinių (žodyno, gramatikos ir kt.) mokiniams galėtų 

prireikti.  

 Nuo 5 skyriaus pradedamas išsamus sudedamųjų dalių aprašymas. 

 Norint su(si)formuoti komunikacinę kompetenciją, neužtenka tik išmok(y)ti gramatikos 

ir žodžių rinkinio, nepakanka tik pažinti kalbą. Kalbos žinios nėra komunikacinio kalbos 

mokymosi tikslas, o tik priemonė pagrindiniam tikslui pasiekti: išmokti taip vartoti kalbą, kad 

būtų galima patenkinti komunikacines reikmes. 

 Slenkstyje pirmiausia aptariama, kokias komunikacines intencijas (atsiprašyti, dėkoti, 

teigti ar neigti ir pan.) galima reikšti tam tikromis kalbos priemonėmis. Sakydamas, pvz., 

Atsiprašau, žmogus atsiprašo, t. y. tam tikra kalbos priemone (veiksmažodžio pirmuoju 

asmeniu) reiškia tam tikrą komunikacinę intenciją (atsiprašymą). Komunikacinių intencijų bei 

jų raiškos sąrašas pateikiamas 5 skyriuje. 

 Komunikacinės intencijos ir jų raiška susijusi su realia komunikacine situacija bei jos 

kontekstu. Sakydamas tik „Atsiprašau“, žmogus atsiprašo dėl kažko, kas pašnekovams aišku, 

nors to ir neįvardija. Sakydamas „Atsiprašau, kad vėluoju į susirinkimą“, žmogus jau įvardija 

laiką ir vietą. Daugelyje situacijų prireikia nurodyti laiką, vietą, nusakyti kiekį ar kokybę. 

Tačiau yra leksikos, kurios prireikia tik tam tikrose situacijose. Pvz., „tvarkaraštis“, „bilietas“, 

„traukinys“, „autobusas“ dažniausiai aktualūs kalbant apie kelionę, o „bulvės“, „pienas“ – 

kalbant apie valgymą, maistą ar žemės ūkį. Tai pateikiama 6 skyriuje ir 7 skyriuje. 

 Iš tikrųjų nėra aiškių ribų tarp komunikacinių intencijų bei jų raiškos ir sąvokų, taip pat 

tarp abstrakčiųjų ir konkrečiųjų sąvokų. Atrodytų, kad kai kurių komunikacinių intencijų 

raiškos negalima atskirti nuo sąvokų raiškos, o kai kurių sąvokų priskyrimas abstrakčiosioms 

ar konkrečiosioms yra sąlygiškas. Neneigiama, kad toks skirstymas neturi trūkumų teoriniu 

požiūriu, bet manoma, kad jis patogus siekiant praktinių tikslų. 

 Skirstymas į komunikacines intencijas bei jų raišką ir sąvokas nereiškia, kad 

komunikacijos procese jos yra atskiriamos viena nuo kitos. Dažnai skirtingas komunikacines 

intencijas reikia įvairiai derinti, o jų seką sunku iš anksto numatyti. Tačiau galima įžvelgti 
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pasikartojančių derinių seką ir ją būtina žinoti, kad bendravimas būtų veiksmingesnis. Tokių 

sekos pavyzdžių pateikiama 5 skyriaus 5 poskyryje, o detaliau tokie deriniai aptariami 

8 skyriuje „Verbalinio bendravimo modelis“. 

 Kasdieniame gyvenime mokiniai susiduria su rašytiniais ir sakytiniais tekstais. Ką 

mokiniai, pasiekę Slenksčio (B1) lygį, turėtų gebėti su jais daryti, išvardijama 3 skyriaus 

3 poskyryje, o smulkiau aptariama 9 skyriuje „Skaitomi ir klausomi tekstai“. 

 Pateikiamas trumpas 10 skyrius „Rašymas“, kuriame apžvelgiama, kokių rašytinės 

raiškos gebėjimų galima tikėtis iš Slenksčio (B1) lygį pasiekusių mokinių. 

 Slenksčio 11 skyriuje aptariama, kokią sociokultūrinę kompetenciją turėtų įgyti 

kiekvienas Slenksčio (B1) lygį pasiekęs mokinys, nes kiekviena visuomenė laikosi tam tikrų 

elgesio normų, kurių nors šioks toks žinojimas padeda bendrauti. 

 Bendravimo sėkmė priklausys ir nuo gebėjimo taikyti kompensavimo strategijas. Apie 

tai rašoma 12 skyriuje „Kompensavimo strategijos“. 

 Mokinys, turįs tam tikrą supratimą, kaip mokytis, sėkmingiau „peržengs slenkstį“. Tai 

plačiau aptariama 13 skyriuje „Mokymasis mokytis“. 

 Buvo minėta, kad kalbos žinios yra priemonė pasiekti svarbiausią tikslą – bendrauti 

lietuvių kalba. 14 skyriuje „Gebėjimų kokybė“ aptariama, kas yra svarbu, kad komunikacija 

būtų veiksminga. 

 Slenkstyje pateikiamais kalbinės raiškos pavyzdžiais padės naudotis keturi priedai: 

A priedas „Tartis ir intonacija“, B priedas „Gramatikos santrauka“, C priedas „Žodžių 

rodyklė“ ir „Atvirųjų sąrašų rodyklė“, D priedas „Komunikacinių intencijų ir sąvokų rodyklė“. 
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5  s k yr i u s .  KOMUNIKACINĖS INTENCIJOS IR JŲ RAIŠKA 

Šiame skyriuje pateikiamos dažniausiai įvairiose situacijose pasitaikančios 

komunikacinės intencijos ir jų raiška lietuvių kalbos priemonėmis. Lingvodidaktikos 

literatūroje tai kartais vadinama kalbos funkcijomis (plg. angl. language functions, speech 

acts, pranc. actes de parole).  

Bendraujant įvairiose gyvenimo situacijose, paprastai žinoma, ką norima išreikšti, 

pasakyti. Mokant(is) svetimosios kalbos, aktualiausia yra išmokti ir išmokyti konkrečios 

kalbinės raiškos. Slenkstyje siūlomas komunikacinių intencijų sąrašas nėra baigtinis, tačiau jis 

apima universaliausias situacijas. Tai apgalvotas ir Slenksčio (B1) lygiui atrinktas 

komunikacinių intencijų ir būdingiausios kalbinės raiškos pavyzdžių rinkinys, kuris galėtų 

būti kūrybiškai taikomas mokymui(si) atsižvelgiant į konkrečius mokinių interesus, lygį, 

komunikacines reikmes. Kalbinė raiška pateikiama būdingiausiais modeliais arba tipiškomis 

frazėmis, modeliai iliustruojami pavyzdžiais. 

Natūralioje situacijoje komunikacinės intencijos kartais reiškiamos po vieną atskirai, o 

kartais toje pačioje situacijoje jos susipina, reiškiamos kelios kartu. Pvz., klausiant 

informacijos kartu gali būti reiškiamas ir nustebimas ar kokia kita emocinė nuostata ir pan. 

Taigi kiekviena komunikacinė intencija ir jos raiška realiai būna susijusi su platesniu 

kontekstu. 

Komunikacinės intencijos gali būti reiškiamos tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesiogiai – jei 

raiškos pavyzdys vartojamas bendrai priimta, visiems suvokiama reikšme, kuri aiški ir 

suprantama net tada, kai vartojama izoliuotai, be konteksto. Pvz., pasakydami Tau reikia eiti 

realizuojame intenciją – paraginti ką nors daryti. Pasakymas Jau vėlu tiesiogine reikšme – 

reiškinio konstatavimas. Tačiau netiesiogiai jis gali būti vartojamas tai pačiai raginimo 

intencijai išreikšti. Arba pasakymas Pasiimk skėtį tiesiogiai reikštų raginimą, o konstatavimas 

Lyja tą pačią funkciją atliktų netiesiogiai. 

Slenkstyje pateikiama tik tiesioginė komunikacinių intencijų raiška, tačiau 

vadovėliuose ar kitose mokomosiose priemonėse neturėtų būti tuo apsiribojama, jeigu norima 

mokyti natūralios kalbos vartosenos. Slenkstyje siūloma tiesioginė raiška tik todėl, kad norima 

pateikti universaliausius, mažiausiai nuo platesnio konteksto, labai konkrečių situacijų 

priklausomus dalykus. Siūlomos komunikacinės intencijos ir jų raiškos pavyzdžiai galėtų būti 

tik kaip atspirties taškas mokymui(si) ir mokymo priemonių medžiagai. 

 Komunikacinių intencijų sąrašas pateikiamas suskirstytas į šešias grupes: 

1. Informacijos gavimas ir pateikimas. 

2. Nuostatų, požiūrių, nuomonės, pozicijos raiška. 

3. Raginimas, įkalbinėjimas. 

4. Bendravimo konvencijos. 

5. Pokalbio, kalbos struktūra. 

6. Papildomos bendravimo strategijos. 

 Antroji grupė yra plačiausia. Ji dar skirstoma į pogrupius, akcentuojant: 

 pritarimą ir pan. (žr. 2.1–2.4), 

 žinojimą ir pan. (2.5–2.14), 

 modalumą (2.15–2.22), 

 norus (2.23–2.28), 

 jausmus (2.29–2.57), 

 moralines nuostatas (2.51–2.57). 



5 skyrius. KOMUNIKACINĖS INTENCIJOS IR JŲ RAIŠKA 

 

25 

 

 

1. KAIP GAUTI IR PATEIKTI 

INFORMACIJĄ 

 

   

1.1 kaip identifikuoti, apibrėžti  
   

1.1.1 tai, čia + (būti) + Vd Tai (yra) universitetas 

Čia mano knyga. 

1.1.2 tas, ta + Vd + (būti) + Vd Tas berniukas (yra) jo sūnus. 

1.1.3 aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos (+ būti) + Vd Ji (yra) mūsų dėstytoja. 

1.1.4 štai + Vd Štai nuotrauka. 
   

1.2 kaip konstatuoti (pranešti, pasakyti)  

   

1.2.1 teigiamai 

konst. S 

 

Traukinys išvyko. 

1.2.2 Vd + sakyti, manyti + kad + PD Jis sako, kad šiandien šalta. 
   

1.3 kaip pataisyti  
   

1.3.1 kaip 1.1 ir 1.2 su loginiu kirčiu, pabrėžiant Čia yra mano knyga. Traukinys 

išvyko. 

1.3.2 teigiamą sakinį (Motina nupirko paveikslą.) 

 ne (+ F su neig. Vs) Ne, nenupirko. 

1.3.3 kaip pataisyti neig. sakinį (Mes nevažiuojame į kelionę.) 

 Ne (+ F) Ne, važiuojate. 
   

1.4 kaip paklausti  
   

1.4.1 (kad būtų patvirtinta)  

1.4.1.1 klaus. S Ar ji atėjo? Gal kas skambino? 

1.4.1.2 konst. S su klausimo intonacija Jis atėjo? 

1.4.1.3 teiginys ir klaus. F Jie gyvena Prancūzijoje, ar ne? Jis 

sveikas, juk taip? 

1.4.2 informacijos klausimai  

1.4.2.1 laikas       –   kada? Kada tu ateisi? 

 vieta         –   kur? Kur bus varžybos? 

 būdas       –   kaip? Kaip jūs tai padarėte? 

 kiekybė    –   kiek? Kiek kainuoja bilietas? 

 priežastis  –   kodėl? Kodėl durys neužrakintos? 

1.4.2.2 Prašom / prašyčiau pasakyti / pasakyk(ite) 

+ klaus. S 

Prašom pasakyti, iš kurio kelio 

išvyksta traukinys į Kauną. 

Pasakyk, kiek dabar valandų. 

1.4.3 norint identifikuoti (asmenį ar daiktą) kas 

+ Vd 

koks / kokia + Vd 

 

Kas jis? 

Kokia ji? 

 (priklausomybę) kieno? + Vd Kieno ši knyga? 
   

1.5 kaip atsakyti į klausimą  
   

   

1.5.1 

 

1.5.1.1 

(patvirtinant)  

teigiamai 

taip (+F) 

 

 

Taip, ji yra mokinė. 
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1.5.1.2 neigiamai  

 ne (+ neig. F) Ne, ji nėra mokinė. Ji ne mokinė. 

1.5.2 (suteikiant informaciją)  

1.5.2.1 konst. S  

1.5.2.1.1 –   (laikas) (Kada ji parėjo?) Šeštą valandą. 

1.5.2.1.2 –   (vieta) (Kur tavo mašina?) Garaže. 

1.5.2.1.3 –   (būdas) (Kaip tu gyveni?) Gerai. 

1.5.2.1.4 –   (kiekybė) (Kiek studentų atėjo?) Dvidešimt. 

1.5.2.1.5 –   (priežastis) 

(todėl, kad; nes; kadangi) + PD 

(Kodėl neatėjai į teatrą?) Todėl, 

kad neturėjau laiko. Neturėjau 

laiko. 

1.5.2.2 (norint identifikuoti) 

žr. 1.1.3 

 

   

2. KAIP IŠREIKŠTI IR SUŽINOTI 

NUOSTATĄ, POŽIŪRĮ, NUOMONĘ, 

POZICIJĄ 

 

p r i t a r i m a s    

2.1.1 kaip pritarti, sutikti su teiginiu  

2.1.1.1 (Aš) sutinku.  

2.1.1.2 (Aš) pritariu.  

2.1.1.3 (Tai) tiesa.  

2.1.1.4 Iš tikrųjų.  

2.1.1.5 Žinoma.  

2.1.1.6 Be abejo.  

2.1.2 su tvirtinimu (Tu dirbi labai sunkiai.) 

2.1.2.1 Taip, (tikrai) Taip, (tikrai). 

2.1.2.2 kaip 2.1.1.3–2.1.1.6.  

2.1.2.3 Suprantama.  

2.1.3 su neigimu  

2.1.3.1 (Taip / Ne) + F (Čia negalima stovėti.) 

(Taip,) negalima. 

(Ne,) negalima. 

2.1.3.2 Žinoma, ne.  

2.1.3.3 Tikrai, ne.  

2.1.3.4 Manau, kad ne.  
   

2.2 kaip nepritarti, nesutikti su teiginiu  
   

2.2.1 (Aš) nesutinku.  

2.2.2 (Tai) netiesa.  

2.2.3 Jūs neteisus (-i).  

2.2.4 (su teigiamu pasakymu)  

2.2.4.1 Ne (+ F su neig. Vs) (Čia gražu.) Ne, negražu. 

2.2.4.2 Visai ne.  

2.2.5 (su neig. pasakymu)  

2.2.5.1 Ne  (+ F) (Aš nevažiuosiu prie jūros).  

Ne, važiuosi. 

2.2.5.2 (Aš manau, kad) + teigiamas pasakymas Aš manau, kad važiuosi. 
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2.3 kaip paklausti, ar sutinka su nuomone  
   

2.3.1 teiginys + klaus. F Jis lietuvis, ar ne? 

2.3.2 Ar tu (ne)sutinki / jūs (ne)sutinkate + kad 

+ PD 

Ar jūs nesutinkate, kad namas 

visai geras? 

2.3.3 Ar tu (ne)manai / jūs (ne)manote + kad + 

PD 

Ar jūs nemanote, kad tai gana 

pigu? 

2.3.4 Sutinki?  
   

2.4 kaip paneigti  
   

2.4.1 Tai netiesa  

2.4.2 ne + (neig. F) (Jis plaukė laivu.) Ne, ne jis. Ne, 

ne laivu. Ne, neplaukė. 

2.4.3 neig. S su niekas, niekada, niekur, niekaip Aš nieko nematau. 

Jo niekur nėra. 

ž i n o j i m a s   

2.5 kaip nusakyti, ar kas yra žinoma, 

pažįstama 

 

   

2.5.1 (Aš) (ne)žinau  

2.5.1.1  + kad + PD (Aš) žinau, kad bus susirinkimas. 

2.5.1.2  + ar + PD (Aš) nežinau, ar jau laikas.  

2.5.1.3  (Aš) žinau tą dalyką. 

2.5.1.4 (apie asmenį) Aš pažįstu + Vd G (Aš) pažįstu ponią Eleną. 
   

2.6 kaip paklausti, ar kas ką žino (apie ką 

nors), ar pažįsta 

 

   

2.6.1 Ar (tu) žinai / (jūs) žinote   

2.6.1.1 + kad + PD Ar (tu) žinai, kad tėvas išvažiavo? 

2.6.1.2 apie + Vd G Ar (jūs) žinote apie tą įvykį? 

2.6.1.3 + Vd Ar (tu) žinai tą dainą? 

2.6.1.4 kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ...+ PD Ar (tu) žinai, kada bus egzaminas? 

Ar (jūs) žinote, kodėl jis vėluoja? 

2.6.2 (Ar) (tu) girdėjai / (jūs) girdėjote  

2.6.2.1 + kad + PD Ar tu girdėjai, kad ji išteka? 

2.6.2.2 + apie + Vd G Ar jūs girdėjote apie mūsų 

kelionę? 

2.6.2.3 + Vd G Ar tu girdėjai tą kūrinį? 

2.6.2.4 kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ... + PD Ar tu girdėjai, kaip jie gyvena? 

2.6.3 (Ar) (tu) pažįsti / (jūs) pažįstate + Vd G Ar tu pažįsti naują direktorių? 
   

2.7 kaip pasakyti, kad kas ką prisimena 

arba ne 

 

   

2.7.1 (Aš) prisimenu  

2.7.1.1 + kad + PD Aš prisimenu, kad taip sakiau. 

2.7.1.2 + kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ... + 

PD 

Aš prisimenu, kaip ten buvo 

parašyta. 

2.7.1.3 + Vd G Aš prisimenu tą įvykį. 

2.7.2 (Aš) neprisimenu  
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2.7.2.1 + kad + PD Aš neprisimenu, kad buvo taip 

šilta. 

2.7.2.2 + ar + PD Aš neprisimenu, ar jis buvo čia. 

2.7.2.3 + kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ... + 

PD 

Aš neprisimenu, kiek tai kainavo. 

2.7.2.4 + Vd K Aš neprisimenu tų laikų. 

2.7.3 (Aš) užmiršau  

2.7.3.1 + kad + PD Aš užmiršau, kad ji skambino. 

2.7.3.2 + ar + PD Aš užmiršau, ar jis buvo čia. 

2.7.3.3 + kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ... + 

PD 

Aš užmiršau, kur pasidėjau 

akinius. 

2.7.3.4  + Vd G Aš užmiršau pasą. 

2.7.4 (Aš) neužmiršau  

2.7.4.1  + kad + PD Aš neužmiršau, kad tu žadėjai 

parašyti. 

2.7.4.2 + kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ... + 

PD 

Aš neužmiršau, kas buvo pažadėta. 

2.7.4.3  + Vd K Aš neužmiršau tavęs. 
   

2.8 kaip paklausti, ar atsimena ką, ar 

užmiršo 

 

   

2.8.1 Ar (tu) at- / prisimeni / jūs at- / prisimenate  

2.8.1.1  + Vd G Ar prisimeni numerį? 

2.8.1.2 + kas / kodėl / kada / kur / kaip / kiek ... + 

PD 

Ar tu prisimeni, kada reikia ateiti? 

2.8.1.3 + kad + PD Ar tu prisimeni, kad rytoj jos 

gimtadienis? 

2.8.2 Ar (tu) neat- / neprisimeni / (jūs) neat- / 

neprisimenate 

 

2.8.2.1 + Vd K Ar neprisimeni jų adreso? 

2.8.2.2 + 2.8.1.2 – 2.8.1.3  

2.8.3 Ar (tu) užmiršai / (jūs) užmiršote  

2.8.3.1 + Vs bendr. Ar tu užmiršai jam paskambinti? 

2.8.3.2 + 2.8.1.2 – 2.8.1.3  

2.8.4 Ar (tu) neužmiršai / (jūs) neužmiršote  

2.8.4.1  + Vd K Ar jūs neužmiršote savo pažado? 

2.8.4.2  + 2.8.3.1  

2.8.4.3 + 2.8.1.2 – 2.8.1.3  
   

2.9 kaip išreikšti galimybę, tikimybę  
   

2.9.1 tikriausiai / iš tiesų / tikrai + PD Tikriausiai jis ateis. 

2.9.2 gal(būt) + PD Galbūt jie laimės. 

2.9.3 gali būti, kad + PD Gali būti, kad viskas paaiškės. 

2.9.4 galimas dalykas, kad + PD Galimas dalykas, kad renginys jau 

įvyko. 

2.9.5 atrodo, kad + PD Atrodo, kad viskas eina į gera. 

2.9.6 neatrodo, bet gal(būt) + PD Neatrodo, bet gal ji ir įstos į 

universitetą. 

2.9.7 negali būti, kad + PD Negali būti, kad jie jau išvyko. 
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2.9.8 Vd + žinoma / tikriausiai / iš tiesų / tikrai / 

gal(būt) / galimas dalykas / turbūt + PD 

Ta parduotuvė, galimas dalykas, 

jau atidaryta. 
   

2.10 kaip paklausti apie galimybę, tikimybę   
   

2.10.1 Ar tikrai / iš tiesų + PD Ar tikrai tu važiuosi į Ameriką? 

2.10.2 Ar gali būti / galimas dalykas, kad +  PD Ar gali būti, kad ta paroda jau 

uždaryta? 

2.10.3 Ar atrodo, kad + PD Ar atrodo, kad Jonas neatvažiuos? 

2.10.4 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4 su kylančia klaus. 

intonacija 

 

   

2.11 kaip išreikšti, paneigti būtinumą, 

neišvengiamumą (ir padaryti loginę 

išvadą) 

 

   

2.11.1 (ne)būtina + Vs bendr. Žiemą būtina šiltai rengtis. 

2.11.2 (ne)visada Geras daiktas visada brangus. 

2.11.3 Vd N + (ne)reikia + Vs bendr. / Vd K Visiems reikia valgyti. 

Niekam nereikia šios knygos. 

2.11.4 Taigi / vadinasi + konst. S (žr. taip pat 

2.15) 

Vadinasi, darbas baigtas. 

   

2.12 kaip paklausti apie būtinumą, 

neišvengiamumą (ir loginę išvadą) 

 

   

2.12.1 2.11.1–2.11.4 sakiniai su klausiamąja 

intonacija 

 

   

2.13 kaip išreikšti (ne)tikrumą  
   

2.13.1 kaip patikimai, be abejonės patvirtinti   

2.13.1.1 žinoma Žinoma, jai jau per penkiasdešimt. 

2.13.1.2 tikrai (konst. sakinyje) Aš tikrai tai žinau. 

2.13.1.3 (Aš) esu tikras / -a, kad + PD Aš esu tikra, kad tai mūsų 

viršininkas. 

2.13.1.4 konst. sakinys (su krintančia intonacija) + 

ar ne? / juk taip? 

Tavo motina dabar  Paryžiuje. Ar  

 ne? (Juk  taip?) 

2.13.2 kaip patvirtinti su abejone  

2.13.2.1 (Vd N+) atrodo (+ kad) + PD (Man) atrodo, (kad) sprendimas 

geras. 

2.13.2.2 Galbūt / gal + PD Galbūt jis suspėjo atvažiuoti. 

2.13.2.3 Aš taip nemanau.  

2.13.2.4 (Aš) (ne)manau + kad + PD Nemanau, kad tai geriausia išeitis. 

2.13.2.5 (Aš) nesu (visiškai / visai) tikra(s), bet 

manau, kad + PD 

Aš nesu visiškai tikra, bet manau, 

kad tas miestas yra Italijoje. 

2.13.2.6 konst. sakinys (su kylančia intonacija) + ar 

ne? / juk taip? 

Jūs atskrendate  šeštadienį? Ar 

 ne? 

2.13.3 kaip išreikšti netikrumą  

2.13.3.1 (Aš) nežinau (+ ar + PD) Nežinau, ar koncertas bus rytoj. 

2.13.3.2 (Aš) nesu tikra(s) (+ ar / kad + PD) Aš nesu tikras, kad ji to nori. 

2.13.3.3 (Aš) abejoju (+ ar / kad / + PD) Aš abejoju, ar taip reikia daryti. 
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2.14 kaip paklausti apie (ne)tikrumą  
   

2.14.1 Ar tu / jūs (visiškai) tikra(s) + kad + PD Ar tu visiškai tikras, kad čia kita 

mašina? 

2.14.2 Ar tu / jūs tikrai / iš tiesų manai / manote + 

kad + PD 

Ar jūs iš tiesų manote, kad čia 

natūrali oda? 

2.14.3 Ar tu / jūs abejoji / -ate + kad + PD Ar tu abejoji, kad šitas kelias į 

Kelmę? 

2.14.4 Ar tu / jūs įsitikinęs + kad + PD Ar jūs įsitikinęs, kad čia Operos 

teatras? 

m o d a l u m a s  

2.15 kaip išreikšti privalėjimą  
   

2.15.1 Vd V + turėti / privalėti + Vs bendr. 

žr. taip pat 2.11 

Mes privalome sugrįžti iki 

pirmadienio. 
   

2.16 kaip paklausti, ar privaloma  
   

2.16.1 klaus. S su 2.15 Aš dabar turiu tai padaryti? 

Kada jis privalo tai padaryti? 

Ar man būtinai reikia dalyvauti? 
   

2.17 kaip išreikšti (ne)galimybę ką 

(pa)daryti 

 

   

2.17.1 Vd V + (ne)galėti + Vs bendr. Aš galiu nueiti į banką. 

2.17.2 

2.17.3 

Vd V + (ne)moku + Vs bendr. 

Vs tar. 

Jis dar nemoka vairuoti mašinos. 

Tą knygą perskaityčiau per vakarą. 
   

2.18 kaip paklausti, ar kas gali ką padaryti, 

atlikti 

 

   

2.18.1 klaus. S su 2.17 Ar tu moki prancūziškai? 

Ar tu gali nunešti tą laišką? 
   

2.19 kaip išreikšti, kad kas yra (ne)leidžiama  

   

2.19.1 (Vd) + (ne)galėti + Vs bendr. Katedroje fotografuoti negalima. 

2.19.2 (Vd) + (ne)leisti + Vs bendr. Čia leidžiama stovėti. 

Aš tau leidžiu eiti. 

2.19.3 Vs liep. Nerūkyk! 

2.19.4 (Vs bendr.) + draudžiama! Įeiti draudžiama! 
   

2.20 kaip paklausti, ar ką galima, leidžiama 

daryti 

 

   

2.20.1 klaus. S su 2.19 Ar čia leidžiama vaikščioti? 

Galiu užeiti? 

2.20.2 Ar (tu / jūs) neprieštarautum /-ėt, jei(gu) / 

kad + PD 

Ar neprieštarautum, kad 

išbraukčiau tą sakinį? 

2.20.3 Ar nieko, jei(gu) / kad + PD  neofic. Ar nieko, jei aš užsirūkysiu? 
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2.21 kaip leisti, duoti leidimą  
   

2.21.1 Taip.  

2.21.2 Žinoma.  

2.21.3 Prašom.  
   

2.22 kaip neleisti, neduoti leidimo  
   

2.22.1 Ne.  

2.22.2 Negalima.  

2.22.3 Neleidžiu / -ame / -ama. (Ar aš galiu pabūti?) 

2.22.4 Atsiprašau + bet + PD Atsiprašau, bet jau per vėlu. 

2.22.5 Būtų gerai, kad + PD (Ar galiu čia palikti mašiną?) 

Būtų gerai, kad pavažiuotum toliau. 

2.22.6 Ne + Pv (dabar / šiąnakt / čia / šioje šalyje 

ir t. t.) 

(Ar aš galiu pas tave užeiti?) Ne 

dabar. 

n o r a s  

2.23 kaip išreikšti norą  
   

2.23.1 (Aš) norėčiau / (mes) norėtume + Vd K Aš norėčiau kavos. 

2.23.2 (Aš) norėčiau / (mes) norėtume + Vs 

bendr.  

Aš norėčiau nusiplauti rankas. 

2.23.3 (Aš) noriu / (mes) norime + Vd K  Aš noriu obuolio. 

2.23.4 (Aš) noriu / (mes) norime + Vs bendr. Mes norime klausytis. 

2.23.5 Ar galėčiau / galėtume + Vs bendr.  Ar galėčiau atsigerti? 

2.23.6 Ar galiu / galima + Vs bendr. Ar galima pažiūrėti? 
   

2.24 kaip paklausti, ar kas ko nori  
   

2.24.1 ko norėtum / -ėt(e)?  

2.24.2 ko pageidautum / -ėt(e)?  

2.24.3 Ar /gal norėtum / -ėt + Vd K / Vs bendr. Gal norėtumėt torto?  

Ar norėtum pašokti? 

2.24.4 Ar nenorėtum / -ėt(e) + Vd K / Vs bendr. Ar nenorėtum užkąsti? 

2.24.5 Gal + Vd K / G Gal kavos? Gal sausainį? 

2.24.6 (Gal) + Vs būs. Gersi? Gal paragausi? 

2.24.7 Ar / gal + Vs tar. Ar išgertum? 

Gal pasimatuotumėte? 
   

2.25 kaip išreikšti ketinimą  
   

2.25.1 Vd + ruoštis + Vs bendr. Aš ruošiuosi pirkti namą. 

2.25.2 Vd + ketinti + Vs bendr.   Ji ketino persikelti į kaimą. 

2.25.3 Vd + Vs būs. Mes važiuosime į Londoną. 
   

2.26 kaip paklausti apie ketinimus  
   

2.26.1 klausiamieji S su 2.25  
   

2.27 kaip pasakyti, kam teikiama pirmenybė  
   

2.27.1 Vd + labiau norėti tar. + Vs bendr. Aš labiau norėčiau važiuoti 

traukiniu. 
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2.27.2 Vd + labiau norėti tar. + Vs bendr. / Vd + 

negu + Vs bendr. / Vd 

Aš labiau norėčiau plaukti negu 

skristi. Aš labiau norėčiau kavos 

negu arbatos. 

2.27.3 Vd + geriau + būs. / tar. Aš geriau valgysiu. 

2.27.4 Man labiau patiktų + Vs bendr. / Vd Man labiau patiktų vynas. 
   

2.28 kaip paklausti, kam teikiama 

pirmenybė 

 

   

2.28.1 (Ar) + 2.27 + ar Vd K / Vs bendr. Ar labiau norėtumėte kavos, ar 

arbatos? 

2.28.2 Gal + 2.27 Gal tu geriau važiuotum autobusu? 

2.28.3 Ko + Vd + labiau norėti tar. + Vd K + ar 

+ Vd K 

Ko tu labiau norėtum – kavos ar 

arbatos? 

2.28.4 Ko + Vd + labiau norėti tar. + Vs bendr. + 

ar + Vs bendr. 

Ko jis labiau norėtų – kalbėti ar 

žiūrėti? 

2.28.5 Vd K + ar + Vd K Pieno ar sulčių? 

e m o c i j o s  

2.29 kaip išreikšti malonumą, džiaugsmą  
   

2.29.1 Puiku / nuostabu / šaunu  

2.29.2 Kaip + 2.29.1  

2.29.3 Aš labai laimingas / -a  

2.29.4 (Aš) labai džiaugiuosi. (+ kad + PD) Aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai. 

2.29.5 Gerai / puiku + kad + PD Gerai, kad atėjai. 
   

2.30 kaip išreikšti nusiminimą  
   

2.30.1 O varge! / O Dieve! / O Viešpatie!  

2.30.2 Kaip blogai / negerai!  

2.30.3 (Aš) jaučiuosi (labai) nelaimingas / -a  
   

2.31 kaip paklausti, ar kas yra patenkintas, 

laimingas 

 

   

2.31.1 Kaip jautiesi / jaučiatės / gyveni / 

gyvenat(e)? 

 

2.31.2 Kaip sekasi?  

2.31.3 Ar viskas gerai?  

2.31.4 Ar tu / jūs laimingas / -a?  
   

2.32 kaip išreikšti patikimą  
   

2.32.1 Vd (+ būti) (labai) geras / -a / puikus / -i / 

nuostabus / -i, skanus / -i, malonus / -i 

Pyragas labai skanus. Šis 

kompiuteris yra labai geras. 

2.32.2 Aš (labai) mėgstu + Vd G Aš labai mėgstu kavą. 

2.32.3 Man (labai) patinka + Vd V Man patinka kava. 

2.32.4 Aš (labai) mėgstu / man (labai) patinka + 

Vs bendr. 

Aš mėgstu slidinėti. 
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2.33 kaip išreikšti nepatikimą  

   

2.33.1 Vd (+ nebūti) (labai) geras / -a / puikus /  

-i, malonus / -i / skanus /-i 

Vakaras nėra labai malonus. 

2.33.2 Vd (+ būti) visai negeras / -a / nemalonus /  

-i / neskanus / -i 

Kepsnys visai neskanus. 

2.33.3 Vd (+ būti) + bjaurus / -i / blogas /-a / 

baisus / -i 

Tai bjauru. 

2.33.4 Aš nemėgstu + Vd K Aš nemėgstu saldžios arbatos. 

2.33.5 Man (labai) nepatinka + Vd V Man nepatinka bananai. 

2.33.6 Aš (labai) nemėgstu / man (labai) 

nepatinka + Vs bendr. 

Man nepatinka lošti kortomis. 

   

2.34 kaip paklausti, kas kam patinka  
   

2.34.1 (Ar) tau / jums + patinka + Vd V Ar jums patinka juoda duona? 

2.34.2 (Ar) tu / jūs + mėgti + Vd G Ar tu mėgsti vyną? 

2.34.3 (Ar) tu ne mėgsti / jūs nemėgstate + Vd K Ar jūs nemėgstate kavos? 

2.34.4 (Ar) tu mėgsti / jūs mėgstate / tau / jums 

patinka + Vs bendr. 

Ar tu mėgsti žaisti krepšinį? 

2.34.5 Ką tu mėgsti / jūs mėgstate?  

2.34.6 Kas tau / jums patinka?  
   

2.35 kaip išreikšti pasitenkinimą  
   

2.35.1 (Labai) gerai!  

2.35.2 Puiku! / Nuostabu! / Šaunu!  

2.35.3 Kaip tik taip, kaip aš norėjau.  

2.35.4 (po nepasitenkinimo)  

2.35.4.1 Taip (kur kas / daug) geriau.  

2.35.4.2 Dabar gana gerai / neblogai.  
   

2.36 kaip išreikšti nepasitenkinimą  
   

2.36.1 konst. sakinys Sriuba be druskos. 

Televizorius neveikia. 

2.36.2 Man (tas / ta / šis / ši + Vd) nepatinka. Man tas spektaklis nepatinka. 

2.36.3 Aš tuo (+ Vd Įn) nepatenkintas / -a. Aš tuo rezultatu nepatenkinta. 

2.36.4 (Tai) negerai / blogai.  

2.36.5 Aš ne taip norėjau.  

2.36.6 Mane nervina +Vd Mane nervina televizorius. 
   

2.37 kaip paklausti, ar kas (ne)patenkintas  

   

2.37.1 Ar tu / jūs patenkintas / -a + Vd Įn Ar tu patenkinta nauja mašina? 

2.37.2 Ar tau / jums patinka + Vd V Ar jums patinka šis butas? 

2.37.3 Ar tau / jums patinka toks / tokia + Vd V 

kaip šis / ši / tas / ta / čia 

Ar tau patinka toks maistas kaip 

šis? 

2.37.4 Ar (dabar) gerai  

2.37.5 Ar tu / jūs taip norėjai / -ote?  

2.37.6 Kaip tau / jums patinka šis / ši / tas / ta + 

Vd V 

Kaip tau patinka ši šventė? 



5 skyrius. KOMUNIKACINĖS INTENCIJOS IR JŲ RAIŠKA 

 

34 

 

   

2.38 kaip išreikšti susidomėjimą  
   

2.38.1 Iš tiesų! Tikrai!  

2.38.2 (Kaip) įdomu!  

2.38.3 Tai (man) labai įdomu!  

2.38.4 Man (labai) įdomu + Vd V / Vs bendr. Man labai įdomu užsienio kalbos. 

Man labai įdomu rinkti pašto 

ženklus. 

2.38.5 Aš (labai) domiuosi + Vd Įn Aš domiuosi tautosaka. 

2.38.6 Mane (tai) labai domintų.  
   

2.39 kaip išreikšti intereso trūkumą, 

nesidomėjimą 

 

   

2.39.1 (Kaip) neįdomu / nuobodu!  

2.39.2 Man neįdomu / nuobodu (+ Vd V) Man neįdomu politika. 

2.39.3 Manęs (tai) (visai) nedomina + Vd V Manęs nedomina tavo reikalai. 

2.39.4 Mane nelabai domina + Vd V Mane nelabai domina sportas. 

2.39.5 Aš nesidomiu + Vd Įn Aš nesidomiu muzika. 

2.39.6 (Man) nesvarbu / nelabai svarbu (+ kad / 

ar + PD) 

Man nesvarbu, kad jis išeina iš 

darbo. 

2.39.7 Man (visai / visiškai) tas pats.  
   

2.40 kaip paklausti, ar kas kuo domisi / 

nesidomi 

 

   

2.40.1 (Ar / Gal) tu / jūs domiesi / -itės + Vd Įn Ar jūs domitės daile? 

2.40.2 (Ar) tu / jūs nesidomi / -te + Vd Įn Tu nesidomi politika? 

2.40.3 (Ar) tave / jus domina + Vd V Ar tave domina džiazas? 

2.40.4 (Ar) tau / jums įdomu + Vd V  Ar jums įdomu sportas? 
   

2.41 kaip išreikšti nustebimą  
   

2.41.1 Kaip netikėta / Koks netikėtumas  

2.41.2 Tikrai? / Nejaugi?  

2.41.3 O  

2.41.4 (Man / Kaip) keista  

2.41.5 Kokia / Na ir staigmena  

2.41.6 Aš (labai) nustebintas / -a (+ kad + PD) Aš labai nustebintas, kad taip 

atsitiko. 

2.41.7 Mane (tai) (labai) stebina.  

2.41.8 Mane (labai) stebina + kad + PD Mane labai stebina, kad ji sugrįžta. 

2.41.9 Aš stebiuosi (+ kad + PD) Aš stebiuosi, kad tu to nežinai. 
   

2.42 kaip išreikšti nustebimo stoką, 

nesistebėjimą 

 

   

2.42.1 Na ir kas?  

2.42.2 Kas čia tokio / keisto?  

2.42.3 Nieko nuostabaus.  

2.42.4 (Aš) kaip tik to ir tikėjausi.  
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2.43 kaip paklausti, ar kas nustebęs  
   

2.43.1 (Ar) tave / jus tai stebina?  

2.43.2 (Ar) tu / jūs stebiesi / stebitės (+ kad + PD) Ar jūs stebitės, kad ji tokia jauna? 

2.43.3 (Ar) tau / jums tai netikėta?  
   

2.44 kaip išreikšti viltį, tikėjimą  
   

2.44.1 (Aš) tikiuosi, kad taip / ne  

2.44.2 (Aš) tikiuosi / tikiu, kad + PD Aš tikiuosi, kad viskas baigsis 

sėkmingai. Tikiu, kad viskas bus 

gerai. 

2.44.3 (Aš) tikiuosi (+ Pv) + (Vd G) + Vs bendr. Aš tikiuosi šiandien jį susitikti. 
   

2.45 kaip išreikšti nusivylimą  
   

2.45.1 (Kaip) gaila / skaudu (+ kad + PD) Kaip gaila, kad tu nebūsi 
2.45.2 Labai gaila (+ kad + PD) Labai gaila, kad jie neatvažiuoja. 
   

2.46 kaip išreikšti baimę  
   

2.46.1 Gelbėkit  

2.46.2 (Aš) bijau (+ kad + PD) Aš bijau, kad viskas gali blogai 

baigtis. 

2.46.3 (Aš) bijau + Vd K / Vs bendr. Aš bijau jos. Aš bijau plaukti. 

2.46.4 (Aš) bijau dėl + Vd K. Aš bijau dėl Viktorijos. 

2.46.5 (Man) baisu (+ kad +PD) Baisu, kad taip ir bus. 
   

2.47 kaip nuraminti  
   

2.47.1 (Nebijok /-ite) (viskas (bus) gerai).  

2.47.2 Nusiramink / -ite (viskas (bus) gerai).  

 Nereikia bijoti / jaudintis (viskas (bus) 

gerai). 

 

2.47.3 Nesinervink / -ite (viskas (bus) gerai).  

2.47.4 Neprarask / -ite vilties (viskas (bus) gerai).  
   

2.48 kaip paklausti, ar kas ko bijo  
   

2.48.1 (Ar) (tu / jūs) (ne)bijai / (ne)bijote (+ Vd K) Ar tu bijai šunų? 

2.48.2 (Ar) (tu / jūs) (ne)bijai / bijote dėl + Vd K Ar jūs bijote dėl dukters? 
   

2.49 kaip išreikšti dėkingumą  
   

2.49.1 (Iš tiesų) (labai) ačiū.  

2.49.2 (Labai) ačiū + kad + PD Labai ačiū, kad atėjote. 

2.49.3 Dėkui / dėkoju (+ Vd N) Dėkoju jums. 

2.49.4 (Aš) (tau / jums) (labai) dėkingas / -a  

2.49.5 2.49.1, 2.49.3, 2.49.4 + už + Vd G Ačiū už viską. Dėkoju jums už 

pagalbą. 
   

2.50 kaip reaguoti į dėkojimą  
   

2.50.1 Ačiū tau / jums (loginis kirtis N)  

2.50.2 Nėr(a) už ką.  

2.50.3 Prašom  
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m o r a l i n ė s  n u o s t a t o s    
   

2.51 kaip atsiprašyti  
   

2.51.1 (Labai) atsiprašau.  

2.51.2 Atleiskite.  

2.51.3 Dovanokit     

2.51.4 Prašom atleisti.  

2.51.5 2.51.1–2.51.3 + už + Vd G Atleiskite už pavėlavimą. 
   

2.52 kaip reaguoti į atsiprašymą  
   

2.52.1 Nieko nieko.  

2.52.2 Nieko baisaus.  

2.52.3 Nieko, viskas gerai.  
   

2.53 kaip patvirtinti, pritarti  
   

2.53.1 (Labai) gerai.  

2.53.2 Puiku / Nuostabu!  

2.53.3 Gerai padaryta / atlikta.  
   

2.54 kaip nepritarti  
   

2.54.1 Hm-hm  

2.54.2 Negerai.  

2.54.3 Nereikėtų to / taip daryti.  
   

2.55 kaip paklausti, ar kas (ne)pritaria  
   

2.55.1 Na, kaip?  

2.55.2 (Ar) gerai?  

2.55.3 Kaip (tau / jums) atrodo?  

2.55.4 Ką (tu / jūs) manai / -ote (+ apie + Vd G) Ką tu manai apie tokį gyvenimą? 
   

2.56 kaip apgailestauti  
   

2.56.1 Kaip gaila!  

2.56.2 (Man) (labai) gaila!  

2.56.3 2.56.1, 2.56.2 + kad + PD Labai gaila, kad jis mirė toks jaunas. 

2.56.4 Vaje! neofic.  
   

3. KAIP PARAGINTI, ĮKALBINĖTI  
   

3.1 kaip pasiūlyti, (pa)raginti ką nors veikti  
   

3.1.1 (Na) + Vs liep. (Vs liep.) Na, eikim! 

3.1.2 Vs es. dgs.1 (+ Vs bendr.) Einam šokti. 

3.1.3 (Mes) galėtume + Vs bendr. Mes galėtume nueiti į kiną. 

3.1.4 Gal + Vs liep. / tar. (+ Vd) Gal važiuok. Gal valgytum pyrago. 
   

3.2 kaip sutikti su siūlymu, raginimu  
   

3.2.1 Gerai.  

3.2.2 Gerai + Vs liep. / ties. Gerai, važiuokim. 

3.2.3 Kodėl gi ne.  
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3.2.4 Puiku.  

3.2.5 Sutinku.  
   

3.3 kaip paprašyti ką nors daryti  
   

3.3.1 Prašom + Vs bendr. Prašom sėstis. 

3.3.2 Prašyčiau / -tume + Vs bendr. Prašyčiau paduoti tą knygą. 

3.3.3 Vs liep. Patylėk. 

3.3.4 Gal + Vs tar. Gal uždarytum langą. 

3.3.5 Būk / Būkite toks / tokia malonus / -i + Vs 

liep. 

Būkit toks malonus, palaukit 

valandėlę. 

3.3.6 Gal / Ar galėčiau gauti + Vd G / K Ar galėčiau gauti cukraus? 

3.3.7 Ar negalėčiau gauti + Vd K  

3.3.8 Ar (ne)galėti tar. + Vs bendr. Ar negalėtum padėti? 

3.3.9 Gal + Vs tar. Gal uždaryrumėt langą. 
   

3.4 kaip patarti ką nors daryti  
   

3.4.1 Tau / Jums (ne)reikėtų + Vs bendr. Tau reikėtų nueiti į policiją. 

3.4.2 Tau / Jums (ne)reikia + Vs bendr. Jums nereikia tiek daug dirbti. 

3.4.3 Gal (tu / jūs) + Vs tar. / Vs liep. Gal tu ten nuvažiuotum dabar. 

Gal nuvažiuok ten. 

3.4.4 Galėtum / -ėt(e) / Patarčiau + Vs bendr. Patarčiau nueiti pas direktorių. 

3.4.5 Vs liep. Važiuok. 
   

3.5 kaip įspėti, kad kas ką nors darytų ar 

nedarytų 

 

   

3.5.1 Vs liep. Žiūrėk! 

3.5.2 Atsargiai / Būk atsargus / -i / Būkite 

atsargūs / -ios 

 

3.5.3 Dėmesio     

3.5.4 konstat. S (įspėjimui) Čia slidu (= būk atsargus) 
   

3.6 kaip padrąsinti ką nors daryti  
   

3.6.1 Na (+ Vs liep.) Na, pabandyk. 

3.6.2 (Dabar) + Vs liep. Dabar važiuok. Įeikite. 

3.6.3 Vs liep. + Vs liep. Rašyk rašyk. 
   

3.7 kaip nurodyti kam nors ką nors daryti  
   

3.7.1 liep. S Paimk agurkų, pomidorų ir 

supjaustyk. 
   

3.8 kaip paprašyti padėti  
   

3.8.1 Prašyčiau padėti (man).  

3.8.2 Gal / Ar galėtum / -umėt (man) padėti?  

3.8.3 Gal / Ar kas (nors) gali / galėtų man 

padėti? 

 

3.8.4 Padėk / -ite  
   

3.9 kaip pasisiūlyti padėti, pasiūlyti pagalbą  
   

3.9.1 Kuo / Ar / Gal galėčiau / galiu padėti?  
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3.10 kaip pakviesti ką nors daryti  
   

3.10.1 Ar (ne)norėtum / -umėt + Vs bendr. Ar nenorėtum eiti grybauti? 

3.10.2 (Gal +) Vs liep. dgs. 1 (+Vd)? Gal paklausykim muzikos? 

3.10.3 

3.10.4 

3.10.5 

 

3.10.6 

Tau / jums reikėtų + Vs bendr. (+ F) 

Kviečiu + Vs bendr. / į + Vd G 

Norėčiau / Noriu pakviesti + Vs bendr. / į + 

Vd G 

Vs liep. 

Jums reikėtų ateiti pas mus į svečius. 

Kviečiu pasivaikščioti. 

Norėčiau pakviesti kartu paplaukioti. 

Ateik. 

   

3.11 kaip priimti (pa)siūlymą ar kvietimą  
   

3.11.1 Ačiū / dėkui.  

3.11.2 Būtų labai gerai.  

3.11.3 Būtų (tikrai) puiku + Vs bendr. Būtų tikrai puiku paklausyti. 

3.11.4 Su malonumu / Mielai.  

3.11.5 (Taip), norėčiau.  
   

3.12 kaip atsisakyti pagalbos, siūlymo, 

kvietimo 

 

   

3.12.1 Ne, ačiū/dėkui.  

3.12.2 (Atsiprašau, bet) (aš) negaliu (+ Vs bendr.) Atsiprašau, bet aš negaliu ateiti. 

3.12.3 Būtų gerai / puiku, bet + PD Būtų gerai, bet mano žmona susirgo. 

3.12.4 Deja, (aš) negaliu + Vs bendr. Deja, aš negaliu valgyti rūkytos 

mėsos. 
   

3.13 kaip paklausti, ar siūlymas, kvietimas 

priimamamas 

 

   

3.13.1 (Ar tu / jūs) + Vs Ar tu važiuosi su mumis? 

Važiuojate? 
   

3.14 kaip paprašyti ko nors  
   

3.14.1 Aš norėčiau + Vd K Aš norėčiau sausainio. 

3.14.2 Ar galima būtų + Vd Ar galima būtų cukraus? 

3.14.3 Ar galėčiau paprašyti + Vd K 

(žr. taip pat 2.23–2.28) 

Ar galėčiau paprašyti torto? 

   

4. BENDRAVIMAS  
   

4.1 kaip atkreipti dėmesį  
   

4.1.1 Atsiprašau / Atleiskit.  

4.1.2 Alio  

4.1.3 Vd Š Pone Joana 
4.1.4 Ei! neofic.  
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4.2 kaip pasisveikinti  
   

4.2.1 Labas / Sveikas / Sveika / Sveiki!  

4.2.2 Labas rytas / Laba diena / Labas vakaras  

4.2.3 Labą rytą / Labą dieną / Labą vakarą  
   

4.3 ką sakyti susitikus draugą ar pažįstamą  
   

4.3.1 Kaip gyveni / gyvenate?  

4.3.2 Kaip sekasi / einasi?  
   

4.4 kaip atsakyti  
   

4.4.1 kai viskas gerai  

4.4.1.1 Ačiū, gerai. O tu / jūs? (po gyveni) / O tau / 

jums? (po sekasi / einasi)  

(Kaip gyveni?) Ačiū, gerai. O tu? 

(Kaip sekasi?) Ačiū, gerai. O tau? 

4.4.1.2 Labai gerai. O tu / jūs? (po gyveni) / O tau 

/ jums? (po sekasi / einasi) 

 

4.4.2 kai nelabai gerai  

4.4.2.1 Šiaip sau / Nelabai  

4.4.3 sveikstant po ligos  

4.4.3.1 Ačiū, (daug) geriau.  
   

4.5 kaip kreiptis į draugą, artimą pažįstamą  
   

4.5.1 Š Jonai, kaip sekasi? 

Teta, ar jūs rytoj būsite? 
   

4.6 kaip kreiptis į pažįstamą  
   

4.6.1 Vardas Š Kaip gyvenate, Maryte? 

4.6.2.1 dgs. 2 pone / ponia + pavardė Š Ponia Merkiene, ar ateisite rytoj? 

4.6.2.2 dgs. 2 pone / ponia + titulas Š Pone direktoriau, kada jūs 

išvažiuojate? 

4.6.2.3 dgs. 2 + titulas + pavardė Š Profesoriau Vilkaiti, gal galėtumėt 

užeiti? 
   

4.7 kaip kreiptis į nepažįstamą  
   

4.7.1 Pone / ponia / panele /  profesoriau / 

daktare Š (+ pavardė Š) 

 

   

4.8 kaip kreiptis į klientą ar pan.  
   

4.8.1 ofic.: pone, ponia Prašom ateiti, ponia. 

4.8.2 be kreipinio Dvidešimt eurų, penki centai. 
   

4.9 kaip pristatyti ką kam, supažindinti ką 

su kuo 

 

   

4.9.1 ofic.  

4.9.1.1 (kreipinys) + norėčiau pristatyti (jums) + 

(titulas) vardas + pavardė G 

Pone Valkūnai, norėčiau pristatyti 

jums (profesorių) Romą Jonutį. 

4.9.1.2 Prašom susipažinti – (čia) (titulas) vardas 

+ pavardė 

Prašom susipažinti – čia ponas 

Kovarskis. 
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4.9.1.3 Susipažinkite – (čia) + (titulas) vardas + 

pavardė 

Susipažinkite – čia daktaras Katkus. 

4.9.2 neofic.  

4.9.2.1 (kreipinys, (čia)  +) / (titulas) vardas + 

pavardė 

Birute, čia Marytė Butkienė. 

4.9.2.2 Susipažink (+ kreipinys) + (čia) vardas Susipažink, Viliau, čia Loreta. 

4.9.2.3 Norėčiau supažindinti su Vd Įn   Norėčiau supažindinti su naujuoju 

darbuotoju. 
   

4.10 kaip prisistatyti  
   

4.10.1 Leiskite prisistatyti: (aš esu) + vardas  

(+ pavardė + titulas, pareigos ...) V ofic. 

Leiskite prisistatyti: aš esu Jonas 

Paulauskas. 

4.10.2 neofic. Susipažinkime: (aš esu) + vardas + 

(pavardė (+ titulas, pareigos ...) V 

Susipažinkime: Virginija. 

   

4.11 kaip atsakyti, kai supažindina  
   

4.11.1 (Labai) malonu (+ susipažinti).  
   

4.12 kaip ką pasveikinti  
   

4.12.1 Sveikinu!  

4.12.2 Sveikinu  + Vd K  + proga form., raš. Sveikinu gimtadienio proga. 

4.12.3 Sveikinu  + su + Vd Įn Sveikinu su šventėmis. 

4.12.4 Su + Vd Įn!  neofic.  Su šventėm! 

4.12.5 Linksmų Velykų / Kalėdų  

4.12.6 

4.12.7 
Laimingų Naujųjų Metų 

Sveiki sulaukę Šventų Velykų 

 

   

4.13 kaip pasakyti tostą  
   

4.13.1 Į sveikatą!  

4.13.2 Į tavo / jūsų sveikatą!  
   

4.14 kaip atsisveikinti  
   

4.14.1 Sudie! / Sudiev!  

4.14.2 Viso labo!  

4.14.3 Iki pasimatymo!  

4.14.4 Iki susitikimo!  

4.14.5 neofic.  

4.14.5.1 Iki!  
   

4.15 kaip palinkėti  
   

4.15.1 sveikinant  

4.15.1.1 Linkiu + Vd K / Vs bendr. Linkiu geros sveikatos. 

4.15.1.2 Linkiu + kad + Vs tar. Linkiu, kad pasiektum savo tikslą. 

4.15.2 atsisveikinant  

4.15.2.1 Sėkmės / Laimingai  

4.15.3 turint bendrų pažįstamų  

4.15.3.1 Linkėjimai + Vd N Linkėjimai dėdei Vytautui 
4.15.3.2 Perduok / -ite linkėjimus + Vd N Perduok linkėjimus pusbroliui. 
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5. KAIP DALYVAUTI POKALBYJE, 

KALBĖTI 

 

   

5.1 kaip pradėti pokalbį, kalbą (žr. taip pat 

4.1, 4.2) 

 

   

5.1.1 ofic.  

5.1.1.1 Ponios ir ponai / Gerbiami / Gerbiamieji  

5.1.2 kaip susirinkimo dalyvis  

5.1.2.1 Pone / Ponia / Pirmininke  

5.1.3 neofic.  

5.1.3.1 Gerai / Taigi / Na / Klausyk / -it(e) Žiūrėk / 

-ite 

 

5.1.3.2 Vardas Š Mariau, ... 
   

5.2 kaip suabejoti  
   

5.2.1 ieškant žodžių  

5.2.1.1 mm ...  

5.2.1.2 ... žinai / žinote ...  

5.2.1.3 ... minutėlę...  

5.2.1.4 ... leiskite pagalvoti...  

5.2.1.5 ... kaip (čia) (tiksliau) pasakyti / pasakius...  

5.2.1.6 ... kaip (čia) tas žodis ...  

5.2.2 užmiršus vardą, pavadinimą  

5.2.2.1 ... koks jo / jos vardas?  

5.2.2.2 ... kaip tai vadinama?  

5.2.2.3 ... koks pavadinimas?  
   

5.3 kaip pasitaisyti / pataisyti ką nors, 

patikslinti 

 

   

5.3.1 Ne, ...  

5.3.2 Atsiprašau ...  

5.3.3 Aš turiu galvoje ...  

5.3.4 (Aš) ne (visai) tai / taip norėjau pasakyti / 

turėjau galvoje. 

 

5.3.5 (Aš) pabandysiu / pradėsiu iš naujo / dar 

kartą (jeigu galima) 

 

5.3.6 Greičiau / ko gero ...  

5.3.7 tiesą sakant / tiesą pasakius ...  
   

5.4 kaip pateikti temą  
   

5.4.1 (Aš) norėčiau (pa)kalbėti apie + Vd G  Aš norėčiau pakalbėti apie oro 

užterštumą. 
   

5.5 kaip išreikšti nuomonę  
   

5.5.1 (Aš) manau, (kad) ...  

5.5.2 Mano nuomone / manymu / galva / 

supratimu  ... 

Mano nuomone, politika yra 

nešvarus dalykas. 

Man atrodo, kad reikia pradėti nuo 

šito. 
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5.6 kaip išskaičiuoti  

   

5.6.1 Pirma / (pirmiausia) ..., antra ..., trečia ... Pirma, tai nenaudinga niekam, 

antra, tai yra gana sudėtinga, 

trečia – tai labai brangu. 

5.6.2 Pirma / pirmiausia ..., po to ..., o tada ... / 

galų gale ... / pagaliau ... 

Pirmiausia reikia užsakyti, po to 

valgyti, o tada sumokėti. 

5.6.3 Viena, ..., kita / antra vertus ... Viena, jis per jaunas, antra, jis neturi 

patirties. 

5.6.4 ... Vd / Vs ... Vd / Vs ... ir ... Paimk pieno, kiaušinių, cukraus ir 

margarino.  

Išskalbk, išlygink ir padėk į lentyną. 
   

5.7 kaip pateikti pavyzdžius  
   

5.7.1 pavyzdžiui ... (pvz. rašytiniame tekste)  

5.7.2 ... ir taip toliau (ir t. t. rašytiniame tekste)  

5.7.3 ... ir panašiai (ir pan. rašytiniame tekste)  
   

5.8 kaip pabrėžti, akcentuoti  
   

5.8.1 kalboje  

5.8.1.1 vartojant loginį kirtį Tai yra labai naudinga. 

5.8.1.2 žodžių tvarka Man šis paveikslas labai patinka. 

5.8.2 rankraščiuose  

5.8.2.1 įvairiai pabraukiant Žodis mama kirčiuojamas gale. 

5.8.3 spausdintuose tekstuose  

5.8.3.1 kursyvo vartojimas Hameris yra Norvegijoje. 

5.8.3.2 pajuodinto šrifto vartojimas Tai yra svarbiausia. 

5.8.3.3 didžiųjų raidžių rašymas Rūkyti DRAUDŽIAMA! 

5.8.3.4 išretinto šrifto vartojimas ir kt.  

5.8.4 specialūs žodžiai, frazės:  

5.8.4.1 ypač  Ypač turi būti atsargūs vaikai. 

5.8.4.2 Įsidėmėk / -ite + kad + PD Įsidėmėkite, kad mes dirbame iki 

šeštos. Įsidėmėkite: pradžia – 

septintą valandą. 

5.8.4.3 svarbu + kad + Vs tar. Svarbu, kad darbas būtų baigtas 

laiku. 

5.8.4.4 Dabar tai yra svarbiausia.  

5.8.4.5 (Aš) turiu / noriu pabrėžti + kad + PD Aš turiu pabrėžti, kad tai yra 

pavojinga sveikatai. 

5.8.4.6 Reikėtų pabrėžti + kad + PD Reikėtų pabrėžti, kad tai yra 

neteisėta. 
   

5.9 kaip apibendrinti  
   

5.9.1 apibendrinant ...  

5.9.2 trumpai tariant ...  

5.9.3 vadinasi ...  

5.9.4 (vienu) žodžiu ...  

5.9.5 taigi  
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5.10 kaip pakeisti temą  
   

5.10.1 dabar kas kita ...  

5.10.2 (Aš) norėčiau ką kita pasakyti / pakalbėti 

apie ką kita. 

 

   

5.11 kaip paprašyti pakeisti temą  
   

5.11.1 Aš norėčiau kai ko kito paklausti (tavęs / 

jūsų). 

 

   

5.12 kaip paklausti nuomonės  
   

5.12.1 Kaip tu / jūs manai / manote?  

5.12.2 Kokia tavo / jūsų nuomonė (šiuo 

klausimu)? 

 

5.12.3 Kaip tau / jums atrodo?  
   

5.13 kaip parodyti, kad sekama, klausoma 

kieno nors kalbos 

 

   

5.13.1 Taip (taip) / Ne.  

5.13.2 Mhm / Aha neofic.  

5.13.3 O!  

5.13.4 Žinoma / Iš tiesų / Iš tikrųjų.  
   

5.14 kaip įsiterpti į pokalbį, kalbą  
   

5.14.1 Atsiprašau (+ kad pertraukiau)  

5.14.2 Ar galėčiau pertraukti / įsiterpti?  

5.14.3 Ar galėčiau kai ką pasakyti / pridurti?  

5.14.4 Ne, atsiprašau, bet ...  

5.14.5 (Aš) norėčiau pertraukti / įsiterpti.  

5.14.6 Palauk (palauk) neofic.   
   

5.15 kaip paprašyti tylos  
   

5.15.1 Šš!  

5.15.2 Prašom / prašyčiau tylos!  

5.15.3 Prašom / prašyčiau nutilti / patylėti.  
   

5.16 kaip leisti kalbėti kitam  
   

5.16.1 Prašom prašom. (Žr. taip pat 2.21)  
   

5.17 kaip išreikšti norą tęsti  
   

5.17.1 Vieną minutę / minutėlę / valandėlę  

5.17.2 Minutėlę!  

5.17.3 Ar galėčiau užbaigti?  
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5.18 kaip paskatinti tęsti  
   

5.18.1 (Na,) prašom tęsti (toliau).  

5.18.2 Tęskite / kalbėkite (kalbėkit)  
   

5.19 kaip parodyti, kad einama prie pabaigos  
   

5.19.1 Baigdamas / -a norėčiau pasakyti ...  

5.19.2 Pagaliau / galų gale...  

5.19.3 Išvada / -os būtų tokia / tokios ...  
   

5.20 kaip užbaigti pokalbį, kalbą  
   

5.20.1 kalbos gale:  

5.20.1.1 Tai viskas, ką norėjau pasakyti.  

5.20.1.2 Ačiū už dėmesį.  

5.20.1.3 Šiandien / šįkart / šį kartą viskas.  

5.20.2 pokalbio pabaigoje:  

5.20.2.1 Buvo labai malonu.  

5.20.2.2 Atsiprašau, (aš) jau turiu eiti / aš skubu.  

t e l e f o n u   

   

5.21 pokalbio pradžia  
   

5.21.1 atsiliepiant telefonu  

5.21.1.1 Alio!  

5.21.1.2 Klausau  

5.21.1.3 Įstaigos pavadinimas Katedra 
5.21.2 pradedant pokalbį  

5.21.2.1 Čia + vardas / pavardė Čia Rūta Papirtytė. 
   

5.22 kaip paprašyti  
   

5.22.1 kalbėti su kuo nors  

5.22.1.1 (Aš) norėčiau (pa)kalbėti su + vardas / 

pavardė 

Aš norėčiau pakalbėti su Vytautu. 

5.22.1.2 Gal / Ar galėčiau (pa)kalbėti su + vardas / 

pavardė 

Ar galėčiau pakalbėti su Agne? 

5.22.1.3 Gal galima / pakviestumėt + vardas / 

pavardė G 

Gal galima Marytę? 

5.22.1.4 Prašyčiau pakviesti + vardas / pavardė Prašyčiau pakviesti Mindaugą. 

5.22.1.5 Gal pakviestumėt + vardas / pavardė G Gal pakviestumėt Vytautą Kalvaitį? 
   

5.23 kaip paprašyti palaukti  
   

5.23.1 Prašom palaukti (truputį).  

5.23.2 (Vieną) minutėlę.  
   

5.24 kaip paklausti, ar jis / ji girdi  
   

5.24.1 Ar (jūs) girdite / (tu) girdi?  

5.24.2 Ar (jūs) klausote / (tu) klausai?  
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5.25 kaip duoti ženklą, kad jūs girdite  
   

5.25.1 Taip, klausau (klausau)  

5.25.2 Žr. 5.13  
   

5.26 kaip pasakyti, kad bus skambinama 

vėliau / dar kartą 

 

   

5.26.1 Aš paskambinsiu (tau / jums) (+ laikas) Aš paskambinsiu tau vakare. 

l a i š k u o s e    
   

5.27 kaip pradėti  
   

5.27.1 ofic.  

5.27.1.1 Gerbiamasis / Gerbiamas / Gerbiamoji / 

Gerbiama + titulas + ((vardas), pavardė) 

Gerbiamasis profesoriau 

V. Mieželi,... 

Gerbiama kolege,... 

5.27.2  neofic.  

5.27.2.1 Mielasis / Mielas / Mieloji / Miela / 

Brangusis / Brangus / Brangioji / Brangi + 

vardas 

Mieloji Maryte, ... Brangus dėde, ... 

   

5.28 kaip užbaigti  
   

5.28.1 (titulas) + vardas, pavardė  

5.28.2 neutr.  

5.28.2.1 Su geriausiais linkėjimais / Su pagarba  

2.28.2.2 Pagarbiai / Jus gerbiąs / gerbianti + 

vardas, pavardė 

 

5.28.2.3 Linkėjimai iš / nuo + Vd K Linkėjimai nuo mano šeimynos. 

Linkėjimai iš Čikagos nuo Danutės. 

5.28.3 neofic.  

5.28.3.1 Tavo + vardas  

5.28.3.2 Tave mylintis / mylinti + vardas  

5.28.3.3 Bučiuoju + vardas  
   

6. PAPILDOMOS BENDRAVIMO 

STRATEGIJOS 

 

   

6.1 kaip parodyti, kad nesuprantate  
   

6.1.1 Atsiprašau, (aš) nesuprantu / nesupratau.  
   

6.2 kaip paprašyti pakartoti sakinį  
   

6.2.1 Ką tu pasakei / jūs pasakėte?  

6.2.2 Atsiprašau, kaip?  

6.2.3 (Atsiprašau) gal galėtum / -ėt pakartoti?  

6.2.4 (Atsiprašau) gal pasakytum /-ėt / 

pakartotum / -umėt dar kartą? 

 

   

6.3 kaip paprašyti pakartoti frazę ar žodį  
   

6.3.1 (Atsiprašau) + klausimas Atsiprašau, kur ji gyvena? 
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6.3.2 (Atsiprašau) + kaip tu sakei / kaip jūs 

sakėte + klausimas 

Atsiprašau, kaip tu sakei, kur jis 

gyvena? 
   

6.4 kaip paprašyti patvirtinti tekstą  
   

6.4.1 (Ar) tu (pa)sakei / jūs sakėte „x“? Ar tu pasakei „naujokas“? 
   

6.5 kaip paprašyti paaiškinti  
   

6.5.1 (Atsiprašau) ką reiškia „x“? Atsiprašau, ką reiškia 

„naktibalda“? 

6.5.2 Kas yra x? Kas yra sutartinė? 

6.5.3 Ar galėtum / -umėt tai paaiškinti?  

6.5.4 Prašom paaiškinti + klaus. (PD) Prašom paaiškinti, kaip ten 

nuvažiuoti. 
   

6.6 kaip paprašyti ką nors užrašyti  
   

6.6.1 Ar galėtum / -umėt man tai už- / parašyti?  

6.6.2 Prašom / prašyčiau tai už- / parašyti.  
   

6.7 kaip išreikšti žodžio nemokėjimą, 

nežinojimą 

 

   

6.7.1 Nežinau, kaip pasakyti.  

6.7.2 Nežinau, kaip lietuviškai.  

6.7.3 (gimtąja kalba) mes sakome ... Vokiškai mes sakome 

„Verdienstkreuz“. 
   

6.8 kaip paprašyti pagalbos dėl žodžio, 

sakinio 

 

   

6.8.1 Kaip lietuviškai + (nežinomas žodis gimtąja 

kalba)? 

 

Kaip lietuviškai „une fète“?  

6.8.2 Kaip pasakyti (nežinomas žodis gimtąja 

kalba) (lietuviškai)? 

Kaip pasakyti „hasta la vista“ 

lietuviškai? 
   

6.9 kaip paprašyti kalbėti lėčiau  
   

6.9.1 Ar / gal galėtumėt kalbėti lėčiau?  

6.9.2 Prašom / prašyčiau lėčiau, (jeigu galima)  

6.9.3 (Prašom / prašyčiau) ne taip greitai.  
   

6.10 kaip pasakyti kitais žodžiais  
   

6.10.1 kažkas panašaus / panašu į + susijęs žodis Kažkas panašaus į „smakras“. 

6.10.2 Toks / -ia + bendrasis žodis Toks gyvūnas. 
   

6.11 kaip pakartoti tai, kas pasakyta  
   

6.11.1 x (tik kartojimas) Prasideda trečią valandą. 

6.11.2 x (lėtai pabrėžiant kartojama)  

6.11.3 Aš pasakiau x Aš pasakiau septyni šimtai. 

6.11.4 Aš pasakiau /sakau, kad x Aš pasakiau, kad jis to nežino. 
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6.12 kaip paklausti, ar kas suprato, ką 

pasakėte 

 

   

6.12.1 Ar (dabar) suprantate / supratai / 

supratote? 

 

6.12.2 Ar (dabar) aišku?  
   

6.13 kaip pasiūlyti žodį, junginį  
   

6.13.1 Ar / Gal „x“? Ar „valgomasis grybas“? 

6.13.2 Tu / jūs turi / turite galvoj „x“? Tu turi galvoj „pastalė“? 

 

 

 



6 skyrius. ABSTRAKČIOSIOS SĄVOKOS 

 

48 

 

6  s k y r i u s .  ABSTRAKČIOSIOS SĄVOKOS 

Abstrakčiosios sąvokos (plg. funkciniai semantiniai laukai, angl. general notions) 

mažiau negu komunikacinės intencijos ir jų raiška susijusios su konkrečiomis 

komunikacinėmis situacijomis. Tai bendriausios kalbos funkcijos ir jų kalbinė raiška kartu.  

Slenkstyje pateikiamos abstrakčiosios sąvokos skirstomos į tokias grupes: 

1) egzistencija, 

2) erdvė, 

3) laikas, 

4) kiekybė, 

5) požymis, 

6) psichinė veikla, 

7) ryšiai, santykiai, 

8) deiksė ir anafora. 
 

 

 

1. EGZISTENCIJA  
   

1.1 buvimas  
   

1.1.1 (Čia) būti (+ Vd V) Esu. Čia yra mano sūnus. 

1.1.2 egzistencijos veiksmažodžiai + Vd V / Vd 

Įn 

Jis tapo inžinieriumi. 

   

1.2 nebuvimas  
   

1.2.1 (Čia) nėra + Vd K Čia nėra telefono. 
   

2. ERDVĖ  
   

2.1 vieta  
   

2.1.1 Vd Vt Mes gyvename Kaune. 

2.1.2 vietos Pv Aplinkui žalia. Jis dabar namie. 

2.1.3 Pl ant, netoli, prie, šalia, tarp, už, virš 

vidury + Vd K; apie, aplink, pagal, palei, 

pas, prieš + Vd G; ties, po + Vd Įn 

Brolis dabar pas mamą. 

Šuo po stalu. 

2.1.4 

 

2.1.5 

2.1.6 

-ynas, -ykla, -inė, -tuvė, -uma vediniai 

 

už-, pa- vediniai 

PD su kur 

vienuolynas, mokykla, kavinė, 

parduotuvė, dykuma 

užsienis, palangė, pastalė 

Būk, kur tau reikia. 
   

2.2 atstumas  
   

2.2.1 vietos Pv Parduotuvė visai netoli. 

2.2.2 nuo + Vd K + iki + Vd K Nuo namų iki pašto tik 100 metrų. 
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2.3 kelias  
   

2.3.1 Vd Įn Reikia eiti šia gatve. 

2.3.2 Pl pagal + Vd G; abipus, įstrižai, išilgai, 

šalia, anapus + Vd K 

Eik pagal upę. 

Perplauk išilgai ežero. 

2.3.3 krypties Pv Važiuokite pirmyn. 
   

2.4 judėjimas  
   

2.4.1 slinkties Vs vykti, eiti,važiuoti, skristi, 

plaukti + krypties Pl į, pas, prie, iš ... + Vd  

Rytoj važiuosime pas tėvus. 

Brolis išvažiavo prie jūros. 

Kada plaukiate į Suomiją? 

2.4.2 Vs bėgti, judėti, stotis, sėstis, gultis, 

vaikščioti ir kt. 

 

Šuo bėgo iš paskos. 
   

2.5 kilmė pagal vietą  
   

2.5.1 iš + Vd K Jis yra iš Anglijos. 

2.5.2 

2.5.3 

-ietis vediniai 

-iškis vediniai 

Mano motina vilnietė. 

Jis yra uteniškis. 
   

2.6 išsidėstymas  
   

2.6.1 kaip 2.1.3  

2.6.2 pirmas, paskutinis Jonas eina pirmas, o Petras 

paskutinis. 

2.7 matmenys  
   

2.7.1 dydis  

2.7.1.1 dydis, numeris Koks tavo batų dydis? 

2.7.1.2 B didelis, gilus, aukštas, platus, storas; 

mažas, žemas, siauras, plonas 

 

2.7.2 ilgis, plotis  

2.7.2.1 milimetras, centimetras, metras, kilometras  

2.7.2.2 B ilgas, trumpas  

2.7.3 plotas  

2.7.3.1 m 2 
 (kvadratinis metras), km

2
 (kvadratinis 

kilometras), aras, hektaras 

 

2.7.4 spaudimas, slėgis, įtampa  

2.7.4.1 B aukštas, žemas  

2.7.4.2 B didelis, mažas  

2.7.5 svoris  

2.7.5.1 Vs sverti Jis sveria 60 kg. 

2.7.5.2 gramas, kilogramas, tona  

2.7.5.3 B sunkus, lengvas  

2.7.6 talpa  

2.7.6.1 litras, puslitris, stiklinė  

2.7.7 temperatūra  

2.7.7.1 laipsnis  

2.7.7.2 šiluma, šaltis, karštis Šiandien yra 5 laipsniai šalčio. 

2.7.7.3 plius, minus Vakar tikrai buvo –3 °C. 

2.7.7.4 šilta, šalta, karšta, vėsu  

2.7.7.5 Vs šilti, šalti  
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3. LAIKAS  
   

3.1 laiko skirstymas  
   

3.1.1 momentas, sekundė, minutė, ketvirtis 

(valandos), pusė (valandos) / pusvalandis, 

valanda, akimirka  

 

3.1.2 diena, pusdienis, para, savaitė, mėnuo, 

metai, amžius, epocha 

 

3.1.3 pavasaris, vasara, ruduo, žiema, sezonas  

3.1.4 rytas, diena, vakaras, naktis, popietė, 

pavakarė / -ys, paryčiai 

 

3.1.5 savaitės dienos, savaitgalis, mėnesiai  

3.1.6 šventė, Kalėdos, Velykos, Naujieji metai  

   

3.2 laiko momentas (su įvykio veikslo Vs), 

periodas (su eigos veikslo Vs) 

 

   

3.2.1 Vd G Susitinkame pirmą valandą. 

3.2.2 Vd Įn Ateik laiku. 

Jis gimė 1990-aisiais metais. 

3.2.3 laiko Pv dabar, tada, šiandien, rytoj, poryt, 

vakar, užvakar, šįryt, ką tik 

 

3.2.4 data  

3.2.4.1 (20)10 metų gruodžio 5 diena (šnek.) 

2016 05 20, 2016-11-03 (raš.) 

 

3.2.5 Pl per + Vd G, apie  + Vd G Per pamoką visi daug kalbėjo. 

Brolis atėjo apie pietus. 

3.2.6 Vd Vt R Ši liga paplito praėjusiame amžiuje. 

3.2.7 Pv ilgai, trumpai, greitai  

3.2.8 

3.2.9 

nuo + Vd K iki + Vd K 

PD su kai, kada 

Nuo ryto iki vakaro žaisime. 

Kai grįžau, buvo jau tamsu. 
   

3.3 laiko dažnis  
   

3.3.1 Kas / kiekvienas + Vd G Lyja kas dieną. Gydytojas ateina 

kiekvieną vakarą.  

3.3.2 (kartas G) per + Vd G Vaistus gerk tris kartus per dieną. 

Susitikdavome per atostogas. 

3.3.3 Vd Įn Sekmadieniais aš žaidžiu tenisą. 

3.3.4 Pv dažnai, retai, kartais, kasdien, 

retkarčiais, visada, niekada 

 

   

3.4 ankstesnis laikas  
   

3.4.1 anksti Rytoj reikės anksti keltis. 

3.4.2 ankstyvas, ankstus  Šiemet ankstyvas pavasaris. 

3.4.3 prieš + Vd G Norėčiau susitikti prieš atostogas. 
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3.4.4 

3.4.5 

jau, dar (ne) 

V / N Dal būt., Pad būt. 

Aš jau parašiau. Jis dar neatėjo. 

Parėjusi namo, išsiviriau kavos. 

Pamaitintas vaikas užmigo. 

Koncertui pasibaigus, pradėjo 

snigti. 
   

3.5 vėlesnis laikas  
   

3.5.1 vėlai Kodėl taip vėlai atėjai? 

3.5.2 vėlyvas, vėlus  Jau vėlus laikas, eikim. 

3.5.3 vėluoti Traukinys vėluoja. 

3.5.4 po + Vd K Jonas ateis po pietų. 

   

3.6 vienalaikiškumas  
   

3.6.1 (tuo metu) kai + PD + PD Tuo metu, kai jis jau ruošėsi išeiti, 

pradėjo lyti. 

3.6.2 tuo pačiu laiku (metu) Jis tuo pačiu laiku dirbo ir mokėsi. 

3.6.3 

3.6.4 

kartu 

Pusd es. Pad 

Kartu reikėjo groti ir dainuoti. 

Pareidamas sutikau draugą. 

Lietui lyjant mes vaikščiojome po 

miestą. 
   

3.7 paskirties laikas  
   

3.7.1 Vd N Išvažiavome visai savaitei. 
   

3.8 seka  
   

3.8.1 pirmiausia Pirmiausia reikia važiuoti trauki-

niu. 

3.8.2 pirma ..., antra ..., trečia ...  Pirma – gerai išsiaiškinti, antra – 

surinkti pavyzdžius, trečia – 

apibendrinti. 

3.8.3 Tada / vėliau / po to Vėliau reikės pereiti prie naujų 

dalykų. 

3.8.4 galų gale / pagaliau Pagaliau bus baigta. 
   

3.9 dabartis  
   

3.9.1 esamasis laikas Ji skaito knygą. 

3.9.2 dabar, šiuo metu, šiandien, šį rytą, šį 

vakarą, šią naktį, šiais metais 

 

   

3.10 praeitis  
   

3.10.1 būtasis kartinis laikas Vakar buvau teatre. 

3.10.2 būtasis dažninis laikas Ten būdavo daug vaikų. 

3.10.3 sudurtiniai atliktiniai laikai  Jis yra buvęs Prancūzijoje. 

3.10.4 vakar, užvakar, anksčiau, pernai, užpernai,   

3.10.5 praėjęs  Vd G Praėjusią vasarą važiavome į 

kalnus. 
   

3.11 ateitis  

3.11.1 būsimasis laikas Ar jūs pirksite šią mašiną? 
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3.11.2 rytoj, poryt  

3.11.3 kitą  Vd G Išvažiuojame kitą sekmadienį. 
   
 

3.12 nuolatinis veiksmas ar būsena  
   

3.12.1 esamasis laikas Visos upės teka. 

3.12.2 visada, visiems laikams, nuolat(os), be 

paliovos 

 

   

3.13 veiksmas ar būsena protarpiais  
   

3.13.1 kartais, ne visada, protarpiais   
   

3.14 pasikartojimas  
   

3.14.1 Dukart / du kartus, triskart / tris kartus, 

daug / kelis / keletą kartų, dar kartą 

 

3.14.2 vėl, iš naujo  

3.14.3 būtasis dažninis laikas Įeidavome į kambarį labai tyliai. 

3.14.4 Vs su -inėti / -dinėti Neskambinėk kasdien. 
   

3.15 nepasikartojimas  
   

3.15.1 vienąkart, tik Tik parašyk, skaityti nereikia. 
   

3.16 pradžia  
   

3.16.1 pradėti, imti  Spektaklis prasideda septintą. Ėmė 

lyti. 

3.16.2 nuo  Vd K Aš čia gyvenu nuo 2001 metų. 
   

3.17 pabaiga  
   

3.17.1 baigti, baigtis, nustoti, liautis  Žiūrėk, nustojo snigti. 

3.17.2 iki  Vd K Iki aštuntos baigsime. 
   

3.18 stabilumas  
   

3.18.1 (pa)būti, tęstis, (iš)likti, pa(si)likti Pabūsime čia mėnesį. 
   

3.19 kaita  
   

3.19.1 pasikeisti, tapti, pasidaryti Pasidarė labai tylu. 

3.19.2 staiga, netikėtai  
   

3.20 greitis  
   

3.20.1 greitai, lėtai  

3.20.2 metrai per sekundę, kilometrai per valandą Važiavome šimtą kilometrų per 

valandą. 
   

4. KIEKYBĖ  
   

4.1 skaičius  
   

4.1.1 Vienaskaita / daugiskaita  
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4.1.2 kiekiniai pagrindiniai ir dauginiai 

skaitvardžiai 

Paskolink dešimt eurų. 

Pirkau dvejus batus. 

4.1.3 kelintiniai skaitvardžiai  

4.1.4 kitas, dar (vienas) Ar galima dar vieną puodelį kavos? 

4.1.5 apie  Vd G Turiu apie 5 eurus. 
   

4.2 kiekis  
   

4.2.1 kiekio Pv daug, mažai, nedaug, šiek tiek, 

kažkiek  Vd K 

 

4.2.2 Įv abu / abi, visi, kiekvienas, keletas Atėjo abu sūnūs. 

4.2.3 kiekio Dv pusė, pora, stiklinė, puodelis, 

pakelis, dėžutė, butelis, truputis, maišelis 

Duokite dėžutę saldainių. 

4.2.4 trečdalis, ketvirtis, pusantro Kainuoja pusantro euro. 
   

4.3 laipsnis  
   

4.3.1 B ir Pv laipsniai Duok didesnį obuolį. 

4.3.2 gana, pakankamai, labai  B Pv Tai gana brangu. 

4.3.3 šiek tiek / truputį  B / Pv laipsnis Dabar šiek tiek geriau. 

4.3.4 Per / per daug  B / Pv Man per brangu. 

4.3.5 tiek, toks / tokia, taip Buvo tiek juoko 

   
   

5. POŽYMIS  
   

5.1 fizinis  
   

5.1.1 forma  

5.1.1.1 B apvalus, stačiakampis, kampuotas, 

kvadratinis, pailgas 

 

5.1.2 žr. Abstrakčiosios sąvokos 2.7  

5.1.3 sausumas  

5.1.3.1 B sausas, drėgnas, šlapias  

5.1.3.2 B su apy-  Skalbiniai jau apysausiai. 

5.1.3.3 drėkinti, drėkti Viskas sudrėko. 

5.1.3.4 šlapti, šlapinti Sušlapo sienos. 

5.1.3.5 džiūti, džiovinti Šiandien skalbiniai gerai džiūva. 

5.1.4 vaizdas  

5.1.4.1 Vs (ne)matyti, (ne)žiūrėti, atrodyti Viskas gerai matoma. 

5.1.4.2 B tamsus, šviesus  

5.1.5 garsas  

5.1.5.1 Vs (ne)girdėti, (ne)klausyti Ar gerai girdite tą garsą? 

5.1.5.2 Dv triukšmas, tyla, garsas  

5.1.5.3 B garsus, tylus, švelnus, triukšmingas  

5.1.6 skonis  

5.1.6.1 Vs ragauti Paragauk, ar skanu. 

5.1.6.2 Dv skonis Koks keistas skonis 
5.1.6.3 B (ne)skanus, geras, blogas, (ne)malonus, 

kartus, sūrus, saldus, rūgštus 

 

5.1.7 kvapas  

5.1.7.1 Vs kvepėti, smirdėti, dvokti  Kaip skaniai kvepia 
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5.1.7.2 Dv kvapas Gana malonios tos gėlės. 

5.1.7.3 B (ne)malonus, geras, blogas, bjaurus  

5.1.8 faktūra  

5.1.8.1 B (ne)lygus, švelnus, šiurkštus, grubus, 

kietas, minkštas 

 

5.1.9 spalva  

5.1.9.1 spalva Kokios spalvos tas megztinis? 

5.1.9.2 B baltas, juodas, rudas, pilkas, žalias, 

oranžinis, raudonas, geltonas, mėlynas 

 

5.1.9.3 B su -svas / -švas  gelsvas, rusvas 

5.1.9.4 šviesiai  spalva, tamsiai  spalva Suknelė tamsiai žalia. 
   

5.1.10 amžius  

5.1.10.1 Kiek  Vd N  metų? Kiek jam metų? 

5.1.10.2 Vd N ( yra)  Sk dg V  metai / -ų Sūnui šešeri metai. 

5.1.10.3 Vd V ( yra)  Sk dg K  metų Duktė yra devynerių metų. 

5.1.10.4 B jaunas, senas, naujas / pagyvenęs / 

vidutinio amžiaus 

 

5.1.10.5 Dv kūdikis, naujagimis, vaikas, paauglys, 

jaunuolis, suaugęs, senis 

 

5.1.11 fizinė būklė  

5.1.11.1 B gyvas, (ne)sveikas Senelis dar gyvas. 

5.1.11.2 Dal miręs, sergantis, veikiantis Mano tėvas yra miręs. 

5.1.11.3 Vs mirti, sirgti, su(si)žeisti, skaudėti, veikti, 

(su)gesti, (pa / su)taisyti 

 

5.1.12 prieinamumas   

5.1.12.1 Vs uždaryti, atidaryti, pasiekti Bankai uždaromi ketvirtą valandą. 

Tu to niekada nepasieksi. 

5.1.12.2 uždarytas, atidarytas  

5.1.13 švara  

5.1.13.1 Vs valyti, plauti, skalbti, maudyti, prausti, 

šluoti 

Suplausiu indus. Nuprausk vaiką. 

5.1.13.2 B (ne)švarus, purvinas  

5.1.14 medžiaga  

5.1.14.1 B su -inis medinis, auksinis 

5.1.14.2 iš  Vd K (padarytas, pagamintas) iš geležies, iš akmens 

5.1.14.3 Dv medis, stiklas, oda, medvilnė, vilna, 

šilkas, popierius, metalas, auksas, sidabras, 

geležis, plastikas 

 

5.1.15 tikrumas  

5.15.1 B tikras, natūralus  Vd  Ar tai natūrali oda? 

5.1.16 pilnis  

5.1.16.1 B pilnas, tuščias  

5.1.16.2 Vs (pri)pilti, (pri)pildyti, (pri)dėti Pripilti pilną stiklinę vandens. 
   

5.2 vertinimas  
   

5.2.1 vertė, kaina  

5.2.1.1 Vs kainuoti Kiek kainuoja bilietas? 

5.2.1.2 Dv kaina Kokia šios knygos kaina? 

5.2.1.3 B pigus, brangus  
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5.2.1.4 aukšta / žema kaina  

5.2.2 kokybė  

5.2.2.1 Dv kokybė Medžiaga geros kokybės. 

5.2.2.2 B geras, blogas, prastas, puikus, nuostabus  

5.2.2.3 Pv (labai) gerai, blogai Viskas atlikta labai gerai. 

5.2.3 teisingumas  

5.2.3.1 Dv (ne)tiesa  

5.2.3.2 B (ne)teisingas, (ne)klaidingas Tai klaidingas sprendimas. 

5.2.3.3 (ne)teisus Tu neteisus. 

5.2.3.4 Pv (ne)teisingai, klaidingai Padaryta teisingai. 

5.2.4 tinkamumas  

5.2.4.1 Viskas gerai.  

5.2.4.2 Puiku.  

5.2.4.3 Man nepatinka.  

5.2.4.4 Ne, taip netinka.  

5.2.5 patikimas 

žr. Komunikacinės intencijos ir jų raiška 

2.32 –2.36 

 

5.2.6 sėkmingumas  

5.2.6.1 Vs (ne)pavykti, sektis, nesisekti Šis darbas nesiseka. 

5.2.6.2 B (ne)sėkmingas Prasidėjo sėkmingas darbas. 

5.2.6.3 Pv (ne)sėkmingai Viskas vyksta sėkmingai. 

5.2.7 naudingumas  

5.2.7.1 B (ne)naudingas Tai bus naudinga. 

5.2.7.2 (ne)naudotinas  Tos medžiagos nenaudotinos. 

5.2.8 sugebėjimas  

5.2.8.1 Vs (ne)galėti, (ne)sugebėti, (su)mokėti Jis to nesugeba. 

5.2.9 svarbumas  

5.2.9.1 B (ne)svarbus Mums tai labai svarbu. 

5.2.10 normalumas  

5.2.10.1 B (ne)normalus, keistas, įprastas / -inis Labai keista. 

5.2.11 lengvumas, sunkumas  

5.2.11.1 B lengvas, sunkus Lietuvių kalba gana sunki. 

5.2.11.2 Pv lengvai, sunkiai Jai viskas lengvai sekasi. 

   

6. PSICHINĖ VEIKLA  
   

6.1 mąstymas  

   

6.1.1 Vs tikėti(s), būti tikram, viltis, žinoti, 

atsiminti, galvoti, manyti, (ne)abejoti, bijoti 

žr. Komunikacinės intencijos ir jų raiška 

2.9–2.10, 2.13–2.14. 

Tikėk tuo, ką jis sako. 

   

6.2 socialinė veikla  
   

6.2.1 Vs (pa)klausti, atsakyti  

6.2.2 Vs atsiprašyti, atleisti, kviesti, prašyti  

6.2.3 Vs kalbėti, sakyti, rašyti, dėkoti  

6.2.4 Dv klausimas, atsakymas, teiginys  
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7. RYŠIAI, SANTYKIAI  
   

7.1 erdvės santykiai  

žr. Abstrakčiosios sąvokos 2.1–2.3 

 

   

7.2 laiko santykiai 

žr. Abstrakčiosios sąvokos 3.1–3.20 

 

   

7.3 veiksmo santykiai  
   

7.3.1 veikėjas (subjektas)  

7.3.1.1 Vd V Brolis gyvena Kaune. 

7.3.1.2 

 

7.3.1.3 

Vd K 

 

Vd N  Pad 

Šis laiškas mano senelio parašytas. 

Atėjo svečių. 

Išėjome saulei tekant. 

7.3.2 objektas  

7.3.2.1 Vd G Parašyk laišką. 

7.3.2.2 Vd K Nupirkau ledų. Laukiu draugo. 

Ar tu nematai jo? 

7.3.3 Vd N Duok mamai puoduką. 

7.3.4 Vd Įn Ar važiuosime mašina? 

7.3.5 Vd V Universitetas įkurtas prieš 400 

metų. 
   

7.4 būdas  
   

7.4.1 Pv Ji labai įdomiai pasakoja. 

7.4.2 Vd Įn  Jie gyvena būriais. 

7.4.3 be  Vd K, su  Vd Įn Mes gyvename be rūpesčių. 

Jis dirba su dideliu džiaugsmu? 

7.4.4 pusdalyviai, būdiniai  Brolis visada rašo tylėdamas.  

Berniukas bėgte nubėgo. 
   

7.5 priežastis  
   

7.5.1 dėl  Vd K Ji neatėjo dėl ligos. 

7.5.2 D  nes / todėl, kad  D Nepaskambinau todėl, kad buvau 

išvažiavęs. 

7.5.3 už + Vd G Sėdi kalėjime už vagystę. 

7.5.4 Tyčia / netyčia  

7.5.5 Vd Įn  Ji susirgo gripu. 
   

7.6 tikslas  
   

7.6.1 Vs bendr. Važiuojam pailsėti. 

7.6.2 Vd K Tėvai išvažiavo atostogų. 

7.6.3 kad + tar. Aš ir atėjau, kad pamatyčiau tave. 
   

7.7 lyginimas  
   

7.7.1 vienodumas, nevienodumas  

7.7.1.1 (ne)toks pat / taip pat  kaip Jis yra toks pat kaip mano dėdė. 

7.7.1.2 (ne)panašus kaip / į Vd G Sūnus labai panašus į tėvą. 

7.7.1.3 skirtingas, kitoks ( negu) Ji visai kitokia negu aš. 

7.7.1.4 kitas, dar (kas nors) Duok man kitą knygą. 
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7.7.2 skirtingas ypatybės kiekis  

7.7.2.1 aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai Vytas vyresnis už Kazį. Jis nubėgo 

greičiausiai iš visų. 
   

7.8 priklausomybė  
   

7.8.1 savybiniai Įv Tai mano mašina. 

7.8.2 

7.8.3 

Vd K 

Vs turėti, priklausyti 

Vyro brolis yra gydytojas. 

Aš turiu didelį butą. Ta mašina 

priklauso mano tėvui. 
   

7.9 loginiai ryšiai  
   

7.9.1 sujungimas  

7.9.1.1 

 

 

7.9.1.2 

 
 

7.9.1.3 

sudėjimas 

ir, taip pat 

 

priešprieša 

o, bet, tačiau 
 

alternatyva 

ar, arba, ar ... ar, arba ... arba 

 

Pasėdėk ir paskaityk. Jis taip pat 

išvažiuoja. 

Šiandien pailsėsime, o rytoj vėl 

važiuosime. 
 

Arba nutilk, arba išeik. 

7.9.2 draugės santykiai  

7.9.2.1 

7.9.2.2 
su  Vd Įn 

be  Vd K 

Ar jūs einate su mumis? 

Pradėkite be manęs. 

7.9.3 išskyrimas  

7.9.3.1 išskyrus  Vd G Buvo visi, išskyrus tave. 

7.9.3.2 tik ne Galima ateiti visada, tik ne 

sekmadieniais. 

7.9.4 sąlyga  

7.9.4.1 Jei / jeigu  PD Jeigu galėsiu, ateisiu. 

7.9.5 nuolaida  

7.9.5.1 

 

7.9.5.2 

nors  PD 

 

kad ir ...  PD 

 

Nors oras buvo prastas, bet kelionė 

visiems patiko. 

Kad ir kaip stengiausi, nieko 

neišėjo. 

8.    DEIKSĖ  

Kiekviename komunikacijos akte yra nurodomas tam tikras vaidmenų pasiskirstymas 

kalbančiojo asmens atžvilgiu: kalbėtojas rodo, identifikuoja save, savo kalbos adresatą, 

nedalyvaujantį pokalbyje asmenį ar daiktą, daikto požymį, vietą, laiką, veiksmo atlikimo 

būdą. Yra skiriami du tokios rodomosios funkcijos variantai: deiksė ir jos atmaina – anafora. 

 Deiktinę funkciją atliekančios kalbos priemonės nurodo, išskiria, identifikuoja, 

diferencijuoja daiktus, reiškinius, komunikacijos akto narius (adresantą ir adresatą), apibrėžia 

kalbėjimo momentą, lokalizuoja asmenis, daiktus, gyvūnus, reiškinius, požymius konkrečioje 

situacijoje ne tik adresanto ar adresato atžvilgiu, bet ir vienas kito atžvilgiu. 

Anaforinę funkciją atliekantys kalbos elementai nurodo konteksto žodžius. Anafora – 

tai rodymas žinomo dalyko, pasakyto, įvardyto konkrečią reikšmę turinčiais žodžiais ar jų 

junginiais.  

Deiksė išryškėja dialoguose, nes tai situacijos elementų nurodymas, o anafora 

būdingesnė dalykinio ir mokslinio pobūdžio tekstams. Gana dažnai deiksė su anafora yra 

glaudžiai susijusios, kartais visai susipynusios. Tai ypač būdinga grožiniams tekstams. 

Deiksė gali būti apibrėžiamoji ir neapibrėžiamoji. 



6 skyrius. ABSTRAKČIOSIOS SĄVOKOS 

 

59 

 

 

8.1 apibrėžiamoji  

8.1.1 neanaforiška  

 • asmeniniai Įv aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos  Aš tave ten nuvesiu. 

 • savybiniai Įv mano, tavo, savo, manas, 

tavas, savas, manasis, tavasis, taviškis, 

mūsiškis 

Mano geresnis. 

 • parodomieji (apibrėžiamieji) Įv tas, ta, tai, 

šis, ši, šitas, šita, anas, ana, anoks, anokia, 

toks, tokia 

Tas yra tikrai skanus. 

 • klausiamieji Įv kas, kuris Kuris einat su manim? 

 • pabrėžiamieji Įv pats, pati Aš pati pabaigsiu. 

 • sangrąžinis Įv savęs Nekenčiu savęs. 

 • Įv pats Pats kaltas, o kitam kaltę verti. 

 • įvardžiuotiniai B, Dal, Sk, Įv, išskiriantys 

daiktus iš kitų  

Susirinkome didžiojoje auditorijoje. 

 • Pv kaip, kodėl Kaip tu tai padarei? 

8.1.2 anaforiška  

 • asmeniniai Įv aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos  Jonas labai skubėjo. Jis turėjo 

pabaigti darbą. 

 • savybiniai Įv mano, tavo, savo, savas, 

manasis, tavasis, taviškis, mūsiškis 

Imk jį, jis tavo. 

 • parodomieji (apibrėžiamieji) Įv tas, ta, tai, 

šis, šitas, ši, šita, anas ana, anoks, anokia, 

toks, tokia ana, anoks, anokia, toks, tokia 

Kartą pas mus atėjo vyras. Tas 

vyras buvo labai senas. 

 • santykiniai Įv kas, koks, kuris, kuri kokia, 

kelintas, kelinta 

Apžiūrėjome namą, kuriame niekas 

negyveno. 

 • sangąžinis Įv savęs Jonui ir vėl nepasisekė. Jam taip 

pagailo savęs. 

 • Įv pats, pati  

 • Pv čia, ten, dabar, ten, kur, iš kur, į kur Jis vėl sugrįžo namo. Ten, iš kur 

išėjo. 

8.2 neapibrėžiamoji  

 • neapibrėžiamieji Įv kas, koks, kokia, kuris, 

kuri, keli, kelios, keletas, kažkas, kažkoks, 

kažkokia, kažkuris, kažkuri, kas nors, bet 

kas, kai kas, kai kuris, kai kuri, vienas, 

vienas kitas, vienoks, tam tikras, tam tikra, 

niekas, nė vienas, joks, jokia, visas, visi, 

visoks, visokia, viskas, abu, abi, daug kas 

Jie visi išėjo. Aš daug ko norėčiau. 

Buvo čia toks vienas. 

Jis turėjo daug draugų. Keli buvo iš 

to paties kurso. 

 • Pv kiek, tiek, daug, mažai, nedaug, šiek 

tiek, kažkiek, čia, ten, kai kur, kur nors, 

niekur, bet kur, kartais, tada, bet kada, 

niekada, visada, kažkada, kada nors, kaip 

Kartais tenka viską pradėti iš 

naujo. 

 • bendros reikšmės Dv žmogus, žmonės, 

daiktas, dalykas, reikalas 

Žmonės visko prišneka. Turiu vieną 

svarbų reikalą. 

 • Vs trečiasis asmuo Autoriui skyrė pirmąją premiją. 
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7  s k yr i u s .  KONKREČIOSIOS SĄVOKOS 

 Septintame skyriuje konkrečiosios sąvokos yra apibendrintos 12 temų: 

1. Asmens tapatybė. 

2. Pastatai ir namai. 

3. Gamta, regionas. 

4. Kasdienis gyvenimas. 

5. Laisvalaikis. 

6. Kelionės. 

7. Santykiai su žmonėmis. 

8. Sveikata ir higiena. 

9. Švietimas ir mokslas. 

10. Prekyba. 

11. Maistas ir gėrimai. 

12. Paslaugos. 

 

 Kiekviena tema pateikiamas sąrašas žodžių, kurių mokiniams gali reikėti kalbant, 

suprantant pokalbį, patekus į situacijas, aprašytas 3 skyriuje. Šie sąrašai nėra baigtiniai. 

Mokytojai, atsižvelgdami į savo mokinių poreikius, gali juos papildyti, keisti. 

 Sąrašuose po pasvirojo brūkšnio yra pateikta sinonimiškų žodžių (charakteris / būdas) 

ar konstrukcijų (Kuo tu (jūs) vardu? / Koks tavo (jūsų) vardas?). Mokiniai turėtų gebėti 

suprasti jų reikšmę, bet vartoti gali pasirinkti tik vieną jų. Visame skyriuje kablelis skiria 

daiktavardžius, kurie yra skirtingos giminės (moteriškosios ar vyriškosios: našlys, našlė). 

Beje, būdvardžiai yra pateikiami tik vienos, vyriškosios, giminės forma, nes moteriškosios 

giminės forma padaroma reguliariai. Skyriuje yra vietų, kur pasvirasis brūkšnys skiria ir 

antonimus (ilgi / trumpi plaukai). 

 Kai kuriose skyriaus dalyse yra ,,atvirų“ žodžių sąrašų, kaip antai: šalių pavadinimai, 

pvz.:  Lietuva, Latvija, Lenkija, Vokietija, Afganistanas, Kanada... Tai reiškia, kad duoti tik 

keli pavyzdžiai, kurių sąrašas galėtų ir turėtų būti pratęstas mokytojo ar mokytojos atsižvelgus 

į mokinių poreikius. 

 Kai pateikiami žodžiai, kurie turi ne vieną reikšmę, po jais rasite pavyzdžių. Jie turėtų 

parodyti, kuri reikšmė yra aktuali. Yra ir sakinių su savičiau vartojamais žodžiais. Bet tokie 

sakiniai nėra griežtai rekomenduojamos išmokti frazės, o tik žodžio reikšmės iliustracija. 

 Skyriuje pateikiami veiksmažodžiai, nurodant konkrečiame kontekste aktualiausią 

rezultato priešdėlį bei valdymą, pvz., (pa)sodinti + ką. Jei labai dažnai vartojami keli 

priešdėliai, jie yra ir pateikiami, pvz., už) / (ati)daryti + ką. Jei veiksmažodis yra sangrąžinis, 

jo priešdėlis taip pat nurodomas skliaustuose, bet be sangrąžos dalelytės, kurios atsiradimas 

po priešdėlio aptartas 5 skyriuje. Pavyzdžiui, (nu)(si)prausti. Veiksmažodžiai, kurie gali būti 

ir sangrąžinės, ir nesangrąžinės formos, pateikiami taip: (iš)(si)nuomoti + ką; (pa)belsti(s). 

Prie veiksmažodžių, reiškiančių judėjimą, nurodomi daugiau nei vienas ar du priešdėliai, pvz.: 

*(nu / iš / at / par)skristi. Be to, 6 poskyryje siūloma veiksmažodžius, pažymėtus žvaigždute 

(*), mokyti su visais priešdėliais, reiškiančiais kryptį (ap-, at-, į-, iš-, nu-, pa-, par-, per-, pra-, 

pri-, su-, už-).  

 Kai kuriose skyriaus dalyse pateikiamas žodžių darybos modelis, pvz.: asmenų 

pavadinimai – priesagų -ininkas, -tojas, -ėjas, -istas, -entas vediniai. Darybos modeliai yra 

skirti suvokimui palengvinti. 

 Šis skyrius yra tik nuoroda, kokių žodžių reikėtų, norint bendrauti lietuviškai. Bet 

aišku, kad mokinių reikmės ir įvairios gyvenimo naujovės turėtų keisti, papildyti čia 

pateikiamus sąrašus. Taip pat nereikėtų manyti, kad visi žodžiai ar visi sąrašai yra vienodai 
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svarbūs kiekvienam vartotojui. Mokinių poreikiai turėtų būti svarbiausias akstinas mokant(is) 

žodžių, reikalingų bendraujant.  

 
KONKREČIOSIOS SLENKSČIO LYGIO SĄVOKOS IR PAVYZDŽIAI 

 
1. ASMENS TAPATYBĖ 
 

 Mokiniai turėtų gebėti: pasakyti savo vardą, pavardę (ir paraidžiui), kas jie yra, savo 

adresą, telefono numerį, kada ir kur gimė, kiek jiems metų, tautybę, lytį, šeiminę padėtį, 

pakalbėti apie savo šeimą, kur gyvena, iš kur yra, apie pomėgius ir nemėgstamus dalykus, 

pareikšti nuomonę, kokie žmonės jiems patinka ar ne. Taip pat mokiniai turėtų gebėti pateikti 

ir suprasti panašią informaciją apie kitus. 

 

1.1 Vardas, pavardė 

 

vardas  

pavardė  

mergautinė pavardė 

 Mano mergautinė pavardė Jurgelėnaitė. 

inicialai   

ponas 

ponia 

panelė 

p. ... (raštu) 

Kuo tu (jūs) vardu? / Koks tavo (jūsų) vardas?  

Kokia tavo (jūsų) pavardė? 

Jo vardas (yra) 

 Jo vardas Linas. 

pasakyti paraidžiui 

 Pasakykite paraidžiui savo pavardę. 

pasirašyti + ką 

parašas 

pasas 

tapatybės kortelė 

vizitinė kortelė 

pavadinti + ką + kuo   

 Jie pavadino sūnų Kęstučiu. 

duoti vardą + kam   

Moterų pavardės – priesagų -ienė, -aitė, -ytė, -utė, -iūtė ir 

galūnės -ė vediniai    

 

1.2 Adresas gyventi 

apsigyventi 

adresas 

gatvė, prospektas, alėja, skersgatvis 

gatvių, prospektų, alėjų, skersgatvių pavadinimai, 

pvz.:   Vilniaus gatvė, Laisvės prospektas, Pilies 

 skersgatvis ... 

numeris 

namo, buto numeriai 

pašto kodas 

miestas  

miestelis 
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kaimas  

gyvenvietė   

rajonas 

apskritis 

šalis, valstybė 

šalių pavadinimai, 

pvz.:  Lietuva, Latvija, Lenkija, Vokietija, Afganistanas, 

 Kanada ... 

miestų pavadinimai, 

pvz.:  Atėnai, Berlynas, Druskininkai, Kaunas, 

 Kopenhaga, Londonas, Palanga, Paryžius, 

 Rumšiškės, Vašingtonas, Vilnius ... 

asmenų pavadinimai pagal kilimo ar gyvenamąją vietą – 

priesagų -ietis, -iškis vediniai     

pvz.:  vilnietis, vilnietė, paryžietis, paryžietė, palangiškis, 

palangiškė, panevėžiškis, panevėžiškė ... 

 

1.3  Telefonas, internetas 

 

(mobilusis / išmanusis) telefonas 

 numeris 

 Koks jūsų telefonas / telefono numeris? 

telefono kortelė 

(pa)pildyti telefono kortelę 

(pa)skambinti (telefonu) 

kodas  

ragelis 

pakelti ragelį / atsiliepti 

padėti ragelį 

pradėti / baigti pokalbį 

(su)rinkti numerį 

(su)skambėti 

 Girdi, skamba telefonas, atsiliepk. 

užimta 

atsakiklis 

internetas 

interneto ryšys 

naršyti internete 

(parsi)siųsti programėlę 

socialinis tinklas (feisbukas ir pan.)  

registruotis + kur 

prisijungti + prie ko 

slaptažodis 

vartotojo vardas 

 

1.4 Gimimo data ir vieta gimti 

būti gimusiam / gimusiai 

 Aš esu gimęs 1993 metais vasario 16 dieną. 

gimimo data 

gimimo diena / gimtadienis 

mėnesių pavadinimai 

mėnesių dienos 

gimimo vieta 
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1.5 Amžius (už)augti 

(pa)senti 

kūdikis 

vaikas 

paauglys, paauglė 

jaunuolis, jaunuolė 

suaugęs, suaugusi 

pagyvenęs, pagyvenusi 

senas 

metai 

 Kiek tau metų?  

 

1.6 Lytis lytis   

žmogus  

vyras 

moteris 

vaikinas 

mergina 

berniukas 

mergaitė 

 

1.7 Šeiminė padėtis (ne)vedęs / ištekėjusi, netekėjusi 

viengungis, viengungė   

išsiskyręs / išsiskyrusi 

šeima 

vyras, žmona 

partneris, partnerė 

vaikas 

sūnus, dukra 

našlys, našlė 

našlaitis, našlaitė 

pamotė, patėvis    

posūnis, podukra   

įvaikis    

įsūnis, įdukra  

sugyventinis, sugyventinė   

 

1.8 Tautybė, pilietybė tautybė 

tautybių pavadinimai, 

pvz.:  lietuvis, lietuvė, anglas, anglė, prancūzas, prancūzė 

... 

užsienis 

užsienietis, užsienietė 

vietinis, vietinė 

pilietis, pilietė 

pilietybė 

 



7 skyrius. KONKREČIOSIOS SĄVOKOS 

 

64 

 

 

1.9 Kilimo vieta būti (kilusiam / kilusiai) iš 

 Aš esu (kilęs) iš Vilniaus. 

 Iš kur jūs esate (kilusi)? 

 

1.10  Veikla darbas, profesija, pareigos 

dirbti  

 Kuo tu dirbi? 
 

profesijų ir pareigų pavadinimai, 

pvz.: darbininkas, darbininkė, viršininkas, viršininkė, 

pavaduotojas, pavaduotoja, gydytojas, gydytoja, 

mokytojas, mokytoja, pardavėjas, pardavėja, virėjas, 

virėja, lakūnas, lakūnė, taksistas, taksistė, dirigentas, 

dirigentė ... 
 

asmenų pavadinimai – priesagų -ininkas, -tojas, -ėjas,  

-istas, -entas vediniai    

 

bedarbis, bedarbė 

darbo birža 

(už)(si)registruoti darbo biržoje 

neturėti darbo 

darbo vieta 

darbo vietų pavadinimai, 

pvz.:  įstaiga, įmonė, organizacija, UAB, kontora... 

veiksmažodžiai, nusakantys veiklą:  

pvz.:  (iš)mokyti + ką + ko, (iš / pa) gydyti + ką, 

 parduoti + ką, (iš)virti + ką, vairuoti + ką ... 

verslas 

amatas    

 

1.11 Šeima šeima 

tėvai: tėvas ir motina 

tėvas, tėtė, tėtis 

motina, mama 

vaikas 

kūdikis 

vyras 

žmona 

giminaičių pavadinimai, 

pvz.: anūkas / vaikaitis, anūkė / vaikaitė, brolis, dukra, 

dėdė, pusbrolis,  

 pusseserė, senelis, senelė, sesuo, sūnus, teta ... 

vesti + ką  

 Jonas vedė Daivą. 

ištekėti + už ko 

 Daiva ištekėjo už Jono. 

susituokti 

turėti + ką 

santuoka 

(už)registruoti santuoką    
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skyrybos / ištuoka 

išsiskirti 

sugyventinis, sugyventinė 

giminė, giminaitis, giminaitė 

giminės 

 

1.12 Religija religija / tikėjimas 

religinių konfesijų pavadinimai 

Dievas 

tikėti Dievą 

melstis 

bažnyčia 

katedra 

kunigas, klebonas, vyskupas 

vienuolis, vienuolė 

vienuolynas 

pamokslas   

išpažintis   

šventasis, šventoji 

kryžius 

mišios 

1.13 Mėgstami ir nemėgstami 

 dalykai 

mėgti + ką 

patikti 

domėtis + kuo 

mėgstami ir nemėgstami objektai pasirenkami iš kitų 

skyrių 

 

1.14 Charakteris, būdas charakteris / būdas 

 Koks jo charakteris? 

 Kokio jis būdo?  

          Koks jis? 

teigiamos savybės, 

pvz.: darbštus, geras, linksmas, malonus, mandagus, 

 mielas, protingas, švelnus ... 

neigiami bruožai, 

pvz.: blogas, kvailas, įžūlus, tingus ... 

 

1.15  Išorinė charakteristika aukštas 

žemas 

storas, apkūnus, stambus 

plonas, liesas 

gražus 

bjaurus 

tamsus / šviesus (gymis) 

ilgi / trumpi plaukai 

plikas, praplikęs 

žilas 

barzda 

ūsai 

akiniai 

nešioti akinius 
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2. PASTATAI IR NAMAI 

 
 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie namus ar butą, kambarius, baldus, patalynę, apie 

išlaidas, susijusias su namais, apie paslaugas ir patogumus, avarijas buityje, prietaisų gedimus, 

išsikviesti pagalbą kilus gaisrui, sugedus vandentiekiui, elektrai ir pan.; taip pat suprasti / 

pasakyti panašią informaciją apie analogiškus dalykus, pasikeisti nuomonėmis šia tema. 

 
2.1 Apsigyvenimas namas 

pastatas 

 Koks čia pastatas? 

namai 

 Einu namo. 

butas 

bendrabutis 

privatus, nuosavas 

daugiaaukštis 

namų rūšys,  

pvz.:  blokinis namas, mūrinis, monolitinis, medinis ...  

koridorius 

laiptinė 

 Kurioje laiptinėje tu gyveni? 

laiptai 

(už / nu)lipti + kuo 

aukštas 

liftas 

(iš)(si)nuomoti + ką 

nuomos mokestis 

mokestis už butą 

plotas 

kvadratinis metras  (m2) 

(pa)(si)statyti + ką 

kiemas 

 

2.2 Patalpa, kambarys kambarys 

 Mes turime tris kambarius trečiame aukšte. 

kambarių pavadinimai, 

pvz.: miegamasis, svetainė, vaikų kambarys, 

 prieškambaris, virtuvė, vonia, tualetas ... 

 Miegamasis yra antrame aukšte. 

langas 

palangė 

durys 

siena 

grindys 

lubos 

stogas 

rūsys 

sandėliukas 

tamsus kambariukas 

balkonas 
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terasa 

veranda 

palėpė 

garažas 

(už / at)(si)rakinti + ką 

(už / ati)daryti + ką 

raktas 

skambutis 

(pa)skambinti 

(pa)(si)belsti 

 

2.3 Baldai, patalynė baldai 

baldų pavadinimai, 

pvz.:  fotelis, kėdė, lentyna, lova, sekcija,  

 sofa, spinta, stalas ... 

(baldų, svetainės, virtuvės ...) komplektas 

kilimas 

čiužinys 

antklodė 

pagalvė 

paklodė 

užvalkalas 

užuolaidos 

žaliuzės 

kilimas 

veidrodis 

lempa 

šviestuvas 

kambarinė gėlė 

 

2.4  Išlaidos 

 

kaina 

 Kokia šito buto kaina? 

kainuoti 

 Kiek kainuoja šitas butas? 

(iš)(si)nuomoti + ką 

nuoma 

nuomininkas, nuomininkė 

šeimininkas, šeimininkė 

mokestis už butą 

mokėti už butą 

sąskaita 

atsiskaitymo knygelė 

elektroninės bankininkystės paslaugos 

(nu)(si)pirkti + ką 

parduoti + ką 

 

2.5 Paslaugos ir patogumai elektra, šviesa 

lemputė 

dujos 

malkos 

anglys 
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šildymas, šiluma 

radiatorius 

centrinis / autonominis šildymas 

krosnis 

krosnelė 

židinys 

kūrenti + ką + kuo 

įjungti / išjungti + ką 

 Įjunk televizorių. 

uždegti / užgesinti + ką 

 Uždek šviesą. 

mygtukas 

jungiklis 

vonia 

dušas / dušo kabina 

kriauklė 

čiaupas 

tualetas 

vanduo 

karštas / šaltas 

atsukti / užsukti + ką 

 Gerai užsuk vandenį. 

šiukšlės 

 Šiukšles išveža kiekvieną dieną. 

rūšiuoti šiukšles 

šiukšlių konteineris 

šiukšlių dėžė 

(vandens, elektros) skaitiklis 

 

2.6 Buities prietaisai ir  

 įrankiai 

viryklė 

orkaitė 

indaplovė 

džiovyklė 

skalbyklė 

mikrobangų krosnelė 

šaldytuvas 

šaldiklis 

dulkių siurblys 

lygintuvas 

įrankis   

žirklės 

adata 

įrankių, reikalingų smulkiam remontui, pavadinimai, 

pvz.:   plaktukas, replės, grąžtas, atsuktuvas, teptukas ... 

vinis 

buitis   

2.7 Darbai namuose (iš)valyti + ką 

 Savo butą valau kartą per savaitę. 

(nu / su)šluostyti + ką 

dulkės 



7 skyrius. KONKREČIOSIOS SĄVOKOS 

 

69 

 

(iš)šluoti + ką 

(iš)plauti + ką 

(iš)skalbti + ką 

(pa)kloti lovą 

(su)tvarkyti + ką 

(pa)kabinti + ką 

(iš)lyginti + ką 

(iš)siurbti + ką 

(pa)taisyti + ką 

(su)remontuoti + ką 

 

2.8 Nesklandumai buityje ir  

 remontas 

sugesti 

neveikti 

 Šaldytuvas neveikia. 

perdegė lempa 

dingo elektra / šviesa 

gaisras 

(su)remontuoti + ką 

remontas 

dažai 

(iš / nu)dažyti + ką 

tapetai 

klijai 

(iš)klijuoti + ką + kuo 

 Išklijavau kambarį naujais tapetais. 

(į)kalti + ką 

(iš)gręžti + ką 

(at / į / iš)sukti + ką 

meistras 

(pa)(si)kviesti meistrą 

profesijų, susijusių su buto remontu, pavadinimai, 

pvz.:   santechnikas, santechnikė, elektrikas, elektrikė, 

dažytojas, dažytoja ... 

 

2.9 Pastatų ir patalpų  

 apibūdinimas 

geras / blogas 

didelis / mažas 

aukštas / žemas 

senas / naujas, modernus 

šviesus / tamsus 

šiltas / šaltas 

siauras / platus 

erdvus / ankštas 

ramus / triukšmingas 

švarus / purvinas 

tvarkingas 

brangus / pigus 

jaukus 

patogus 

šviesus / tamsus 
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3. GAMTA, REGIONAS 
 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie aplinką, kraštovaizdį, apie gyvenimą ir kai 

kuriuos darbus kaime, darže ar sode, apie regioną ir miestą, kuriame gyvena, apie orą ir 

klimatą, suprasti panašią informaciją, pasikeisti nuomonėmis šiomis temomis. 

 
3.1 Kraštovaizdis kraštovaizdis / gamtovaizdis / peizažas 

laukas 

pieva 

upė 

ežeras 

jūra 

marios 

pelkė 

dugnas 

sala 

pusiasalis 

kalnas 

slėnis 

viršūnė 

kopa 

krantas 

paplūdimys / pliažas 

vanduo 

žemė 

vietų pavadinimai – priesagos -uma vediniai, 

pvz.:   sausuma, aukštuma, žemuma, lyguma, dykuma ...  

miškas 

vaizdas 

 

3.2 Kaimas kaimas 

sodyba / ūkis / vienkiemis 

namas 

tvartas 

tvora 

kiemas 

šulinys 

žemė / laukas 

šiltnamis 

sodas 

vaismedžių ir vaiskrūmių pavadinimai, 

pvz.:  obelis, kriaušė, slyva, vyšnia, avietė, serbentas ... 

daržas 

vaisių ir daržovių pavadinimai, 

pvz.:   obuolys, kriaušė, vyšnia, slyva, agurkas, pomidoras, 

 morka, kopūstas ... 

darželis / gėlynas    

javai    

javų pavadinimai, 

pvz.: avižos, kviečiai, rugiai ...    

žemės ūkio darbų pavadinimai, 
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pvz.: (už)auginti + ką, (nu / su)kasti + ką, (nu)pjauti + 

 ką, (pa)sėti + ką, (pri / nu)skinti + ko,  (pa)sodinti + 

ką, (pa)šerti + ką ...     

kai kurių žemės ūkio mašinų ir įrankių pavadinimai, 

pvz.:  kombainas, sunkvežimis, traktorius ... 

naminių gyvulių ir paukščių pavadinimai, 

pvz.:  karvė, arklys, kiaulė, avis, katė, šuo, višta, gaidys, 

 antis, žąsis ... 

ūkininkas, ūkininkė 

sodininkas, sodininkė 

ūkininkauti 

žemdirbys, žemdirbė 

dirbti žemę 

 

3.3 Miestas miestas 

rajonas 

rajonų pavadinimai, 

pvz.:   Žvėrynas, Antakalnis, Šilainiai, Naujininkai ... 

centras 

senamiestis 

priemiestis 

užmiestis 

kvartalas 

parkas 

skveras 

skulptūra / paminklas 

 Šiame parke daug skulptūrų. 

aikštė 

fontanas 

kapinės 

 

3.4 Regionas regionas     

rajonas 

 Šis rajonas yra pramoninis. 

apylinkė 

žemės ūkis      

pramonė 

gamykla / fabrikas 

 

3.5 Augalai ir gyvūnai gyvūnas 

gyvulys 

 Karvė yra naminis gyvulys. 

žvėris 

 Vilkas dabar neretas Lietuvoje. 

paukštis 

žuvis 

vabzdys 

gyvūnų pavadinimai, 

pvz.: arklys, karvė, kiškis, lapė, musė, uodas, vilkas, 

 žvirblis, balandis ... 

augalas 
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augalo dalys, 

pvz.: lapas, šaka, šaknys, žiedas ... 

medis 

medžių pavadinimai, 

pvz.: ąžuolas, beržas, kaštonas, klevas, liepa, eglė, pušis... 

gėlė 

gėlių pavadinimai, 

pvz.:  gvazdikas, ramunė, rožė, rūta ... 

krūmas 

žolė 

grybas 

grybų pavadinimai,  

pvz.:  baravykas, voveraitė, pievagrybis ... 

 

3.6 Klimatas ir orai klimatas 

orai 

gražūs, geri / blogi orai 

saulė 

saulėtas / saulėta 

šviesti 

mėnulis 

žvaigždė 

dangus 

vėjas 

vėjuotas / vėjuota 

pūsti 

lietus 

audra 

(pa)lyti 

bala 

rūkas 

(pa)kilti / (nu)kristi 

 Vakar čia pakilo didelis rūkas. 
sniegas 
(pa / pri)snigti 
pūga 
(pa)kilti 
ledas 
šalti 
šaltis 
šilti 
plikšala 
lijundra 
šlapdriba 
šerkšnas 
metų laikų pavadinimai:  pavasaris, vasara, ruduo, žiema 
karštis 
šiluma 
debesis 
debesuota 
apsiniaukę / apsiniaukęs / apsiniaukusi 
perkūnija 
žaibuoti 
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temperatūra 
termometras 
šálta 
šilt̃a 
káršta 
drėgna 
šlãpia 
saũsa 

 
 

4.  KASDIENIS GYVENIMAS 
 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie veiklą namuose ir darbe, taip pat apie pajamas, 

išsilavinimą ir perspektyvas; pasikeisti nuomonėmis šia tema. 

 

4.1 Namuose pabusti, atsibusti 

(at)(si)kelti 

(nu)(si)prausti + ką 

 (iš / nu)maudyti + ką 

 Ką tik išmaudžiau vaiką. 

(iš / nu)(si)maudyti 

(nu)plauti + ką 

 Nuplauk vaikui rankas. 

(nu)(si)plauti + ką 

(iš)(si)valyti + ką 

(nu)(si)skusti  

(su)šukuoti + ką 

(su)(si)šukuoti + ką 

(ap)(si)rengti + ką / kuo, (ap)(si)vilkti + ką / kuo 

(ap)(si)mauti + ką / kuo (ap)(si)auti + ką / kuo ir pan. 

(nu)(si)rengti + ką, (nu)(si)vilkti + ką, (nu)(si)mauti + ką  

(nu)(si)auti + ką ir pan. 

(pa)valgyti 

(pa)pusryčiauti, (pa)pietauti, (pa)vakarieniauti 

valgymo laiko pavadinimai, 

pvz.:   pusryčiai, pietūs, vakarienė 

(iš)virti + ką 

(iš)kepti + ką 

eiti apsipirkti 

eiti į (vaikų) darželį / lankyti darželį 

eiti į mokyklą / lankyti mokyklą 

eiti į darbą 

pareiti / grįžti (namo) 

būti namie 

eiti pasivaikščioti 

eiti miegoti 

(at)(si)gulti 

užmigti 

(iš)(si)miegoti 

(su)sapnuoti + ką 

sapnas 

(Žr. 7.2.7 ir 7.2.8) 
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4.2 Darbe 

 

darbo laikas / valandos / diena 

pradėti dirbti / darbą 

baigti dirbti / darbą 

poilsio diena / švenčių diena 

pertrauka 

atostogos 

būti užsiėmusiam  

būti laisvam 

priimti (klientą, klientę) 

priimti į darbą 

atleisti iš darbo 

priėmimo valandos 

prašymas 

 Jums reikia parašyti prašymą dėl priėmimo į darbą. 

bedarbis, bedarbė 

streikas 

(su)streikuoti 

profesinės sąjungos 

 

4.3 Darbo vieta darbo vieta 

kabinetas 

rašomasis stalas 

kompiuteris 

klaviatūra 

pelė 

spausdintuvas 

kopijuoklis 

skeneris 

atmintukas 

laikmena 

telefonas 

stalinė lempa 

kalendorius 

 

4.4 Pajamos pajamos      

darbo užmokestis / alga / atlyginimas 

uždirbti 

avansas 

premija 

pensija 

pašalpa 

 Ši šeima gauna pašalpą. 

stipendija 

mokesčiai 

išskaičiuoti      

  

4.5 Mokykla (Žr. 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3) 

 

4.6 Išsilavinimas išsilavinimas      

pradinis / pagrindinis / vidurinis / aukštasis 
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(iš)(si)mokyti + ko / ką 

 Aš mokausi lietuvių kalbos. 

 Prašom išmokti eilėraštį atmintinai. 

studijuoti + ką 

kelti kvalifikaciją 

atestacija      

kategorija     

(ap)(si)ginti mokslo darbą 

mokslų daktaras 

karjera 

 

 

 

5. LAISVALAIKIS 
 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie laisvalaikį, apie pomėgius ir interesus, apie 

įvairius renginius ir asmeninę veiklą; apie masines informacijos priemones, sportą ir 

perskaitytas knygas; pasikeisti nuomonėmis apie tokius dalykus. 

 
5.1 Laisvalaikis 

 

laisvalaikis 

būti laisvam 

 Šiandien aš laisvas. 

savaitgalis 

poilsis 

(pa)(si)ilsėti 

 Šią vasarą aš ilsėjausi prie jūros. 

atostogos 

atostogauti 

leisti laiką 

 Kur praleidai savaitgalį? 

 

5.2 Pomėgiai ir interesai 

 

mėgstama veikla  

pvz.: dainuoti, fotografuoti, filmuoti, groti, keliauti,  

  kolekcionuoti, megzti, piešti, skaityti,  

 sportuoti, šokti, žvejoti ... 

interesų sričių pavadinimai, 

pvz.: folkloras, fotografija, kelionės, kinas,  

 kolekcionavimas, muzika, dailė, sportas, politika, 

 šokiai, teatras ... 

fotoaparatas 

(filmavimo) kamera 

 

5.3 Radijas, televizija ir 

 pan. 

aparatas 

radijas 

(pa)(si)klausyti + ko 

televizija 

televizorius 

rodyti / transliuoti + ką 

žiūrėti televizorių 

laida 

 Kokios televizijos laidos tau patinka? 
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programa 

televizijos / radijo programų pavadinimai, 

pvz.:  dokumentinis / vaidybinis / animacinis filmas, 

 diskusija, reklama, žinios ... 

grotuvas 

kompaktinė plokštelė / kompaktinis diskas 

ausinės 

įrašas 

daina 

melodija 

muzikos rūšių pavadinimai, 

pvz.:  džiazas, folkloras, klasikinė muzika, moderni / 

 populiari muzika, rokas ... 

įjungti / išjungti / perjungti + ką 

 Jau vėlu, išjunk televizorių. 

(pri / pa)tildyti + ką 

(pa)garsinti + ką 

 

5.4 Kinas, teatras, 

 koncertai ir pan. 

viešų pramogų vietų pavadinimai, 

pvz.:  cirkas, filharmonija, kinas, koncertų salė, teatras... 

viešų pramogų pavadinimai, 

pvz.:  baletas, drama, filmas, komedija, koncertas,  opera, 

spektaklis, tragedija ... 

profesijų, susijusių su pramogomis, pavadinimai, 

pvz.:  aktorius, aktorė, dainininkas, dainininkė, dirigentas, 

dirigentė, kompozitorius, kompozitorė, muzikantas, 

muzikantė, šokėjas, šokėja ... (Žr. 1.10) 

orkestras 

choras 

solistas, solistė 

koncertuoti 

publika 

žiūrovas, žiūrovė 

klausytojas, klausytoja 

ploti 

plojimai / aplodismentai 

muzikos instrumentų pavadinimai, 

pvz.:  pianinas, akordeonas, smuikas, trimitas, būgnas... 

koncertuoti 

(pa)groti + ką + kuo 

(pa)dainuoti + ką 

(pa)šokti + ką 

(su)vaidinti + ką 

vaidmuo 

bilietas 

programa 

repertuaras 

bilietų kasa 

drabužinė / rūbinė 

salė 

eilė 
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vieta 

parteris 

balkonas 

scena 

ekranas 

pertrauka 

seansas 

dieninis / vakarinis spektaklis, seansas 

skelbimas / afiša 

įėjimas / išėjimas      

įėjimas nemokamas 

žiūrėti + ką 

klausyti(s) + ko 

 

5.5 Parodos, muziejai ir 

 pan. 

 

muziejus 

galerija 

parodų rūmai / centras 

paroda 

ekspozicija 

menas  

dailė  

paveikslas 

dailės rūšių pavadinimai, 

pvz.:   tapyba, grafika, akvarelė, taikomoji dailė ...  

profesijų, susijusių su menu, pavadinimai, 

pvz.:  menininkas, menininkė, dailininkas, dailininkė 

 skulptorius, skulptorė ... 

skulptūra 

keramika 

senoviškas 

antikvarinis 

modernus, moderni 

atidarytas / uždarytas 

darbo laikas 

 

5.6 Biblioteka biblioteka 

skaitykla 

knyga 

pavadinimas 

autorius, autorė 

puslapis 

skaitytojas, skaitytoja 

bibliotekininkas, bibliotekininkė 

skaitytojo bilietas 

kortelė 

katalogas 

užsakymas 

užsakyti + ką 

literatūros tipų ir žanrų pavadinimai, 

pvz.:  apsakymas, apysaka, drama, eilėraštis, novelė,  

 poezija, proza, romanas... 



7 skyrius. KONKREČIOSIOS SĄVOKOS 

 

78 

 

 

5.7 Intelektinė ir meninė 

 veikla 

 

(pa / per)skaityti + ką 

(pa)rašyti + ką 

mokytis + ko 

išmokti + ką 

(iš)mokyti + ką + ko 

studijuoti + ką 

(su)kurti + ką 

(nu)fotografuoti + ką 

filmuoti + ką 

(nu)piešti + ką 

(nu)tapyti + ką      

(su)vaidinti + ką 

režisuoti + ką      

diriguoti + kam      

(pa)groti + ką 

(pa)dainuoti + ką 

(pa)šokti + ką 

 

5.8 Sportas 

 

sportas 

sporto šaka 

sporto šakų pavadinimai, 

pvz.:  atletika, bėgimas, boksas, čiuožimas, futbolas, 

 gimnastika, jojimas, krepšinis, plaukimas, slidinėjimas, 

tenisas ... 

profesijų, susijusių su sportu, pavadinimai, 

pvz.:   žaidėjas, žaidėja, treneris, trenerė, teisėjas, teisėja, 

krepšininkas, krepšininkė ... (Žr. 7.1.10) 

sporto įrangos ir priemonių pavadinimai, 

pvz.:   vartai, krepšys, kamuolys, dviratis, slidės... 

sirgalius, sirgalė / (sporto) aistruolis, aistruolė      

žiūrėti 

sportuoti 

(nu)bėgti 

bėgioti 

 Mano tėvas rytais bėgioja parke. 

(nu)čiuožti 

(nu)joti 

(nu)plaukti 

žaisti + ką + kuo 

 Aš labai mėgstu žaisti krepšinį. 

 Mano brolis mielai žaidžia kortomis. 

žaidimas 

(iš)lošti 

lošimas 

stadionas 

(sporto) aikštė / aikštelė 

įvartis 

sporto salė  

trasa 

distancija 
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teniso kortai 

baseinas 

ledas 

žaidimas 

varžybos / rungtynės 

kėlinys 

olimpiada 

dalyvauti 

laimėti + ką + prieš ką 

nugalėti + ką 

pralaimėti + kam 

rezultatas 

 Kokiu rezultatu laimėjo jūsų komanda? 

lygiosios 

komanda  

rinktinė 

pirmoji / antroji / trečioji vieta 

aukso / sidabro / bronzos medalis 

klubas 

 

5.9 Periodika spauda 

(internetinė) žiniasklaida 

naujienų portalas 

tinklaraštis 

spaudos apžvalga  

laikraštis  

žurnalas 

straipsnis 

reklama 

skelbimas 

reportažas  

interviu 

komentaras 

nuotrauka / fotografija 

iliustracija 

žurnalistas, žurnalistė 

puslapis 

lapas 

redakcija 

kioskas 

(pa)rašyti + ką 

(per / pa)skaityti + ką 

(pa)komentuoti + ką 

 

 

5.10 Šventės šventės 

šeimos švenčių pavadinimai, 

pvz.:  gimimo diena / gimtadienis, krikštynos, vardo diena, 

 vestuvės ... 

krikšto tėvai: krikštatėvis, krikštamotė 

jaunieji: jaunasis, jaunoji 
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vesti + ką 

(iš)tekėti + už + ko 

(su)(si)tuokti 

(at)švęsti + ką 

laidotuvės 

(pa)laidoti + ką 

metinės 

kalendorinių, religinių ir valstybinių švenčių pavadinimai, 

pvz.:  Kūčios, šv. Kalėdos, Naujieji metai, Užgavėnės, 

 šv. Velykos, Joninės, Vėlinės, Nepriklausomybės 

 diena ... 

paprotys 

tradicija 

 

5.11 Pramogų vertinimas geras  

įdomus  

gražus 

originalus 

garsus / žinomas / įžymus 

linksmas / smagus 

juokingas 

keistas 

nuobodus 

blogas / prastas 

 

 
6. KELIONĖS 
 

 Mokiniai, atsižvelgdami į savo interesus – verslo ar poilsio, turėtų gebėti pakalbėti apie 

transportą, keliones sausuma (automobiliais, traukiniais ir pan.), jūra bei oru. 

 Skyriuje pateikiama daug veiksmažodžių, reiškiančių judėjimą. Prie jų yra nurodyta po 

vieną ar kelis dažniausiai vartojamus priešdėlius, tačiau siūlome, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir gebėjimus, pateikti ir kitus priešdėlius, reiškiančius kryptį (ap-, at-, 

į-, iš-, nu-, pa-, par-, per-, pra-, pri-, su-, už-). Veiksmažodžiai, kurių reikšmės siūlomos 

aptarti su minėtais priešdėliais, pažymėti žvaigždute (*). 

 
6.1 Viešasis 

 transportas 

*(iš / at)vykti 

*(nu / iš / į / at / par)važiuoti (autobusu) 

*(nu / iš / at / par)skristi (lėktuvu) 

*(nu / iš / į / at / par)plaukti (laivu) 

*(nu / iš / at / par)keliauti  

(pa / su)laukti + ko 

*(pa)keliauti + kuo 

pasitikti + ką 

sutikti + ką 

keleivis, keleivė 

kelionė 

skrydis      

automobilis, mašina 

taksi 

greitasis / ekspresas 
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troleibusas 

lėktuvas 

traukinys 

laivas 

keltas 

tramvajus      

metro      

(į)lipti + į ką 

(iš)lipti + iš ko 

(per)sėsti + į ką 

bilietas 

vienkartinis bilietas  

nuolatinis bilietas 

lengvatinis bilietas 

bilietas vaikui 

pensininko bilietas 

išankstinis bilietas 

bilietas į priekį ir atgal 

 Prašom duoti bilietą į Kauną ir atgal. 

kontrolierius, kontrolierė 

kontrolė 

(pa)tikrinti + ką 

stotis 

laukiamasis 

bagažas 

saugojimo kamera 

(pa)saugoti + ką 

(pa)dėti + ką 

stotelė 

(pa)laukti + ko 

oro uostas 

uostas 

vieta 

vagonas 

restorano vagonas 

kupė 

kajutė 

profesijų, susijusių su viešuoju transportu, pavadinimai, 

pvz.: lakūnas, lakūnė, stiuardas, stiuardesė, palydovas, palydovė, 

vairuotojas, vairuotoja... 

(Žr. 7.1.10) 

kelias 

geležinkelis 

peronas 

 Jūsų traukinys išvyksta iš penktojo perono trečiojo kelio. 

informacija 

radinių biuras 

(pa)klausti 

maršrutas 

kryptis 

priemiestinis 
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užmiestinis 

reisas 

reisas atidėtas 

papildomas reisas 

(už)(si)registruoti + ką 

bilietų registracija 

registracija 

atvykimas / išvykimas 

įlaipinimo talonas 

kasa 

(nu)(si)pirkti + ką 

parduoti + ką 

užsisakyti iš anksto 

pirmoji / antroji / trečioji klasė 

 Man nepatinka važiuoti trečiosios klasės vagonu. 

restoranas 

kavinė 

baras 

kelionių agentūra 

pinigų keitykla 

(iš)(si)keisti + ką / ką į ką 

muitinė 

muitininkas, muitininkė 

pasienis 

pasienio policija 

pasų kontrolė 

(pa)tikrinti + ką 

 

6.2 Asmeninis 

 transportas 

 

transporto priemonių pavadinimai, 

pvz.:  automobilis / mašina, dviratis, motociklas, valtis ... 

vairuoti + ką 

vairuotojas, vairuotoja 

vairuotojo pažymėjimas 

(pa / nu)vežti + ką 

*važiuoti + kuo 

(iš)(si)nuomoti + ką 

 Ar galite pasakyti, kur nuomoja automobilius? 

 

6.3 Eismas 

 

eismas / judėjimas      

pėsčiasis, pėsčioji 

*eiti 

eiti pėsčiomis 

*bėgti 

gatvė 

šaligatvis 

kelias 

prospektas 

autostrada / greitkelis 

pagrindinis / šalutinis kelias 

vienos krypties eismas 

tiltas 
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viadukas      

 Kai pervažiuosite viaduką, bus sankryža. 

tunelis 

sankryža 

šviesoforas 

perėja 

žiedas 

 Dabar važiuosime žiedu, o paskui reikės sukti kairėn. 

kampas 

(pa)sukti 

 Sukite už kampo, ir ten bus parduotuvė. 

stovėjimo aikštelė 

mokama / nemokama aikštelė 

 Ar šita aikštelė yra mokama? 

kelio ženklas 

kelių policija 

bauda 

skirti / gauti baudą 

sumokėti baudą 

važiuoti 

(ap)lenkti + ką 

(su)stabdyti + ką 

(su)stoti 

greitis 

viršyti greitį 

atstumas 

pavojingas / saugus 

saugos diržas    

prisisegti saugos diržą 

stebėti kelio ženklus  

kelio ženklų reikšmės, 

pvz.:   važiuoti draudžiama, kelio remontas, pagrindinis kelias,

 stovėti / sustoti / sukti draudžiama, vienos krypties eismas, 

 greitis ribojamas, apylanka ...   

atsargiai 

pasiklysti 

eismo schema 

žemėlapis 

klausti kelio 

(pa)rodyti kelią 

kilometras / km 

metras / m 

 

  

6.4 Atostogos 

 

atostogos 

atostogauti 

laisvalaikis 

savaitgalis 

kelionė 

*keliauti 

keliautojas, keliautoja    



7 skyrius. KONKREČIOSIOS SĄVOKOS 

 

84 

 

išvyka 

poilsis 

(pa)poilsiauti 

kelionių agentūra 

(iš)vykti į ekskursiją 

*važiuoti 

pakeliui 

ekskursija 

turistas, turistė 

gidas, gidė / (ekskursijos) vadovas, vadovė 

grupė 

aplankyti + ką 

apžiūrėti + ką 

kultūros / istorijos paminklas 

įžymybė 

miesto planas 

turistų lankomų objektų pavadinimai, 

pvz.:  bažnyčia, bokštas, griuvėsiai, katedra, muziejus, 

 paminklas, skulptūra, piliakalnis, pilis, rūmai ... 

užsienis 

 Šiemet noriu atostogauti užsienyje. 

užsienio šalys  (Žr. 7.1.2) 

žemynas / kontinentas   

žemynų pavadinimai:  Afrika, Amerika, Australija, Azija, Europa ... 

 

6.5 Apsigyvenimas 

 

apsigyventi / apsistoti 

 Jie apsigyveno pas mane. 

vietų, kur galima apsistoti, pavadinimai, 

pvz.:  bendrabutis, viešbutis, poilsio namai, kempingas,  

 svečių namai ... 

palapinė 

vienvietis / dvivietis kambarys 

kambario numeris 

su maitinimu / be maitinimo 

 Gyvenu poilsio namuose be maitinimo. 

viskas įskaičiuota 

valgykla 

bendras dušas / tualetas 

užsisakyti / rezervuoti + ką 

administratorius, administratorė 

raktas 

registracija 

 Raktus palikite registracijoje. 

(pa)skambinti telefonu 

vietinis telefonas 

koridorius 

fojė 

liftas 

mygtukas 

(pa)spausti + ką 

aukštas 
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(už / su)mokėti 

mokėti grynaisiais / kortele 

sąskaita 

čekis 

mokėjimo kortelė 

įsikelti / išsikelti 

(atsarginis) išėjimas 

stumti / traukti (duris) 

 

6.6  Bagažas 

 

(nu / at / pa)nešti + ką 

(nu / at / pa)vežti + ką 

(rankinis) bagažas 

krepšys, krepšelis 

lagaminas 

maišelis 

dėžė 

vežimėlis 

(automatinė) saugojimo kamera 

(pa)saugoti + ką 

palikti + ką 

 

6.7 Atvykimas į šalį 

 ir išvykimas 

 

siena 

pasienis 

pasienio postas 

pasienio policija 

pasų kontrolė 

migracijos tarnyba 

viza 

muitinė 

muitininkas, muitininkė 

deklaracija 

(už)pildyti deklaraciją 

deklaruoti 

įvežti / išvežti + ką 

įvažiuoti / išvažiuoti 

leidžiama / draudžiama 

mokesčiai 

ekologijos mokestis 

(su)mokėti + ką 

atidaryti / atsegti + ką 

be muitų / mokesčių 

asmeniniai daiktai 

prekės 

dovanos 

pinigai 

valiuta 

(iš)(si)keisti + ką / ką į ką 

 Kur galiu išsikeisti pinigus? 

(Žr. 7.1) 
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6.8 Kelionės 

 dokumentai 

 

dokumentas 

pasas 

tapatybės kortelė 

vairuotojo pažymėjimas 

sveikatos / transporto / kelionės draudimas 

kvietimas 

 

 

7. SANTYKIAI SU ŽMONĖMIS 

 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie asmeninius santykius, dalyvavimą 

visuomeniniame gyvenime, apie narystę klubuose, apie šalies valdymą ir politinę situaciją, 

apie kriminalinę padėtį ir teisėtvarką, apie karą ir taiką, apie socialinius reikalus; taip pat 

tvarkyti dalykinę ir asmeninę korespondenciją, gebėti pasikeisti nuomonėmis šiais klausimais.  

 

7.1 Bendravimas (ne)pažįstamasis, (ne)pažįstamoji  

draugas, draugė 

bičiulis, bičiulė 

mylimasis, mylimoji 

partneris, partnerė 

 Jonas yra ne tik mano draugas, bet ir verslo  partneris. 

kolega, kolegė 

bendradarbis, bendradarbė 

kaimynas, kaimynė 

(Žr. 7.1.7. ir 7.1.11) 

pažintis   

susipažinti + su kuo 

supažindinti + ką + su kuo 

pristatyti + ką 

prisistatyti 

bendrauti + su kuo 

patikti + kam 

draugauti + su kuo 

mylėti + ką 

(pa)bučiuoti + ką 

apkabinti + ką 

bučinys   R 

mėgti + ką 

nekęsti + ko 

jausti + ką 

užjausti + ką 

jausmų pavadinimai, 

pvz.: džiaugsmas, draugystė, meilė, neapykanta, simpatija ...  

 

7.2 Kvietimas (pa)kviesti + ką 

kvietimas 

rengti šventę / priėmimą    

laukti + ko 

svečias, viešnia 

eiti į svečius 
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būti svečiuose 

aplankyti + ką 

šventė 

vakaras / vakarėlis 

 Iškilmingas vakaras prasideda 18 valandą. 

pobūvis / balius 

renginys 

pasimatymas 

susitarti susitikti / pasimatyti 

(at)eiti 

dalyvauti 

(pa)kalbėti + su kuo 

(pa)pasakoti + ką 

diskutuoti / ginčytis 

sutikti / prieštarauti 

(pa)šokti  

(pa)dainuoti  

dovana 

(pa)dovanoti + ką + kam 

(at)švęsti + ką 

(gėlių) puokštė 

 

7.3 Susirašinėjimas (elektroninis) paštas / el. paštas 

 (elektroninis) laiškas  

laiškas oro paštu 

atvirlaiškis 

atvirukas 

vokas 

pašto ženklas 

popierius laiškams 

atsakymas 

susirašinėti + su kuo 

(pa)rašyti + ką + kam 

(pa / iš / nu / at)siųsti + ką + kam 

gauti + ką  

(asmeninė, dalykinė, tarnybinė) korespondencija 

pašto dėžutė 

 

7.4 Narystė klube, 

 organizacijoje 

klubas 

organizacija 

narys, narė 

susirinkimas 

(su)(si)rinkti 

susitikimas 

susitikti / susirinkti 

dalyvauti 

įstoti + į ką 

 

7.5 Valdžia ir politinis 

 gyvenimas 

valstybė 

pilietis, pilietė 

valdžia 
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valdyti 

vyriausybė 

parlamentas 

seimas 

seimo narys, narė 

prezidentas, prezidentė 

prezidentūra 

ministras, ministrė 

ministerija 

kabinetas 

ministras pirmininkas / premjeras 

ministrė pirmininkė / premjerė 

taryba     

valdyba    

savivaldybė 

meras, merė 

seniūnas, seniūnė 

seniūnija 

karalius, karalienė    

kunigaikštis / didysis kunigaikštis    

kunigaikštienė 

tauta 

visuomenė 

(iš)rinkti + ką 

rinkimai 

laimėti / pralaimėti rinkimus 

balsuoti + už ką 

kandidatas, kandidatė 

politika 

politinis 

politinė padėtis 

politikas, politikė 

programa 

partija 

narys, narė 

 Kokios partijos narys esate? 

atstovas, atstovė    

politinių partijų pavadinimai 

dešinysis 

kairysis 

opozicija 

pažiūros 

lyderis, lyderė 

pirmininkas, pirmininkė 

 Kas dabar Konservatorių partijos pirmininkas? 

konstitucija 

demokratija 

diktatūra 

įstatymas 

laisvė 

situacija 
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krizė 

reforma 

sutartis 

istorija 

Europos Sąjunga 

Europos Taryba 

Baltijos Asamblėja 

Jungtinės Tautos 

NATO 

stiprus 

silpnas 

Rytų šalys 

Vakarų šalys 

pasaulis 

 

7.6 Nusikalstamumas ir 

 teisėsauga 

nusikalstamumas    

teisėsauga   

nusikaltimas  

nusikalsti 

nusikaltėlis, nusikaltėlė 

kriminalas    

(pa / ap)vogti + ką 

vagis, vagilė 

vagystė 

(api / iš)plėšti + ką    

plėšikas, plėšikė    

apiplėšimas    

(nu)žudyti + ką 

žudikas, žudikė 

žmogžudystė 

įsilaužti 

įsilaužėlis, įsilaužėlė    

įsilaužimas    

(su / už)mušti + ką 

muštynės 

(nu)šauti + ką 

ginklas 

bomba 

(nu)mesti + ką 

(su)sprogdinti + ką 

sprogti 

sprogmenys    

sprogimas 

(pa)grobti lėktuvą 

teroristas, teroristė 

terorizmas 

narkotikai 

vartoti narkotikus 

narkomanas, narkomanė 

prekiautojas, prekiautoja narkotikais 

maniakas, maniakė 
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alkoholis 

alkoholikas, alkoholikė 

auka 

policija 

policininkas, policininkė 

policijos nuovada    

krata    

suimti / sulaikyti / areštuoti + ką  

areštinė    

areštas    

teisė 

teisininkas, teisininkė 

teisėjas, teisėja 

teismas  

procesas 

juristas, juristė 

advokatas, advokatė 

prokuroras, prokurorė 

notaras, notarė 

kalėjimas 

kalinys, kalinė 

sėdėti kalėjime 

iki gyvos galvos    

nuosprendis    

(pa)skelbti nuosprendį    

bausmė 

mirties bausmė 

atlikti bausmę 

įstatymas 

laikytis įstatymų 

liudytojas, liudytoja 

(pa)liudyti    

 

7.7 Taika ir karas taika 

sudaryti taiką 

nusiginkluoti 

nusiginklavimas 

karas 

ginklavimas(is) 

pavojus 

konfliktas 

ginklas 

branduolinis ginklas 

kariuomenė 

krašto apsauga 

(karo) laivynas 

oro laivynas 

kareivis, kareivė 

savanoris, savanorė      

karininkas, karininkė 

priešas, priešė 
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sąjungininkas, sąjungininkė 

kovoti / kariauti 

mūšis 
ataka      
atakuoti      
ginti(s) 
gynyba 
pergalė 
pralaimėjimas 
nugalėti + ką 
laimėti + ką 
pralaimėti + ką 
šautuvas / automatas 
(nu)šauti + ką 
kulka 
pistoletas 
bomba 
raketa 
žvalgas, žvalgė 
šnipas, šnipė 

 

7.8 Socialiniai reikalai problema 

pagalba / parama 

socialiai remtinas 

pensininkas, pensininkė 

benamis, benamė 

elgeta  

bedarbis, bedarbė 

neįgalusis, neįgalioji 

specialieji poreikiai  

globa 

slauga 

(pa)remti + ką  

draudimo pažymėjimas 

pensija 

pašalpa 

renta 

labdara 

ligonių kasa 

 

 

 

8. SVEIKATA IR HIGIENA 
 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie būsenas – ar jie alkani, ar pavargę ir pan., pasakyti 

kaip jaučiasi, pakalbėti apie asmens higieną, pasakyti gydytojui savo rūpesčius, pranešti apie 

nelaimingus atsitikimus, avarijas, pakalbėti apie šalies medicinos paslaugas ir draudimo 

sistemą; pasikeisti informacija šiais klausimais. 
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8.1 Kūno dalys kūnas  

kūno dalių pavadinimai, 

pvz.:  akis, ausis, burna, galva, kaklas, koja, nosis, nugara,  

 pilvas, ranka, širdis, gerklė ... 

8.2 Būsenos savijauta      

jaustis 

 Kaip jautiesi? 

linksmas 

patenkintas 

alkanas 

išalkti 

ištroškęs 

ištrokšti 

pavargęs 

pavargti 

pailsėjęs 

pailsėti 

išsimiegojęs 

(pa / išsi)miegoti 

(pa)snausti 

atsibusti 

atsikelti 

patogu 

 Man nepatogu tavęs prašyti. 

sušalęs 

sušalti 

peršalęs 

peršalti 

nervingas 

stiprus 

silpnas 

(su)(si)laukti (vaiko) 

nėščia 

 

8.3 Higiena švara 

(ne)švarus 

purvinas 

(iš / su)(si)purvinti / (su / iš)(si)tepti + ką + kuo 

(iš)(si)valyti + ką 

šepetys 

šukos 

dantų šepetėlis 

rankšluostis 

(nu)(si)šluostyti + ką + kuo 

higienos ir kosmetikos priemonės, 

pvz.:   muilas, pasta, šampūnas, odekolonas, kvepalai,  

 dezodorantas, kremas ... 

(pa)(si)kvepinti + kuo 

(pa)(si)tepti + ką + kuo 

(nu)(si)skusti + ką + kuo 
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skutimosi priemonės      

veidrodis 

(Žr. 7.4.1) 

(nu)(si)kirpti + ką 

(iš)(si)skalbti + ką 

skalbiniai 

skalbykla 

 Kada dirba skalbykla? 

nosinė 

higienos priemonės      

higiena 

 

8.4     Ligos, nelaimingi 

          atsitikimai 

sveikata 

sveikas 

(pa)sveikti 

blogai / prastai atrodyti 

liga 

ligonis, ligonė 

ligotas 

savijauta      

(su)sirgti 

blogai jaustis  

(su)negaluoti      

(nu)mirti 

skaudėti + ką + kam 

skausmas 

peršalti / sušalti 

temperatūra / karštis 

turėti temperatūros / karščio 

temperatūra kyla / krinta 

pykinti 

ligų pavadinimai, 

pvz.:    gripas, sloga, angina, uždegimas, širdies priepuolis ... 

kosėti 

čiaudėti 

nosis bėga 

kraujas (bėga) 

kraujo spaudimas  

aukštas / žemas 

(pa)matuoti + ką 

operacija 

operuoti + ką 

(nu)kristi 

susilaužyti + ką 

susižeisti + ką 

nudegti + ką 

įsipjauti + ką + kuo 

žaizda 

(už / ap)rišti + ką + kuo 

tvarstis      

tvarstyti      
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susimušti + ką 

susitrenkti + ką 

simptomų pavadinimai – priesagos -imas vediniai, 

pvz.:  sutrenkimas, sumušimas, uždegimas, sušalimas ... 

dieta 

laikytis dietos 

epidemija 

gyvas 

miręs 

būti / išlikti gyvam  

mirtis 

gyvybė      

gyvenimas 

 

8.5 Medicinos 

 paslaugos 

gydytojas, gydytoja 

specialistas, specialistė 

specialistų pavadinimai, 

pvz.: šeimos gydytojas, gydytoja, odontologas, odontologė, 

chirurgas, chirurgė ... 

slaugytojas, slaugytoja 

ligonių slauga      

vaistininkas, vaistininkė 

vaistinė 

vaistai 

gerti vaistus 

skirti / išrašyti vaistus 

receptas 

nuolaida 

 Šie vaistai vaikams parduodami su 30 proc. nuolaida. 

vaistų formų pavadinimai, 

pvz.:   tabletė, kapsulė, milteliai, mikstūra, injekcija, tepalas ... 

daiktai, reikalingi kūdikio priežiūrai, 

pvz.:  sauskelnės, buteliukas, čiulptukas ... 

nuodai 

švirkštas 

leisti vaistus 

ampulė 

(poli)klinika 

ligoninė 

skyrius 

lankymas 

sanatorija 

registratūra 

kortelė 

ligos istorija 

užsirašyti / užsiregistruoti + pas ką 

pacientas, pacientė 

kabinetas  

priėmimas 

laukiamasis 

palata 
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(at)(si)gulti, (pa)guldyti į ligoninę 

apžiūrėti + ką 

 Mane apžiūrėjo gydytojas. 

procedūra 

masažas 

masažuotojas, masažuotoja 

greitoji (pagalba) 

kviesti + ką 

akiniai 

lęšiai      

klausos aparatas      

 

8.6 Draudimas drausti(s) + ką 

(ap)(si)drausti + ką 

draudimas 

draudimo pažymėjimas 

draudimo agentūra / įstaiga 

draudimo suma 

 

8.7 Juslės (pa)matyti + ką 

(pa)žiūrėti 

(pa)stebėti + ką 

dėmesys 

girdėti 

išgirsti + ką 

(pa)(si)klausyti + ko / ką 

girdėti + ką 

(už)uosti + ką 

(pa)jausti + ką 

(pa)ragauti + ko / ką 

skanu 

skonis 

skonio nusakymas, 

pvz.:  saldu, rūgštu, kartu, aštru ... 

(su)(si)nervinti 

nurimti 

 

8.8  Kūno padėtis ir 

 jos keitimas 

(pa)stovėti 

(at)(si)stoti 

(pa)sėdėti 

(at)(si)sėsti 

(pa)gulėti 

(at)(si)gulti 

(at)(si)tūpti 

tupėti 

(at)(si)klaupti 

klūpėti 

*eiti 

*bėgti 

judėti 
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8.9  Rankų veikla (pa)daryti + ką 

 Aš pats padariau šitą stalą. 

(ati / už) daryti + ką 

(pa)duoti + ką 

(pa)siekti + ką 

(nu)imti + ką 

(at)(si)pjauti + ką / ko 

(at)(si)kirpti + ką / ko 

(pa)stumti + ką 

(pa)traukti + ką 

(pa)laikyti + ką 

(pa)nešti + ką 

(pa)kelti + ką 

(iš / į)mesti + ką 

(į / iš)jungti + ką 

(pa)spausti + ką 

(su / pri / už)rišti + ką 

(at / už)segti + ką 

(už / at)rakinti + ką 

(pa)laistyti + ką 

(Žr. ir kitas 7 skyriaus dalis) 

 

 
9. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS 

 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie švietimo sistemą ir jos padėtį šalyje, mokymo 

įstaigų tipus, išsilavinimą, kvalifikaciją, apie kalbos mokėjimo lygį ir jos mokymosi 

sunkumus, apie mokslo institucijas ir tyrimus, pasiekimus. 

 
9.1 Mokymasis ir 

 mokslas 

švietimas      

švietimo sistema       

mokslas 

studijos 

mokymas(is) 

mokyti + ką / ko 

mokytis + ką / ko 

išmokti + ką / ko 

studijuoti + ką 

dėstyti + ką 

lankyti + ką 

 Ar jūsų vaikas jau lanko mokyklą? 

(pa)baigti + ką / baigtis 

 Kelintais metais jūs baigėte universitetą? 

 Kada baigiasi lietuvių kalbos kursai? 

pamoka 

paskaita 

pertrauka 

kursai 

kursų dalyvis, dalyvė 

seminaras 
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pratybos 

profesijų ir pareigų, susijusių su mokymu, pavadinimai, 

pvz.: mokytojas, mokytoja, dėstytojas, dėstytoja, profesorius,  

profesorė, docentas,  docentė, asistentas, asistentė, lektorius, 

lektorė... 

mokinys, mokinė 

moksleivis, moksleivė  

studentas, studentė 

pažymys 

pažymių pavadinimai, 

pvz., dvejetas, penketas, devynetas... 

balai  

mokyklų tipai, 

pvz.: akademija, pradinė / pagrindinė / vidurinė / aukštoji 

mokykla, universitetas ... 

fakultetas 

(mokslo) tyrimas  

laboratorija 

eksperimentas 

argumentas 

rezultatas 

išradimas 

atradimas 

konferencija 

skaityti pranešimą 

klasė 

grupė 

kursas 

semestras 

trimestras 

vaikų darželis 

auklėtojas, auklėtoja 

auklė 

(iš)auklėti + ką 

 

9.2 Dalykai Dalykas 

 Kokių dalykų jūs mokotės universitete? 

mokymosi dalykų pavadinimai, 

pvz.:  biologija, fizika, geografija, istorija, kalba, literatūra, 

 matematika ... 

vadovėlis 

sąsiuvinis 

pratimas / užduotis 

pavyzdys 

(pa / iš)aiškinti + ką 

(pa / per)rašyti + ką 

(per / pa)skaityti + ką 

(su)skaičiuoti + ką 

sudėti + ką 

atimti + ką 

(pa)dauginti + ką + iš ko 
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(pa)dalyti + ką + iš ko 

(nu)braižyti + ką 

(nu)brėžti + ką 

(nu)piešti + ką 

(nu)spalvinti + ką 

(pa)žymėti + ką 

(su)jungti + ką 

(pa)kalbėti 

(pa)pasakoti + ką 

 

9.3 Egzaminai, 

 mokslo baigimo 

 dokumentai 

stojamasis / baigiamasis egzaminas 

(iš)laikyti egzaminą 

 Kada jūs laikote paskutinį egzaminą? 

neišlaikyti egzamino 

testas 

sesija 

diplomas 

pažymėjimas 

 

9.4 Kalbos 

 supratimas ir 

 raiška 

kalba 
kalbėti 
žodis 
žodynas 
sakinys 
reikšmė 
reikšti + ką + kuo 
prasmė 
(iš)tarti + ką 
tarimas      
tartis      
(per / pa)skaityti + ką 
(pa / iš)klausyti + ko 
(pa)(si)klausyti + ko 
suprasti + ką 
(su)formuluoti 
(pa / su / į)rašyti + ką 
(pa)kartoti + ką 
kalbėjimas      
kalbėjimo tempas      
klausymas      
supratimas     
skaitymas      
rašymas      
gramatika 
gerai / labai gerai / puikiai / laisvai / šiek tiek / truputį / blogai 
(iš)versti + ką  + iš ko 
vertimas 
klausimas 
(pa)klausti 
aiškiai 
 Ar aš tariu aiškiai? 
(pa / iš)aiškinti + ką + kam 
klaida 
(su)klysti 
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(pa)taisyti + ką 
pamiršti + ką 
prisiminti + ką 
kalbų pavadinimai, 
pvz.: anglų, danų, lenkų, norvegų, prancūzų, rusų, vokiečių ... 
tarmė / dialektas 
lengva / sunku 
taisyklinga  
 

 
 

10. PREKYBA 
 

 Mokiniai turėtų gebėti bendrauti įvairiose parduotuvėse: maisto, drabužių, rūkalų, namų 

apyvokos daiktų, raštinės prekių, gebėti paklausti kainos, sumokėti, pakalbėti šia tema su 

kitais žmonėmis. 

 
10.1 Parduotuvės parduotuvė / krautuvė 

prekybos centras  

internetinė parduotuvė 

(internetinė) prekyba     

savitarna 

parduoti + ką 

pardavėjas, pardavėja 

prekė 

kaina 

kainuoti 

nuolaida 

parduotuvių tipai, 

pvz.:  baldų, batų, daržovių, drabužių,  indų, knygynas,  

universali, žaislų ... 

(nu)(si)pirkti + ko / ką 

pirkėjas, pirkėja 

eilė 

kasa 

kasininkas, kasininkė 

čekis 

(su)mokėti + ką + už ką 

mokėti grynaisiais / kortele 

nuolaidų kortelė 

grąža 

duoti / gauti grąžos 

skyrius 

parodyti + ką + kam 

(pa)(si)matuoti + ką 

(su)pakuoti + ką  

(pa)keisti + ką  

 Gal galite pakeisti šią suknelę – man ji maža. 

garantija 

instrukcija 
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10.2 Drabužiai, 

 avalynė, mada 

 

drabužiai 

drabužių pavadinimai, 

pvz.: kojinės, kostiumas, marškiniai, megztinis, palaidinė, 

 paltas, sijonas, striukė,  suknelė, švarkas ... 

dydis 

avalynė   

batai 

avalynės rūšių pavadinimai, 

pvz.: basutės, bateliai, sportiniai bateliai, šlepetės ... 

pora 

kišenė 

saga 

siūlas 

adata 

medžiaga 

medžiagų pavadinimai, 

pvz.:   vilna, medvilnė, šilkas, oda ... 

užtrauktukas 

užtraukti + ką 

rankinė 

piniginė 

skėtis 

(iš / su)skleisti skėtį 

laikrodis 

laikrodis vėluoja / skuba 

diržas 

papuošalas 

papuošalų pavadinimai, 

pvz.: apyrankė, auskarai, grandinėlė, karoliai, žiedas ... 

(pa)(si)puošti + kuo 

(su / pa)nešioti + ką 

dėvėti + ką      

tikti 

mada 

madingas 

matavimosi kabina 

(pa)(si)matuoti + ką 

 

10.3 Rūkalai tabakas 

cigaretė 

cigaras 

pypkė 

(pa / su)rūkyti + ką 

peleninė 

žiebtuvėlis 

ugnis 

užsidegti / užgesinti cigaretę 

 Čia nerūkoma. 

 

10.4  Namų apyvokos 

 daiktai 

indai 

indų pavadinimai, 
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pvz.: arbatinukas, ąsotis, lėkštė, lėkštutė, puodukas, stiklinė, 

taurė, taurelė ... 

stalo įrankiai      

stalo įrankių pavadinimai, 

pvz.:   peilis, šakutė, šaukštas, šaukštelis ... 

puodas 

dangtis 

(už / ati)dengti + ką 

samtis 

(pa)semti + ko 

arbatinis / virdulys 

keptuvė 

butelis 

atidarytuvas 

kamščiatraukis 

kamštis 

stiklainis 

dubuo 

degtukai 

staltiesė 

servetėlė 

dengti stalą 

vaza 

 

10.5  Raštinės reikmenys raštinės prekės      

aplankas 

segtuvas 

bloknotas 

tušinukas 

flomasteris 

žymeklis 

(pa)žymėti + ką 

parkeris 

pieštukas 

popierius 

lapas 

rašalas 

sąsiuvinis 

sąvaržėlė 

smeigtukas 

(su  / pri / į)segti + ką 

trintukas 

(iš)trinti + ką 

klijai 

(su / pri)klijuoti + ką 

užrašų knygelė 

atmintukas 

10.6 Kainos 

 

kainuoti 

 Atsiprašau, kiek kainuoja duona? 

(su)mokėti  

pinigai 
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(mokėjimo / kreditinė) kortelė 

grąža 

sąskaita 

išrašyti sąskaitą 

(kasos) čekis 

nuolaida 

euras 

centas 

užsienio šalių valiutų pavadinimai, 

pvz.:  doleris, markė, svaras sterlingų, frankas ... 

PVM – pridėtinės vertės mokestis      

vertė     

nemokamai 

procentai 

 

10.7 Matai centimetras / cm 

metras / m  

gramas / gr 

kilogramas / kg 

litras / l 

 

10.8 Pakuotės butelis 

dėžė / dėžutė 

indelis 

pakelis 

stiklainis 

skardinė 

maišas / maišelis 

(su)pakuoti + ką + į ką 

 

10.9 Turgus turgus, turgavietė 

mugė 

paviljonas 

prekystalis 

svarstyklės 

(pa)sverti +ko / ką 

prekė 

prekiauti + kuo 

(nu)(si)derėti 

 

 
11. MAISTAS IR GĖRIMAI 

 

 Mokiniai turėtų gebėti pakalbėti apie įvairių rūšių maistą ir gėrimus, vietas, kur galima 

pavalgyti, susikalbėti restorane ir kavinėje bei pan. 

 

 
11.1 Viešojo maitinimo 

 įstaigos 

baras 

kavinė 

restoranas 
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valgykla 

savitarna  

padavėjas, padavėja 

aptarnauti + ką 

valgiaraštis / meniu 

išsirinkti + ką 

užsisakyti staliuką / patiekalą 

sąskaita 

apmokėti + ką 

aptarnavimas       

arbatpinigiai  

daržovių pavadinimai 

duonos gaminių pavadinimai  

pieno produktų pavadinimai 

mėsos pavadinimai – priesagos -iena vediniai 

uogų ir vaisių pavadinimai 

žuvų pavadinimai 

gėrimų pavadinimai 

maisto gaminimo būdų pavadinimai 

 

 

12. PASLAUGOS 

 
 Mokiniai turėtų gebėti kalbėti pašte, banke, policijoje, ambasadoje, medicinos įstaigoje, 

mokėti išsinuomoti automobilį ir tartis dėl jo remonto, susikalbėti degalinėse. 

 
12.1 Paštas paštas 

paštininkas, paštininkė 

laiškanešys, laiškanešė      

pašto kodas 

pašto terminalas 

(abonentinė) pašto dėžutė 

laiškas 

įmesti laišką 

siųsti / gauti laišką 

registruotas laiškas 

antspaudas 

banderolė 

siuntinys 

siųsti + ką + į kur + kam 

gauti + ką + iš kur 

pašto ženklas 

(už)klijuoti pašto ženklą 

antspaudas       

siuntėjas, siuntėja 

gavėjas / adresatas, gavėja  
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12.2  Telefonas 

 

(mobilusis / išmanusis) telefonas  

telefono aparatas 

telefonų knyga 

telefonų informacija 

pokalbis 

ragelis 

pakelti / padėti ragelį 

atsiliepti 

(su)rinkti  /  numerį 

skambutis 

(su)skambėti 

užimta 

telefono kortelė 

pasipildyti telefono kortelę 

trukdyti 

 

12.3 Bankas 

 

bankas 

elektroninės bankininkystės paslaugos 

pinigai 

banknotas      

moneta      

(pa / iš)(si)keisti + ką + į ką 

valiuta 

valiutos keitykla 

kursas 

 Koks šiandien dolerio kursas? 

čekis 

grynieji pinigai 

pavedimas 

(su)mokėti pavedimu 

 Sumokėsiu už prekes pavedimu. 

atsiskaityti + už ką 

 Už prekes atsiskaitysiu grynais pinigais. 

sąskaita 

 Koks jūsų sąskaitos numeris? 

atidaryti / uždaryti sąskaitą 

tuščia sąskaita 

procentai 

(su)taupyti + ką 

santaupos 

paskola 

suteikti / duoti paskolą 

gauti paskolą 

skolinti 

mokėti 

mokėjimo / kreditinė kortelė 

palūkanos 

bankrotas 

infliacija 
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12.4 Policija (Žr. 7.7.6) 

pamesti + ką 

 Aš pamečiau savo dokumentus. 

 

12.5 Ambasadų paslaugos konsulas, konsulė 

konsulatas 

ambasada 

ambasadorius, ambasadorė 

viza 

anketa gauti vizą 

pokalbis 

 

12.6 Ligoninė, poliklinika (Žr. 7.8.5) 

 

12.7 Buitinės paslaugos siuvykla 

skalbykla 

taisykla 

valykla 

dirbtuvė 

(pa / su)siūti + ką 

(pa / su)taisyti + ką 

(iš)valyti + ką 

(pa)daryti + ką 

(iš)skalbti + ką 

 

12.8 Automobilių servisas autoservisas 
variklis 
stabdžiai 
šviesos 
vairas 
padėti + kam 
(su)taisyti + ką 
veikti 
 Kaip veikia jūsų automobilio variklis? 
automobilio dalys 
 Kur yra autodalių parduotuvė? 
 
elektromobilis 
hibridas 
ratai  
padangos 
vasarinės / žieminės padangos 
sprogti 
 Sprogo mano mašinos padanga. 
 

12.9  Degalinė degalinė 
degalai  
dyzelinas 
dujos 
elektra 
(į / pri)(si)pilti + ko 
tepalas 
pakeisti tepalus 



7 skyrius. KONKREČIOSIOS SĄVOKOS 

 

106 

 

pilnas 
tuščias 
oras 
(pri)(si)pūsti padangas 
vanduo 
(nu)(si)plauti + ką 

plovykla 
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8  s k y r i u s .  VERBALINIO BENDRAVIMO MODELIS 

Komunikacinės intencijos gali būti reiškiamos atskirais žodžiais ar sakiniais, 

pavyzdžiui: Stok! – kai norime paliepti, arba Atsargiai! – kai norime įspėti. Tačiau dažniausiai 

jos reiškiamos tam tikra žodžių ar sakinių seka. Atsiprašydami dažniausiai paaiškiname ir 

priežastį, dėl kurios atsiprašome: Atsiprašau, kad pavėlavau, sugedo troleibusas. Tokią 

žodžių ar sakinių seką toliau vadiname modeliais. Jie gali būti vartojami dažniau ar rečiau, 

taikomi pokalbiuose arba monologuose. Monologo modelis galėtų būti toks:  

 

Dėmesio! ------------------------ Ačiū. 

 

Tačiau Slenksčio (B1) kalbos mokėjimo lygio mokiniams aktualiau orientuotis į 

dialogo ar polilogo mokymąsi. Kai pokalbio dalyviai pradeda, tęsia ir baigia pokalbį, jie 

vadovaujasi tam tikromis nerašytomis, jiems žinomomis taisyklėmis. Tokia pokalbio schema, 

kuri gali būti taikoma įvairiose situacijose, vadinama verbalinio bendravimo modeliu. Gali 

būti įvairių šio modelio variantų. Tačiau nesudėtingus modelius, susidedančius iš kelių 

pasakymų, galima standartizuoti. Pavyzdžiui, verbalinio bendravimo modelis, kai du artimi  

pažįstami asmenys susitinka gatvėje: 

 

– Labas! 

– Labas! 

– Kaip sekasi? 

– Ačiū, gerai. O tau? 

– Ačiū, gerai. 

 

Dauguma verbalinio bendravimo modelių, taikomų Slenksčio (B1) lygio mokinių, turi 

ne vieną variantą. Pateikiame du bandelių pirkimo modelio variantus. 

1. 

 Pardavėjas: Prašom? klausia, ko norėtų (pradžia) 

 Pirkėjas: Bandelę su varške. pasako norą 

 Pardavėjas: 70 centų.  prašo sumokėti 

 Pirkėjas: (duoda pinigus) (moka pinigus) 

 Pardavėjas: Ačiū. dėkoja (pabaiga) 

2. 

 Pardavėjas: Prašom? klausia, ko norėtų (pradžia) 

 Pirkėjas: Man bandelių su varške. pasako  norą 

 Pardavėjas: Kiek? klausia kiekio 

 Pirkėjas: Keturias. pasako kiekį 

 Pardavėjas: Su varške viduje ar ant 

viršaus? 

klausia, ką rinksis 

 Pirkėjas: Ant viršaus. pasako, ką renkasi 

 Pardavėjas: 2 eurai 80 centų. prašo sumokėti 

 Pirkėjas: (duoda pinigus) (moka pinigus, pabaiga) 
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Pirkimo modelio variantų gali būti ir daugiau, jų visų neįmanoma pateikti, tačiau 

modelis lieka tas pats. Slenksčio (B1) lygį pasiekęs mokinys turėtų gebėti kalbėdamas laisvai  

taikyti tokius modelius.  

Verbalinio bendravimo modeliais dažniausiai naudojamasi transakcinėse situacijose, 

kai: 

 perkama: 

  a) parduotuvėje, 

  b) bilietų kasoje ir t. t.; 

 užsisakoma maisto ar gėrimų restorane, valgykloje, kavinėje ir t. t.; 

 teiraujamasi: 

  a) informacijos (kur eiti, kur pavalgyti, kada atidaromos įvairios įstaigos, apie 

aptarnavimą, buto patogumus ir kt.); 

  b) asmeninio pobūdžio dalykų (vardo, pavardės, adreso, kilmės ir t. t.); 

 susitinkama, susipažįstama: 

  a) su nepažįstamais, 

  b) su draugais, pažįstamais; 

 klausiama kelio; 

 klausiama laiko; 

 kviečiama; 

 laikinai apsigyvenama; 

 siūloma; 

 dalyvaujama diskusijoje: 

  a) sutinkama / nesutinkama; 

  b) keičiamasi nuomonėmis ir pan. 

Kiekvienu atveju galima numatyti bendravimo modelį, tačiau kiekvienas modelis gali 

turėti ir netikėtų variantų. Standartizuoto pokalbio seka gali būti suardoma, tada pokalbis 

nebegali vykti numatyta linkme, tačiau mokiniai turėtų gebėti atpažinti dažnai 

pasikartojančius modelio elementus ir juos vartoti.  

Penktame skyriuje pateikiama komunikacinės intencijos ir jų raiškos pavyzdžių, kurie 

gali būti verbalinių modelių elementai. Šiame skyriuje nebandoma pateikti visų verbalinio 

bendravimo modelių, be to, net ir įprasčiausiose gyvenimo situacijose neįmanoma numatyti 

visų galimų modelio variantų. 

Verbalinis bendravimas gali būti paprastas ir sudėtingas. Paprastais atvejais gali būti 

komunikuojama tylint arba pasakant tik keletą žodžių. Sudėtingasis bendravimas gali turėti 

daugybę etapų, susidedančių iš atskirų bendravimo modelių. Pavyzdžiui, perkant bilietą 

miesto autobuse, bendravimo modelio variantas yra visai nesudėtingas – tereikia pasakyti, 

kiek bilietų perkama. Tačiau, iš anksto kasoje perkant bilietą į tarpmiestinį autobusą, 

bendravimo modelis gali būti sudėtingesnis. Reikia pasakyti, kada išvykstama, kiek perkama 

bilietų, ar suaugusiesiems, ar vaikams, ar į vieną pusę, ar į abi ir t. t. Tiek sudėtingas, tiek 

paprastesnis bendravimo modelis gali būti taikomas ir kitose situacijose, pvz., perkant 

parduotuvėje, valgant restorane, naudojantis kitomis paslaugomis ir pan. Kiekvienu atveju 

reikia nurodyti prekę ar paslaugą, ją gauti ir sumokėti. Vienais atvejais mes kalbame su 

patarnaujančiu žmogumi, kitais – skaitome nurodymus prie automatų (imant pinigus iš 

bankomato ir pan.). Tačiau gali kilti nesusipratimų, kuriuos reikia spręsti, išryškėti teigiamų ir 

neigiamų dalykų, kuriuos reikia aptarti, gali būti pasiūlyta daug prekių ir paslaugų, iš kurių 

reikia išsirinkti. Bendravimo sunkumų ar nesusipratimų gali kilti bet kada. Dažniausiai mes, 
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kaip visuomenės nariai, mokame elgtis vienoje ar kitoje situacijoje ir turime galvoje tam tikrą 

bendravimo modelį, bet ne visada visi jo elementai realizuojami kalbinėmis priemonėmis, 

pvz., galima sveikintis ir be žodžių, tik paspaudžiant ranką. Bet kokiu atveju: 

 dauguma europiečių taiko panašius verbalinio bendravimo modelius. Kai 

transakcija ir interakcija vyksta pagal skirtingas taisykles, kai bendrauja skirtingos 

kultūrinės aplinkos, skirtingo išsilavinimo ir išsiauklėjimo žmonės, komunikacijos 

sėkmė priklausys nuo pašnekovų abipusio supratimo (pvz., reikia žinoti, kam, kada 

ir kokios tinka dovanos, deramasi ar ne perkant, duodami arbatpinigiai už paslaugas 

ar ne ir t. t.); 

 modelių taikymo seka nėra fiksuota; 

 verbalinio ar neverbalinio bendravimo modelio pasirinkimas priklauso nuo 

situacijos bei kultūros tradicijų; 

 būdai, kuriais įvardijami daiktai, reiškiamas sutikimas, nepasitenkinimas, nėra skirti 

kuriai nors vienai situacijai, bet gali būti vartojami daugeliu atvejų. 

Dėl šių priežasčių netikslinga vardyti daugybės modelių, nes jie trukdytų kūrybiškai 

vartoti kalbą. Pavyzdžiui, visiškai užtenka verbalinio bendravimo modelio, kai reikia 

paklausti laiko, tačiau diskutuojant neužtenka vartoti tik modelius, nes dažnai negalima 

numatyti diskusijos eigos. 

Toliau pateikiami pirkimo ir naudojimosi paslaugomis modeliai gali būti taikomi ir 

kitose situacijose. 

 

Bendroji pirkimo ir naudojimosi paslaugomis schema 

1. Atvykimas: 

1.1 surandamas kelias į parduotuvę, restoraną, stotį, viešbutį ir t. t.; 

1.2 surandamas skyrius, prekystalis, bilietų kasa, išvykimo stotelė ir t. t.  

2. Pokalbis su patarnaujančiais darbuotojais: 

2.1 pasisveikinama su pardavėju / patarnautoju: 

2.1.1 pardavėjas / patarnautojas sveikinasi, 

2.1.2 pirkėjas sveikinasi. 

3. Prekių / paslaugų rinkimasis: 

3.1 įvardijama norima prekė / paslauga: 

3.1.1 klausiama informacijos, 

3.1.2 teikiama informacija; 

3.2 įvardijamos kitos tos pačios rūšies prekės / paslaugos; 

3.3 aptariamos teigiamos ir neigiamos įvardytų prekių / paslaugų ypatybės: 

kokybė, kaina, spalva, dydis, skonis ir t. t.: 

3.3.1 klausiama informacijos, 

3.3.2 teikiama informacija, 

3.3.3 klausiama patarimo, 

3.3.4 teikiamas patarimas, 

3.3.5 klausiama pasirinkimo, 

3.3.6 sakomas pasirinkimas. 

3.4 įvardijamos išsirinktos prekės / paslaugos; 

3.5 apžiūrimos išsirinktos prekės / paslaugos; 
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3.6 sutinkama pirkti išsirinktas prekes. 

4. Atsiskaitymas: 

4.1 pasakoma kiekvienos išsirinktos prekės / paslaugos kaina; 

4.2 pasakoma visų išsirinktų prekių / paslaugų kaina; 

4.3 sumokama už išsirinktas prekes / paslaugas; 

4.4 atiduodamos prekės ir čekis; 

4.5 padėkojama: 

4.5.1 pardavėjas / patarnautojas dėkoja, 

4.5.2 pirkėjas dėkoja. 

5. Atsisveikinimas: 

5.1 reiškiamas abipusis pasitenkinimas: 

5.1.1 pardavėjas / patarnautojas išreiškia pasitenkinimą, 

5.1.2 pirkėjas išreiškia pasitenkinimą; 

5.2 komentuojamai orai, vietos gandai ir kt.; 

5.3 atsisveikinama: 

5.3.1 pardavėjas / patarnautojas atsisveikina, 

5.3.2 pirkėjas atsisveikina. 

 

Pateikiamų modelių seka nėra griežtai fiksuota. Viešbučiuose ir restoranuose 4.4 

(atiduodamos prekės ir čekis) gali įsiterpti tarp 3.4 (įvardijamos išsirinktos prekės / 

paslaugos) ir 3.5 (apžiūrimos išsirinktos prekės / paslaugos). Kaimo parduotuvėje, kur 

pardavėjas ir pirkėjas gerai pažįsta vienas kitą, 5.2 (komentuojamas oras, vietos gandai) gali 

įsiterpti bet kurioje pokalbio vietoje. Didelėse parduotuvėse 2 (pokalbis su patarnaujančiais 

darbuotojais) ir 5 (atsisveikinimas) visai nebus, o 3.1–3.5 (įvardijama norima prekė / 

paslauga; įvardijamos kitos tos pačios rūšies prekės / paslaugos, aptariamos teigiamos ir 

neigiamos įvardytų prekių / paslaugų ypatybės; įvardijamos išsirinktos prekės / paslaugos; 

apžiūrimos išsirinktos prekės / paslaugos) ir 4.4, 4.5 (atiduodamos prekės ir čekis; 

padėkojama) įvyks be verbalinio bendravimo. Tik minimalaus bendravimo prireiks 4 

(atsiskaitymas), nors šis etapas yra svarbiausias. 

Kaip jau buvo minėta, panašūs verbalinio bendravimo modeliai gali būti taikomi ir 

kitose situacijose. 
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9  s k yr i u s .  SKAITOMŲ IR KLAUSOMŲ TEKSTŲ SUPRATIMAS 

Kiek Slenksčio (B1) lygio mokiniai geba suprasti skaitomus ir klausomus tekstus, 

priklauso nuo to, kiek tie tekstai susiję su Slenkstyje aptariamomis situacijomis ir temomis 

(3 skyrius). Tikslas – suprasti esmę ir svarbiausias detales. Atsižvelgdami į tai, mokiniai 

turėtų gebėti taikyti tam tikras supratimo strategijas, apie kurias kalbama to paties skyriaus 

,,Detalusis apibūdinimas“ 5 poskyryje, t. y. jie turėtų gebėti: 

 atskirti esminius ir antraeilius dalykus; 

 atskirti, kur yra pateikiami faktai, o kur – komentarai; 

 rasti svarbią informaciją; 

 naudotis reikšminėmis detalėmis: pavadinimais, iliustracijomis, maketavimo 

priemonėmis (pvz., šriftais, didžiųjų raidžių rašymu, skirstymu pastraipomis); 

klausomo teksto intonacija, loginiais kirčiais, nutylėjimais, ilgesnėmis ir 

trumpesnėmis pauzėmis, balso tonu ir t. t. 

Mokiniai turėtų gebėti lengvai suprasti tokius tekstus, kurie atitinka šiuos kriterijus: 

 yra aiškios struktūros tiek turinio, tiek formos atžvilgiu; 

 svarbiausia informacija iš esmės pateikiama tiesmukai; 

 juose nėra minima daug mokiniui svetimos kultūros reiškinių, kurie būtų gana 

tolimi bendrajai Europos kultūrai; 

 jie lengvai perskaitomi arba išklausomi (skaitomi tekstai aiškiai išspausdinti, 

suskirstyti pastraipomis, šriftas įskaitomas, skyryba aiški; klausomi tekstai 

pateikiami be trukdančio garsinio fono, aiškia dikcija, tinkamai intonuojami). 

Mokiniai turėtų suprasti įvairių rūšių informaciją, t. y. tiek faktus, tiek nuomonių 

raišką, argumentų, požiūrių dėstymą, emocijų ir pageidavimų išsakymą, tik svarbu, kad tai 

būtų tiesmukai išreikšta (atitiktų tekstams keliamus reikalavimus). 

Ne tiek svarbu, kokia turėtų būti teksto leksika: jei mokinys moka taikyti tam tikras 

kompensavimo strategijas (jos aptariamos 12 skyriuje), nebūtina kaip nors derinti teksto 

leksikos prie mokinių žodyno apimties (ji negali būti visų vienoda), tuo labiau jei mokiniai 

gali ir moka naudotis dvikalbiais ir aiškinamaisiais žodynais. Manoma, kad taikydami 

kompensavimo strategijas, mokėdami maždaug tiek žodžių, kiek reikėtų bendraujant 

Slenkstyje aprašomose situacijose ir kalbant 3 skyriuje minėtomis temomis, mokiniai gali 

skaityti tokius tekstus, kurie atitinka minėtus kriterijus. Reikia tik atkreipti dėmesį į tai, ar 

mokiniai apskritai gali suvokti tekste pateikiamus dalykus, net jei skaitytų gimtąja kalba. 

Kitaip sakant, atsižvelgiama į tai, ar mokiniui suvokiama pati nekalbinė tikrovė. 

Sunku išvardyti visus tipus ir žanrus tekstų, kokius galėtų suprasti Slenkstį pasiekęs 

mokinys, bet galima pateikti kai kurių tekstų tipų ir žanrų pavyzdžių – būtent tokių, kurie yra 

itin svarbūs ir susiję su tomis temomis ir situacijomis, apie kurias kalbama ankstesniuose 

skyriuose. Turima omenyje svarba skaitytojų poreikių ir interesų atžvilgiu.  

 

 

Skaitymas 
 

Trumpai tariant, B1 kalbos mokėjimo lygį pasiekęs mokinys geba patenkinamai 

suprasti tekstus, kuriuose tiesmukai pateikiama faktinė informacija ir kurių temos susijusios 

su asmens interesais. Toliau pateikiama tokių tekstų tipų ir žanrų pavyzdžių. 

Tekstų tipai ir žanrai, susiję su situacijomis, išvardytomis 3 skyriuje: rodyklės (pvz., 

gatvių ir kelių krypčių nurodymas), instrukcijos (pvz., kaip naudotis bankomatu, buities 

prietaisais), taisyklės, nuorodos – perspėjimai (pvz., Pašaliniams vaikščioti draudžiama; Su 

vairuotoju kalbėtis draudžiama), skelbimai (pvz., pirkimo, pardavimo, nuomos, darbo vietų), 
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viešbučių reklamos, informacinės brošiūros apie miestus, kainoraščiai, tvarkaraščiai, 

sąskaitos, transporto bilietai, radijo ir televizijos programos, žemėlapių paaiškinimai, kai kurie 

blankai ir anketos (pvz., apsigyvenant viešbutyje, registruojantis į kalbos kursus), baudų kvitai 

(pvz., už eismo taisyklių pažeidimą, už važiavimą miesto transportu be bilieto), užrašai 

parduotuvėse (pvz., Atsiprašome, kasa nedirba), o nuolatiniams gyventojams – dar rinkimų 

biuleteniai, agitaciniai lapeliai ir pan. 

Tekstų tipai ir žanrai, susiję su temomis, išvardytomis 3 skyriuje: asmeninis 

susirašinėjimas (laiškai, sveikinimo atvirukai), informaciniai straipsniai, apybraižos, orų 

prognozės. Tekstai turėtų būti nemeninio stiliaus (pvz., iš laikraščių ir žurnalų, internetinės 

žiniasklaidos). 

 

 

Klausymas 
 

Kur kas mažiau mokiniai turėtų gebėti suprasti iš klausos. Apskritai yra daug sunkiau 

suprasti klausomą tekstą, nes tempą diktuoja kalbėtojas, reikia atsiminti iš karto ilgesnę teksto 

atkarpą, paprastai klausomasi tik vienąkart, todėl nerealu tikėtis, kad mokiniai gebėtų tiek pat 

suprasti iš klausos, kiek ir skaitydami, nes skaitydami jie patys pasirenka tempą, jei ko 

nebesupranta, gali grįžti ir skaityti iš naujo, jiems nereikia daug įsiminti. Slenksčio lygio 

mokiniai kartais gal ir gebėtų suprasti radijo žinių esmę arba kokias nors detales, bet apskritai 

tai jau aukštesnio lygio gebėjimai, nes tam reikia didesnių numatymo įgūdžių. Kiek lengviau 

suprasti per televiziją girdimus tekstus, nes galima remtis vaizdu. Mokiniai, nuolat gyvenantys 

Lietuvoje, galėtų suprasti daugiau įvairesnių radijo ar televizijos informacinių laidų (pvz.: 

skelbimus apie naujų parduotuvių atidarymą, įstaigų adresus, jų darbo laiko pakeitimus ir 

pan.), nes jiems kur kas daugiau pažįstamų realijų.  

Iš esmės B1 kalbos mokėjimo lygį pasiekęs asmuo pakankamai moka bendrinę kalbą, 

kad gebėtų suprasti svarbiausias mintis, kai kalbama įprastomis temomis, pavyzdžiui, apie 

darbą, mokymąsi, laisvalaikį ir pan., taip pat trumpus pasakojimus. Dažniau praktikuodamasis 

toks asmuo gebėtų suprasti tiesmuką faktinę informaciją įprastomis kasdienio gyvenimo ar su 

darbu susijusiomis temomis, suvokti esmę ir konkrečias detales, jei kalbama aiškiai bendrine 

tartimi. 
 

Klausomų tekstų tipai ir žanrai: 

informacija per garsiakalbius autobusų, geležinkelio stotyse ir oro uostuose, skelbimai 

viešojo transporto priemonėse (pvz., Prašom aktyvuoti bilietus), pranešimai per sporto 

varžybas, koncertus, skelbimai per garsiakalbius parduotuvėse, informacija telefonu (pvz., 

tikslus laikas, oro prognozė, reikiamas telefono numeris), viešosios tvarkos palaikymo 

pareigūnų komandos (pvz., oro uostų ir geležinkelio bei autobusų stočių tarnautojų ar 

policininkų nurodymai), orų prognozės, skaitomos per radiją ar televiziją, trumpi skelbimai 

apie ieškomus žmones ir kt. 

 

 

Pastabos: 

1. Visi tekstai turi atitikti išvardytus reikalavimus (aiški struktūra, informatyvumas, 

specifinių neatpažįstamų realijų nebuvimas). 

2. Slenkstyje aprašomas B1 kalbos mokėjimo lygis leidžia skaityti ir suprasti įvairesnių 

tipų tekstų, pvz., laikraščių ir žurnalų straipsnius apie žmones, trumpus beletristinius 

pasakojimus, anekdotus, trumpus humoristinius eilėraščius, nesudėtingus mokslo 

populiarinimo straipsnius. Remiantis Slenksčiu galėtų būti sudaromos specialios mokymo 

programos, atsižvelgiant į mokinių poreikius, ir į jas galėtų būti įtraukiamas įvairesnių tekstų 

skaitymas, nes kalbinės kompetencijos tam užtektų. 
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3. Šio skyriaus pradžioje išvardyti dalykai (ką turėtų mokėti Slenksčio lygį pasiekęs 

mokinys) nėra mokymo turinio elementai, o tik tekstų supratimo technika. Gebėjimai taikyti 

šią techniką padeda geriau suprasti tekstus. Taip pat mokiniai galėtų būti mokomi ir kitokių 

tekstų analizavimo būdų, pvz.: nustatyti teksto sandaros elementus, rasti tų elementų jungimo 

priemones, konspektuoti, bandyti prognozuoti remdamiesi tikriniais vardais, tarptautiniais 

žodžiais, gimtosios ar kitų mokamų kalbų panašiomis struktūromis ir pan.  
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1 0  s k y r i u s .  RAŠYMAS 

 Slenksčio lygio reikalavimai rašymui nėra labai dideli. Mokiniai raštu turėtų gebėti 

paprastai, tiesmukai, detaliai, aiškiai aprašyti daugelį žinomų dalykų, susijusių su asmens 

interesų sritimis, raštu pasakoti savo patirtį, jausmus ar reakcijas. Mokiniai turėtų gebėti rašyti 

oficialius dokumentus (prašymą, įgaliojimą, nesudėtingą dalykinį laišką), pildyti įvairias 

anketas ir standartinius blankus. Be to, turėtų gebėti rašyti asmeninius (elektroninius) laiškus 

(žinutes, raštelius, kvietimus, sveikinimus, užuojautas), užrašyti girdimą informaciją sau ar 

kitam asmeniui. Kitaip tariant, mokiniai turėtų gebėti raštu komunikuoti tose situacijose, 

kurios aprašytos trečiame skyriuje Detalusis apibūdinimas. Taigi iš Slenksčio lygio mokinių 

gali būti tikimasi, kad jie gebės:  

 

1. Prireikus susidoroti su įvairiais blankais, anketomis, formomis, t. y. gebės pildyti: 

 vizų gavimo anketas; 

 migracijos tarnybų anketas; 

 deklaracijų blankus; 

 gyvenamosios vietos deklaravimo blankus; 

 paso ar kitų dokumentų, pvz., vairuotojo pažymėjimo, gavimo anketas; 

 viešbučio registracijos korteles; 

 mokėjimo už butą knygelę arba elektroninės bankininkystės paslaugų formas; 

 įvairias darbovietės anketas; 

 kitas formas, su kuriomis gali būti susiduriama trečiame skyriuje aprašytose situacijose.  

 

2. Prireikus parengti paprastus standartinius laiškus, raštus, t. y. gebės  parašyti: 

 elektroninį laišką ir teirautis informacijos dėl apsigyvenimo sąlygų, kainų;  

 elektroninį laišką į turizmo agentūrą ir paklausti reikalingos informacijos; 

 prašymą dėl priėmimo į darbą ar mokytis; 

 gyvenimo aprašymą (curriculum vitae); 

 skelbimą dėl buto nuomos; 

 kitokius nesudėtingus tekstus, kurių gali prireikti komunikuojant viešojo gyvenimo 

situacijose, aprašytose trečiame skyriuje.  

  

 

3. Rašyti asmeninius laiškus ar paprastus nedidelės apimties tekstus, pavyzdžiui:  

 trumpą informaciją apie save;  

 asmeninio pobūdžio raštelius ir elektroninius laiškus; 

 trumpą informaciją, skirtą kitiems (pvz., perteiktą telefonu); 

 kvietimus; 

 sveikinimus įvairių švenčių proga; 

 užuojautas; 

 raštelius mokytojui, kodėl jų vaikas nebuvo mokykloje; 

 kitokius paprastus asmeninio pobūdžio tekstus, kurių gali prireikti trečiame skyriuje 

aptartose situacijose.  

 

Čia pateikiamas ne baigtinis ir griežtai rekomenduojamas rašomų tekstų ar jų žanrų 

sąrašas, bet pasiūlymai, į ką reikėtų pirmiausia kreipti dėmesį. Nelygu mokinių poreikiai, 

reikalavimai galėtų būti susiaurinti ar išplėsti. 
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Turėtų būti kreipiamas ir dėmesys į kiekvieno rašomo teksto formos reikalavimus: 

–  pradžios ir pabaigos formuluotes; 

–  datos rašymą; 

–  didžiųjų raidžių rašymo, skyrybos taisykles; 

–  specifines formuluotes ir pan. 
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1 1  s k y r i u s .  SOCIOKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA 

 Kalba ir kultūra yra neatsiejami dalykai. Kiekvienos šalies kasdienė kultūra jos nariui 

yra lengvai suvokiama. Tos pačios kultūros žmonės paprastai geba vienodai ir lengvai 

orientuotis įvairiose sociokultūrinėse situacijose. Kitakalbiai, atvykę iš kitokios kultūrinės 

aplinkos, turėtų gebėti suprasti jiems naujus kultūros reiškinius, užfiksuotus kalbos arba 

susijusius su tam tikromis situacijomis, kuriose kalba yra ir etiketo dalis. Kitaip tariant, turėtų 

susiformuoti mokinio sociokultūrinė kompetencija, leidžianti patogiai jaustis svetimoje jam 

visuomenėje, padedanti suprasti tos visuomenės veiksmus bei elgesį.  

 Mokiniai turėtų gebėti bendrauti trečiame Slenksčio skyriuje nurodytose situacijose, 

atsižvelgdami ir į tam tikrus visuomeninio elgesio įpročius, etiketo normas, kurie yra labai 

svarbūs bendraujant lietuvių kalba.  

 Medžiaga, su kuria daugiau ar mažiau turėtų būti susipažinę mokiniai, šiame skyriuje 

yra pateikiama ne vienu aspektu. Tai pirmiausia universalioji visuomenės patirtis, apimanti 

kasdienį gyvenimą, žmonių santykius, pažiūras ir pan. Antra, visuomeniniai susitarimai ir 

elgesio normos (kalbama apie mandagumo raišką įvairiose komunikacinėse situacijose, 

pridedama pavyzdžių, iliustruojančių kalbos ir etiketo bendrumą). 

 Nuolat gyvenantys šalyje kitakalbiai paprastai pakankamai gerai orientuojasi 

sociokultūrinėje aplinkoje, todėl visa, apie ką bus kalbama šiame skyriuje, aktualiau 

žmonėms, kurie tik laikinai atvykę į šalį. Žinoma, jeigu vietos gyventojai nepakankamai 

laisvai orientuojasi visuomenės gyvenime dėl papročių, tam tikrų visuomeninių susitarimų, 

tradicijų nežinojimo, jie taip pat turėtų susipažinti su sociokultūriniu šalies gyvenimo 

kontekstu. Be to, būtų labai naudinga, kad mokiniai turėtų nors minimalių žinių apie šalį, jos 

geografiją ir ekonomiką, kultūrinį gyvenimą, istoriją ir pan. 

 
SOCIOKULTŪRINĖ SLENKSČIO LYGIO KOMPETENCIJA 

 
I. UNIVERSALIOJI PATIRTIS 
 

1. Kasdienis gyvenimas 
 

 Mokiniams turėtų būti žinoma: 

 kiek kartų per dieną ir kokiu metu paprastai yra valgoma, kiek ir ko patiekiama per 

kiekvieną valgymą; kaip reikia elgtis prie stalo (palinkėjimai gero apetito, maisto 

užsisakymas, padėkojimas ir pan.). Mokiniai turėtų žinoti, kuo skiriasi valgymo 

laiko ir maisto patiekimo tvarka nuo panašių dalykų jų šalyse; 

 darbo laikas;  

 svarbiausios nacionalinės šventės; 

 laisvalaikio leidimo formos, mėgstama veikla poilsio metu. 
 

2. Gyvenimo būdas 
 

 Mokiniams turėtų būti žinoma: 

 koks yra vietinių žmonių gyvenimo lygis ir sąlygos; 

 kokios yra etnografinės sritys, jų skirtumai;  

 kokia šalies etninė sudėtis. 

 

3. Visuomenės narių santykiai 
 

 Mokiniams turėtų būti žinoma: 

 kokia yra visuomenės struktūra, kokie jos sluoksniai ir jų tarpusavio santykiai; 
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 kokie įprasti santykiai šeimoje; 

 kiek galėtų būti oficialūs ar neoficialūs santykiai darbe ir su kitose situacijose 

sutinkamais oficialiais asmenimis; 

 kokie santykiai tarp rasių ir tautybių; 

 kokios svarbiausios politinės grupuotės, partijos, jų santykiai. 

 

4. Didžiausios vertybės ir svarbiausi pažiūrų aspektai 
 

 Mokiniams turėtų būti žinoma, kokios yra didžiausios šios visuomenės vertybės ir kas 

svarbiausia kalbant tokiomis temomis: 

 socialiniai visuomenės sluoksniai; 

 turtas ir jo apsauga; 

 tradicijos; 

 nacionalinė savimonė ir požiūris į užsieniečius; 

 politika; 

 religija. 

 
II. VISUOMENINIAI SUSITARIMAI IR ELGESIO NORMOS 
 

a Nekalbinės priemonės 
 

1. Kūno kalba 
 

 Mokiniai turėtų gebėti suprasti šalyje įprastas kūno kalbos reikšmes. Tai yra turėtų 

suvokti įprastų ir dažnų, ne asmeninio, o visuomeninio pobūdžio gestų kalbą (pvz., ką reiškia 

numoti ar pamojuoti ranka, paspausti ar paduoti ranką ir pan.), mimikas, pozas, fiksuotas 

veido išraiškas, simptomus, pvz., mokinys, nelygu situacija (įvyko konfliktas, buvo skubama, 

blogai jaučiamasi ar pan.), turėtų suprasti ir tinkamai reaguoti, pamatęs išraudusį ar išbalusį 

pažįstamą žmogų. 

 

2. Viešnagių elgesio normos 
 

 Mokiniai turėtų suvokti: 

 ar tikimasi punktualaus atvykimo, ar dera (ir kiek) vėluoti;  

 ar tikimasi dovanos ir kokios – kokio dydžio, vertės, rūšies; kokios gėlės ir koks jų 

skaičius tinka kokia proga (pvz., kada nešamas lyginis, o kada nelyginis skaičius 

gėlių); 

 kokiais drabužiais rengiamasi einant į įvairius priėmimus; 

 kokių vaišių galima tikėtis, kai kviečiama tam tikru laiku (šiek tiek užkandžių, 

didelių vaišių ar pan.); 

 kiek ilgai trunka priėmimai, viešnagės, kada jau derėtų išeiti. 

 

3. Valgymo ir gėrimo tradicijos 
 

 Mokiniai turėtų suprasti elgesį valgymo metu ir gebėti elgtis pagal nusistovėjusias 

taisykles. Pavyzdžiui, mokiniai turėtų žinoti, kad lietuviai linkę daug kartų siūlyti valgyti, 

nepaisydami atsisakymo, tačiau svečiui po kiekvieno siūlymo nebūtina dėtis maisto; per 

vaišes paprastai alkoholiniai gėrimai geriami organizuotai, po tostų arba bent jau paraginus 

kaimyną.  

 

b Kalbinės priemonės ir etiketas 
 

 Sociokultūrinis kalbos mokymo(si) aspektas neatsiejamas nuo komunikacinių intencijų 

(žr. 5 sk.) ir komunikacinių situacijų (žr. 3 sk.). Kiekviena komunikacinė situacija turi 
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ypatumų, tradicinių formuluočių, būdingų gramatinių raiškos priemonių. Neužtenka vien 

žinoti sakinius, frazes, kuriomis galima reaguoti į pasveikinimą, kalbinimą, kvietimą ar pan. 

Mokiniai turėtų gebėti nuspėti, kokios reakcijos tikisi pašnekovas, suvokti, kokias kalbines 

priemones pasirinkti konkrečioje situacijoje; turėtų gebėti savo kalba išreikšti oficialumą, 

pagarbą ar draugiškumą, parodyti dėmesį ar pan. 

 Atskirai reikėtų paminėti, kaip turėtų būti pateikiami nauji žodžiai. Ir čia nereikėtų 

užmiršti sociokultūrinio aspekto.  

 Kiekvienas žodis turi tartum du klodus: leksinę reikšmę ir semantinį lauką, t. y. 

kontekstus, kuriuose jis galėtų atsirasti. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodžio bilietas viena 

reikšmių – tam tikras ženklas, duodantis teisę kuo nors važiuoti (DLKŽ). Ši reikšmė sutampa 

su daugelio kitų kalbų žodžio bilietas reikšmėmis. Bet atvykęs iš svetur žmogus, išmokęs šį 

žodį, turėtų taip pat žinoti, kur perkami bilietai, kokių jų būna, kaip su jais reikėtų elgtis. Tai 

jau ekstralingvistiniai dalykai, kurie turėtų būti paaiškinti mokiniams, nes išmokęs tik reikšmę 

žmogus žodį vartos visose tose situacijose, kurios būdingos jo gimtajai kalbai (pvz., mokiniai 

galbūt teirausis bilietų pardavimo automatų). 

 Leksika, susidūrus dviem kalboms – gimtajai ir svetimajai (šiuo konkrečiu atveju –

lietuvių), gali būti vertinama trejopai: 

 1. Ekvivalentiška leksika: tai žodžiai, kurie galėtų būti tiesiogiai išversti į gimtąją 

kalbą, nes jų semantinis laukas yra visai toks pat abiejose kalbose. Dažniausiai tai terminai ar 

kasdieniai žodžiai (pvz., mama, tėvas, saulė, mėnulis ...). 

 2. Neekvivalentiška leksika, kurios visai negalima išversti (pvz., seniūnas, apylinkė ir 

pan.). Tokius žodžius reikėtų pateikti ypač atidžiai – paaiškinti ir jų reikšmes, ir kontekstus, 

kuriuose galėtų atsirasti šie žodžiai. 

 3. Žodžiai, kurie svetimojoje ir gimtojoje kalbose galėtų būti skirtinguose kontekstuose. 

Beje, tai didžiausia leksikos, kurios reikia bendraujant, dalis (pvz., mėnesinis bilietas, 

profesorius, įskaita ir t. t.) Todėl turėtų būti paaiškintos tos žodžio vartojimo sritys, 

atspindinčios svetimąją kultūrą. 

 
 MANDAGUMO KONVENCIJOS 

 

 Mokiniai turėtų gebėti suvokti ir realizuoti šalyje egzistuojančias mandagumo 

konvencijas. Slenkstyje aprašomi patys bendriausi mandagios kalbos dalykai, nesileidžiama į 

itin subtilius niuansus. Čia pateikiami kalbos etiketo pavyzdžiai yra labai paprasti, 

vienareikšmiškai suprantami daugumos visuomenės narių. Šių dalykų žinojimas ir suvokimas 

turėtų palengvinti kitakalbių mokinių bendravimą su lietuviškai kalbančiais žmonėmis. 

Nepaisant to, kartais mokiniai gali patekti į situacijas, kuriose naujos kalbos etiketo dalykai jų 

neteisingai interpretuojami, ir dėl to gali kilti įvairių nesusipratimų. Tokiais atvejais mokiniai 

turėtų gebėti pasinaudoti kūno kalba, pvz., nusišypsoti, mandagiai linktelėti galva ar panašiai 

išreikšti savo geranoriškumą, kad ištaisytų nesusipratimus, kilusius susidūrus skirtingoms 

kultūroms. Vis dėlto mokiniams būtų pravartu suvokti mandagios kalbos taisykles ir gebėti 

laikytis jų.  

 

 Tu ar jūs 

 Į artimus ir gerai pažįstamus žmones paprastai kreipiamasi tu. Vyresnio amžiaus ir 

nepažįstamiems pašnekovams sakoma jūs. Jei žmonės yra nepažįstami, vienas kitam jie sako 

jūs, kol santykiai netampa tokie šilti, kad pašnekovo yra pasiūloma: 

 Sakyk man tu. 

 Tačiau jaunesnis žmogus negali tokio dalyko siūlyti vyresniam. 

 Oficialiose situacijose kreipinys tu netinka. 

 Į vaikus įprasta kreiptis tu.  
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Rašytinėje kalboje pagarbusis kreipimosi žodis Jūs paprastai rašomas didžiąja raide. Norint 

išreikšti pagarbą laiškuose ir Tu gali būti rašomas didžiąja raide.  

 

 Sveikinimasis  

 Įprastai sveikinamasi vieną kartą per dieną – pirmą kartą susitikus. Neutraliausias 

sveikinimasis – labas rytas, laba diena, labas vakaras; dažnai sveikinamasi ir sveiki – taip 

(daugiskaitos forma) gali būti kreipiamasi ir į vieną žmogų, nesvarbu – vyrą ar moterį; 

neoficialiai sveikinamasi – sveikas, sveika, labas ir pan. 

 Mieste sveikinamasi tik su pažįstamais žmonėmis, kaime gali būti sveikinamasi ir su 

nepažįstamais. Iškylaudami gamtoje žmonės taip pat sveikinasi sutikę kitus iškylautojus, kad 

ir nepažįstamus.  

 Mieste ar kaime įėjus į parduotuvę ar kitą aptarnavimo įstaigą (taisyklą, valyklą ir pan.) 

sveikinamasi. Atsiskaičius derėtų padėkoti.  

 Sveikinantis su pažįstamais, bet ne artimais žmonėmis paprastai nesibučiuojama; vyrai 

įprastai paspaudžia vienas kitam rankas, moterys sveikinasi tik žodžiais. Oficialiose 

situacijose rankas spaudžia ir vyrai, ir moterys. Įprastai bučiuojamasi tik su artimais 

žmonėmis, draugais. Jauni žmonės, susitikę draugus, linkę apsikabinti, glebėsčiuotis. Taip gali 

elgtis ir atsisveikindami. 

 Įprasta, kad vyrai, jei yra su skrybėle, sveikindamiesi ją pakelia. 

 

 Kalbinimas 

 Dažniausiai užkalbinama: Kaip sekasi? Kaip gyveni? Kas gero? Taip kreipiamasi tik į 

gerai pažįstamą žmogų. Į klausimą Kaip sekasi? užtenka atsakyti Ačiū, gerai nepradedant 

tolesnės kalbos apie save. Mandagu pasiteirauti Kaip sekasi? ir žmogaus, kuris užkalbino. 

 Kalbinant nemandagu teirautis apie sveikatą, nebent yra žinoma, kad žmogus prieš tai 

sirgo, be to, jeigu jis yra senyvo amžiaus. 

 Jei žinoma, kad pažįstamo žmogaus gyvenime yra įvykusių permainų, galima užkalbinti 

ne įprastu Kaip sekasi? o konkrečiau, pvz.:  

 Girdėjau, baigei mokslus. Sveikinu. 

 Tai vedei? Linkiu laimės. 

 Jei užkalbinamas žmogus, kurio šeimoje neseniai įvyko nelaimė: mirė artimasis, įvyko 

avarija; gaisras ar pan. – reikėtų pradėti nuo užuojautos, pvz.: 

 Užjaučiu.  

 Žinau, kas atsitiko. Gal galiu padėti? 

 Kai reikia užkalbinti nepažįstamą žmogų arba atkreipti kieno nors dėmesį, sakoma: 

 Atsiprašau, ar galėčiau paklausti? 

 Atsiprašau, ar galėtumėte pasakyti, kur yra paštas? 

 

 Komplimentai 

 Užkalbinus savo pažįstamą, kartais sakomas komplimentas, susijęs su išvaizda, pvz.: 

 Kaip šiandien gražiai atrodai. 

 Jūsų dukra graži mergaitė, labai į mamą panaši. 

 Išklausius komplimento, atsakoma trumpai: 

 Ačiū. 

 Kartais į komplimentą nereaguojama visai arba nuleidžiama juokais: 

 Na, ką tu ... 

 Į komplimentą galima atsakyti komplimentu: 

 – Gražiai atrodai. 

 – Ir tu taip pat. 
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 Komplimentus vienas kitam sako tik geri pažįstami ir draugai. Nelabai įprasta juos 

sakyti oficialesnėje situacijoje vyresniam pagal amžių ar pareigas žmogui. 

 

 Atsisveikinimas 

 Neutraliausias atsisveikinimas – geros dienos, gero vakaro, sudiev. Gali būti 

atsisveikinama ir viso labo, viso gero. Atsisveikinant su gerais draugais ir pažįstamais, tinka 

sakyti: iki pasimatymo, iki rytojaus, iki pirmadienio, likite sveiki. Atsisveikindami vyrai vienas 

kitam paspaudžia rankas. Oficialiose situacijose taip atsisveikina ir moterys. Jei atsisveikina 

artimi žmonės, draugai, galima pasibučiuoti, ypač jei yra išvykstama į tolimą kelionę. 

 Atsisveikinant su draugu, kuris susitiks su artimais pašnekovui žmonėmis, paprastai 

perduodama linkėjimų: 

 Sudiev. Perduok linkėjimų žmonai. 

 Linkėjimai Jonui. 

 Kai linkėjimai pasiekia adresatą, šis padėkoja: 

 – Petras tau siunčia linkėjimų. 

 – O, ačiū. Kaip jis laikosi? 

 Atsižvelgiant į atsisveikinimo situaciją, gali būti linkima laimingos kelionės, sėkmės, 

laimingai sugrįžti, gerų atostogų ir t. t. 

 Vakare, prieš naktį, galima atsisveikinti: labanakt, labos nakties.  

 

 Atsiprašymas 

 Atsiprašoma žodžiais atsiprašau, atleiskite ir paaiškinama, už ką atsiprašoma, kokia yra 

priežastis.  

 Atsiprašau, kad pavėlavau. Nebuvo autobuso. 

 Atsiprašau, aš kaltas, kad taip atsitiko. 

 Atleiskite, nenorėjau įžeisti. 

 Kai atsiprašoma dėl didesnio dalyko, sakoma: Labai atsiprašau. Prašyčiau atleisti. 

 

 Susipažinimas 

 Susipažįstant (supažindinant) su bendraamžiu žmogumi neoficialioje situacijoje 

pakanka pasakyti tik vardą. 

 – Susipažink, čia Saulius. 

 – Arūnas. 

  Aš esu Meilutė. Noriu su jumis susipažinti. 

   Ar jūs Jolanta Valeikaitė? Aš Rimantas Petrulis. 

 Susipažįstant oficialioje situacijoje, būtina pasakyti pavardę, vardą, gali būti pridėtos ir 

pareigos. Be to, žmogus, kuriam pri(si)statoma, gali pasakyti, kad jam malonu susipažinti, o 

tik tada prisistatyti pačiam. 

 – Prašom susipažinti – profesorius Rimantas Petrulis.  

 – Malonu. „Nuklono“ direktorius Vaidotas Sirtautas. 
 

 Sveikinimai ir linkėjimai 

 Kalendorinių ir šeimos švenčių proga siunčiami sveikinimo atvirukai, kur paprastai ir 

linkima laimės, džiaugsmo, sveikatos, sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime ...  

 Sakant tostą kokios konkrečios šventės, pvz., jubiliejaus proga, išaukštinamas žmogus, 

dėl kurio vyksta pobūvis, linkima laimės, sėkmės ir pan.  

 Tradicinis linkėjimas prie stalo – Gero apetito Skanaus! Tradicinis tostas – Į sveikatą  
Baigus valgyti viešojoje maitinimo įstaigoje ir paliekant prie to paties staliuko sėdinčius 

nepažįstamus žmones, sakoma: 
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 – Skaniai pabaigti 
 – Ačiū. 
 

 Dėkojimas 

 Paprastai dėkojama ačiū arba dėkui, dėkoju. Žmogus, kuriam dėkojama, atsako: 

 Nėra už ką. 

 Arba: 

 – Ačiū už pagalbą. 

 – Prašom.  

 Jeigu yra dėkojama už menką paslaugą, neatsakoma, pakanka nusišypsoti. 

 Dažnai žmogus, kuriam dėkojama, atsakydamas sumenkina savo padarytą paslaugą ar 

pan.: 

 – Dėkui už pagalbą. 

 – Kad nedaug padėjau. 

  – Ačiū už vaišes. 

  – Na, kokios čia vaišės. 

 Jeigu prašoma paslaugos, galima padėkoti: 

 Iš anksto dėkoju. 

 Prašom ir prašyčiau 

 Žodžiu prašom ne visada išreiškiamas prašymas. 

 Taip kreipiamasi į klientą parduotuvėje: 

 – Prašom. 

 – Pakelį pieno. 

 Prašom sakoma paduodant daiktą: 

 – Gal gali paduoti tą knygą? 

 – Prašom. 

 Žodžiu prašom raginama valgyti, gerti. 

 Sakoma prašom, kai kviečiama eiti į vidų.  

 Prašyčiau sakoma tik tada, kai iš tikrųjų ko nors prašoma, be to, tai yra mandagesnė 

prašymo forma. 

 

 

 Pagarba pašnekovui 

 Vienas svarbiausių mandagios kalbos aspektų – pagarba pašnekovui. Reiškiant savo 

nuomonę, nesutinkant su pašnekovu ir norint išvengti konfliktų, reikėtų laikytis tam tikrų 

mandagios kalbos taisyklių. 

 1. Nebūti kategoriškam. Visada vertėtų atsiminti, kad pašnekovas gali turėti savo 

nuomonę. Ši taisyklė galioja ir tada, kai pateikiama faktinė informacija, ir kai reiškiamos 

nuomonės (žr. 5 skyriaus 1 ir 2 poskyrius). Tokiais atvejais savo nuomonę galima būtų ir 

pasakyti ne kategoriškai: 

 a) pasitikrinamieji klausimai galėtų padėti parodyti, kad pašnekovo nuomonė yra 

svarbi, įdomi, neignoruojama: 

 Jis iš Italijos, ar ne? 

 Tas darbas jau baigtas. Tiesa? 

 b) jeigu kreipiamasi į pašnekovą veiksmažodžių tariamąja nuosaka, tai savaime rodo 

pagarbą, tik reikia nepamiršti, kad intonacija taip pat gali atskleisti jausmus.  

 Galėčiau pateikti keletą kitokių faktų. 

 Norėčiau paprieštarauti. 
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 Pašnekovo pataisymas, parodymas, kad jis klysta, neturėtų būti tiesmukas:  

 pirmiau galėtų būti apgailestaujama, atsiprašoma dėl nesusipratimo, o paskui 

suteikiama informacija: 

 Labai atsiprašau / apgailestauju, bet susitikimas vyks trečiadienį, o ne pirmadienį. 

 pašnekovo pataisymai gali būti pateikti ne kategoriškai, o kaip nuomonė: 

 Iki Kauno dar 60 km? Aš maniau, kad tik 40. 

 galima pataisyti ir pateikiant pasitikrinamąjį klausimą: 

 Laižuva? Sakote, tai Latvijoje? Ar ne Lietuvoje? 
 

 2. Parodyti pašnekovui, kad sakomi dalykai nemalonūs abiem. Blogas naujienas, 

nesutikimus su nuomone, nemalonius įpareigojimus, kvietimų ar pasiūlymų atšaukimus, 

kitokius nemalonius dalykus reikėtų mokėti pateikti taip, kad pašnekovui būtų kuo mažiau 

nemalonu. Siūlomos tokios strategijos: 

 a) pirmiausia galėtų būti išreiškiamas nenoras pasakyti blogą naujieną arba 

nusiminimas, kad taip yra atsitikę: 

  Nenorėčiau tau sakyti, bet ... 

  Liūdna, bet ... 

  Nenorėčiau priekaištauti, bet ... 

 b) pasakomas apgailestavimas ar atsiprašymas dėl nemalonumų: 

  Atleiskite, bet turiu pranešti ... 

  Apgailestauju, tačiau ... 

 c) pagrįstai reiškiama kitokia nuomonė, siūlant su ja sutikti ir pašnekovui: 

  Ar jūs nemanote, kad buvo padaryta klaida? 

 d) nemaloni informacija sušvelnėja, vartojant eufemizmus: 

  Jūsų rezultatai nėra labai geri (– yra blogi). 

  Aš nesu labai patenkintas jūsų darbu (– esu visai nepatenkintas). 

 e) formulavimas, kad aptariami dalykai, nors šiuo momentu ir atmetami, nėra visiškai 

neįdomūs ar beprasmiški: 

  Jūsų mintys labai įdomios, bet ... (šiuo metu aš negaliu joms pritarti). 

  Jūsų siūlymas būtų labai geras, jeigu ...(turėtume pakankamai pinigų). 

  Gerbiu tavo nuomonę, bet ... 

 Svarbu, kad ir intonacija rodytų geranoriškumą, kad nebūtų slaptos ironijos, paniekos ar 

pan. 

 Reiškiant nepritarimą, nesutikimą su nuomone, kad nekiltų konfliktas, galima: 

 atsiprašyti, kad nesutinkama: 

  Atsiprašau, bet nesutinku. 

 išreikšti apgailestavimą, kad nesutinkama: 

  Labai gaila, bet negaliu pritarti. 
 

 3. Leisti pašnekovui rinktis pačiam. Sudaroma regimybė, kad leidžiama pašnekovui 

rinktis, tačiau iš tikrųjų tai yra kalbančiojo valios pareiškimas. Tuomet: 

 a) vartojami žodžiai prašom, prašyčiau: 

   Prašom sėstis. 

  Prašyčiau parodyti tą megztinį. 

 b) vengiama liepiamosios ir vartojama tariamoji nuosaka: 

  Gal galėtum atidaryti langą? 

  Ar negalėtumėte pasislinkti? 

 c) reiškiamas patarimas ar pasiūlymas: 

  Tavo vietoje aš elgčiausi kitaip. 

  Man atrodo, tau geriau būtų ... 

 f) leidžiama pašnekovui pasisiūlyti veikti pačiam: 
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  Čia labai tvanku, ar ne? Visai nebėra oro ( – prašom atidaryti langą). 

  Niekaip neatsegu šito užtrauktuko ( – prašom pažiūrėti, gal galite padėti). 

 Mandagumo raiška labai svarbi, kai yra siūloma ar kviečiama. Kviesti ar siūlyti galima 

„griežta“ ar švelnia forma.  

 Pažįstamiems žmonėms „griežtai“ siūloma arba jie yra kviečiami: 

 vartojant liepiamąją nuosaką: 

  Ateik į svečius. 

  Duok, padėsiu. 

  Leiskite, panešiu. 

 išreiškiant būtinumą: 

  Būtinai turite užsukti į svečius. 

  Turite leisti jums padėti. 

 reikalaujant pažado: 

  Pažadėkite, kad parašysite. 

  Pasakyk, kad ateisi. 

 reikalaujant patvirtinti intenciją: 

  Ateisite pas mus šį vakarą, ar ne? 

 Švelnaus kvietimo ar siūlymo forma sudaro daugiau galimybių pašnekovui apsispręsti. 

Taip atsitinka, kai siūloma ar kviečiama klausimo forma: 

  Ar ateisite šį vakarą? 

  Ar galėčiau jums padėti? 

 Toks klausimo būdas pasirenkamas tada, kai norima suteikti pašnekovui galimybę 

atsisakyti, paneigti: 

  Ar galėtumėte vadovauti šiam projektui? 

 Švelnus kvietimas yra vartojamas ir tada, kai tikimasi palaikyti tolesnius kontaktus: 

  – Kai kitą kartą būsite Vilniuje, aplankykite ir mus. 

   – Ačiū, būtinai. 
 

 Taigi mokiniai turėtų gebėti suvokti pašnekovo intencijas ir požiūrius, kodėl pasirinktos 

vienokios ar kitokios kalbinės raiškos priemonės, tinkamai reaguoti. Tačiau suvokimą gali 

sunkinti tokie veiksniai: 

 pašnekovo priklausymas tam tikrai socialinei, etninei ar kitokiai žmonių grupei: 

esama vyrų ir moterų, jaunosios kartos ir senimo, darbininkų, inteligentų ir pan. 

kalbos vartojimo skirtumų; 

 pašnekovo asmenybė: kai kurie žmonės yra tiesesni, kai kurie subtilesni už kitus ir 

pan.; 

 komunikacijos akto dalyvių santykiai – artimi draugai vartoja mažiau mandagumo 

raiškos priemonių nei mažai pažįstami ar svetimi žmonės; 

 situacijos pobūdis, pvz., jei yra neatidėliojamo, staigaus kritiško sprendimo 

reikalaujanti situacija. Sakykime, iškilo konfliktas, pritrūko mandagumo raiškos 

priemonių, kalbama tiesiai, labai atvirai, tačiau mokiniai turėtų būti pasirengę 

atsargiai, kiek įmanoma mandagiau pasakyti savo nuomonę. 

 Reikėtų nepamiršti, kad sociokultūriniai dalykai nėra nekintantys, todėl laikui bėgant 

gali keistis elgesio normos ir kalbos etiketo raiška. 
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1 2  s k y r i u s .  KOMPENSAVIMO STRATEGIJOS 

 Slenkstyje stengiamasi kuo tiksliau ir išsamiau numatyti komunikacines mokinių 

reikmes, apibrėžti situacijas, kuriose jiems labiausiai gali prireikti svetimosios kalbos, pateikti 

reikalingiausius kalbinės raiškos būdus, kad mokiniai visais atvejais galėtų sėkmingai 

komunikuoti. Nepaisant to, visada gali iškilti dalykų, kurių neįmanoma numatyti. Net jeigu 

tam tikra komunikacinė situacija nereikalauja nieko daugiau, negu mokinys yra pasirengęs 

atlikti, negu jis žino ir moka, keblumų gali iškilti tiesiog dėl nesugebėjimo staiga prisiminti ir 

panaudoti įgytų žinių ar gebėjimų. 

 Taigi nors Slenkstis apsiriboja kasdienėmis situacijomis, kurias daugmaž įmanoma 

numatyti, mokiniai turėtų būti pasirengę susidoroti ir su nežinomais dalykais, ir su 

situacijomis, kai jie nesugeba greitai pritaikyti to, ką jie yra išmokę. 

 Kai kurie žmonės iš prigimties lengvai ir natūraliai kompensuoja savo kalbos mokėjimo 

spragas, išsisuka iš situacijos, kai jiems pritrūksta tinkamų komunikacijos priemonių. Tačiau 

daugumai būtų naudinga įgauti tokių gebėjimų mokantis kalbos. Tai neturėtų būti 

mokymas(is) tiesiogine prasme, bet greičiau parodymas, kaip patiems tobulinti savo 

gebėjimus. Nors dauguma vadinamųjų kompensavimo strategijų ir būdų yra naudingi ir 

priimtini visiems, turėtų būti skatinamos ir individualios strategijos, atsižvelgiant į asmenybės 

skirtumus. 

 Taigi iš Slenksčio (B1) lygio mokinių tikimasi tam tikrų gebėjimų, kurie leistų jiems 

patenkinti poreikius tokioje komunikacinėje situacijoje, kuriai jie nėra visiškai pasirengę. O 

tai reikštų, kad: 

* kaip skaitytojai ar klausytojai, mokiniai neturėtų sutrikti susidūrę tekste su 

nežinomomis kalbinės raiškos priemonėmis; 

* kaip kalbėtojai ar rašantieji, mokiniai turėtų būti pasirengę ieškoti būdų susidoroti 

su sunkumais, kilusiais dėl lingvistinės kompetencijos ir gebėjimų stokos; 

* kaip veikėjams visuomenėje, bendruomenėje, mokiniams neturėtų trukdyti 

bendrauti kokių nors elgesio normų nežinojimas. 

 Kaip jau buvo minėta, kiekvienas mokinys gali ir turi taikyti savitas strategijas ir 

komunikacinių sunkumų sprendimo būdus, tačiau kai kurios šių strategijų apibūdintinos kaip 

bendros ir tinkamos beveik visiems. Todėl jos galėtų būti išvardytos ir aprašytos Slenkstyje, 

kaip ir kiti komunikacinių gebėjimų aspektai. Kadangi kai kurie šio skyriaus dalykai apima ir 

tam tikras komunikacines intencijas bei jų raišką, taip pat abstrakčiųjų sąvokų reiškimą, 

pateikiamas strategijų sąrašas iš dalies sutaps su kitų skyrių sąrašais. Ypač daug kalbamų 

dalykų sutampa su aptartaisiais 9 skyriuje ,,Skaitomi ir klausomi tekstai“. 

 

 

1. Kaip skaitytojai, mokiniai turėtų: 

1.1 bandyti suprasti reguliariosios darybos žodžius, sudarytus iš žinomų elementų 

(šaknies ir afiksų) pagal produktyvios darybos dėsningumus; 

1.2 bandyti suprasti nežinomus žodžius ir žodžių junginius iš konteksto, kurio dauguma 

žodžių yra žinoma; 

1.3 tinkamai interpretuoti tarptautinių žodžių, žinomų iš gimtosios ar kitos mokamos 

kalbos ir atpažįstamų pagal formaliuosius požymius, reikšmę, atsargiai elgtis su 

etimologiškai giminingais žodžiais, atkreipdami dėmesį į kai kurių tarptautinių 

žodžių prasminius skirtumus įvairiose kalbose; 

1.4 mokėti rasti nežinomų žodžių ar posakių, idiomų reikšmę dvikalbiame ar 

aiškinamajame žodyne, jei jų reikšmė nusakoma žinomais žodžiais; 



12 skyrius. KOMPENSAVIMO STRATEGIJOS 

 

125 

 

1.5 suprasti reikalingą teksto su nežinomais žodžiais informaciją, jei tam nereikia 

daugiau gebėjimų, negu buvo išvardyta, ir jeigu tekstas nėra pernelyg sunkus. 

 

2. Kaip klausytojai, mokiniai turėtų: 

2.1 bandyti suprasti reguliariosios darybos žodžius, sudarytus iš žinomų elementų 

(šaknies ir afiksų) pagal produktyvios darybos dėsningumus, kai darinio tarimas 

nelabai nutolsta nuo sudedamųjų dalių tarimo, balsių ar priebalsių kaita reguliari, o 

kirčio vieta ar priegaidė pakitusi; 

2.2 bandyti suprasti nežinomus žodžius, žodžių junginius iš konteksto, kurio dauguma 

žodžių yra žinoma, kai teksto struktūra aiški ir mintys dėstomos nuosekliai; 

2.3 bandyti suprasti tarptautinius žodžius, žinomus iš gimtosios ar kitos mokamos kalbos, 

jei lietuvių ir gimtosios kalbos žodžių formų tarimo skirtumai atitinka bendruosius tų 

dviejų kalbų tarties skirtumus;  

2.4 rasti reikalingą informaciją tekste, turinčiame nežinomų žodžių ar gramatinių formų, 

jeigu tam nereikia daugiau gebėjimų, negu buvo išvardyta;  

2.5 tiesiogiai bendraudami, paprašyti pašnekovo pagalbos, vartodami tas kalbos 

priemones, kurios išdėstytos skyriaus „Komunikacinės intencijos ir jų raiška“ 

6 poskyryje („Papildomos bendravimo strategijos“). 

 

3. Kaip kalbėtojai, mokiniai turėtų: 

3.1 mokėti pasakyti mintį kitais žodžiais, pvz.:  Gerai, (pabandysiu pasakyti kitaip) ... 

3.2 apibūdinti daiktus, reiškinius, kurių pavadinti nemoka, vartodami bendresnes sąvokas 

ir nusakydami daikto ar reiškinio: 

* bendrąsias savybes – spalvą, dydį, formą, išvaizdą, pvz.: žalias rūgštus tropinis 

vaisius; 

* ypatingus požymius, pvz.: naminis gyvulys ilgomis ausimis; 

–   paskirtį, pvz.:  įrankis mėsai mušti;  

3.3 apibūdinti kitais žodžiais, nurodydami konkrečius požymius: 

* fizines savybes, pvz.: jis yra didelis ir dryžuotas; 

* ypatingus požymius, pvz.: jis turi keturias kojas ir didelę kuprą; 

–   paskirtį, pvz.: juo galima gaudyti drugelius; 

3.4 identifikuoti parodydami daiktą, pvz.: Norėčiau tokio, kaip šitas. Man reikėtų šito 

daikto; 

3.5 prašyti padėti, pvz.: Kaip tai pavadinti lietuviškai? Aš nežinau lietuviško žodžio. Mes 

sakome (rusiškai / angliškai...) ... 

4. Kaip rašantieji, mokiniai turėtų gebėti: 

4.1 parodyti, kad nemoka išreikšti minties, pvz.: Nežinau, kaip parašyti ... Nežinau to 

žodžio. Nežinau, ar taip sakoma lietuviškai;  

4.2 apibūdinti daiktus, reiškinius, kurių pavadinti nemoka, vartodami kitus žodžius, taip 

pat, kaip tai darytų panašiais atvejais kalbėdami (žr. 3.2 ir 3.3); 

4.3 naudotis dvikalbiais ir atitinkamais aiškinamaisiais žodynais. 

5. Kaip veikėjai visuomenėje, bendruomenėje, mokiniai turėtų gebėti: 

5.1 atsiprašyti, jei nėra įsitikinę, ar elgiasi kaip priimta, pvz.: Atsiprašau, nežinojau, 

kad...; 

5.2 supažindinti su savo krašte priimtomis elgesio normomis, pvz.: Pas mus Ispanijoje...; 

5.3 paprašyti, kad paaiškintų, pvz.: Kaip tai daroma pas jus, Lietuvoje? Kaip man elgtis?  

Kiek tinka vėluoti?  
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Kiekvienas Slenksčio lygio mokinys turėtų gebėti čia minėtas strategijas taikyti reikšdamas 

komunikacines intencijas, išdėstytas 5 skyriaus 6 poskyryje. Be to, kiekvienas mokinys gali 

turėti savų būdų, kaip užpildyti kalbos mokėjimo spragas, pvz., ieškoti reikalingos 

informacijos gramatikose, žinynuose, vadovėliuose ar pan., vartoti sinonimus vietoj nežinomų 

žodžių, sudaryti žodžius pagal jam žinomus darybos modelius, bandyti gimtosios kalbos 

formoms suteikti svetimosios kalbos vaizdą arba pavartoti ne visai tikslią ar taisyklingą 

kalbinę formą. 
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1 3  s k yr i u s .  MOKYMASIS MOKYTIS 

Šiame skyriuje kalbama apie mokymąsi. Mokymas visada buvo tyrimų objektas, bet 

mažiau dėmesio skirta mokymosi procesui. Mokymosi rezultatus lemia pasirinkta mokymosi 

kryptis, mokymosi būdas (grupinis ar individualus), mokytojo ir mokinio santykiai, 

mokomosios medžiagos kiekis bei pateikimo tvarka ir daugybė kitų veiksnių. Todėl svarbu, 

kad pats mokinys sąmoningai veiktų – stengtųsi kelti tikslus, turėtų aiškius motyvus, suvoktų, 

kokia mokymosi kryptis labiausiai tinka jo mąstymo būdui, žodžiu, mokėtų mokytis.  

Slenkstyje pateikiamas kalbos mokėjimo B1 lygio turinio daugiasluoksnis aprašas yra 

bendras mokymosi tikslas, tačiau kiekvienas mokinys galėtų ir turėtų tą tikslą sukonkretinti 

atsižvelgdamas į savo poreikius. Pvz., vienam daugiau reikia reikšti savo mintis žodžiu ar 

raštu, kitam – suprasti, kas skaitoma ar girdima. Taigi labai svarbu rasti paveikiausią 

mokymosi būdą, kitaip tariant, išmokti mokytis, nes atviros visuomenės nariui tai aktualu ir 

kitose gyvenimo srityse, ne tik mokantis kalbų. 

Komunikacinis mokymas ir mokymasis (o Slenkstis būtent į jį orientuojamas) turėtų 

būti mokiniui malonus, teikti pasitenkinimą, stiprinti mokymosi motyvus, didinti pasitikėjimą 

savimi, žadinti susidomėjimą Lietuvos kultūra, papročiais ir tradicijomis. Tačiau kartais gali 

atsitikti, kad mokiniui toks mokymas ir mokymasis pasirodytų nelabai tinkamas, 

nepakankamai atitinkantis jo poreikius, taigi neduotų numatomos naudos (pvz., jei žmogus 

yra įpratęs mokytis kalbų tradiciniais metodais). Tiek teigiamas, tiek neigiamas poveikis visai 

nepriklauso nuo mokomosios medžiagos, pateikiamos Slenkstyje, kiekio. Tai, kaip medžiaga 

pateikiama, kaip organizuojamas mokymo procesas ir kaip pats mokinys moka mokytis, gali 

jam sudaryti įspūdį, kad tos medžiagos per daug arba per mažai. Visada geriau ir greičiau 

išmoks tas, kuris supranta patį mokymosi procesą. 

Mokymosi proceso pažinimas nėra atskiras komunikacinio mokymosi tikslas, bet tik 

sudedamoji jo dalis. O proceso pažinimas svarbus todėl, kad: 

 mokiniai pasiekia geresnių rezultatų, jei aiškiai suvokia, ko, kaip ir kam reikia 

mokytis, 

 įgytus gebėjimus mokytis jie gali pritaikyti ir toliau mokydamiesi kalbų. 

Taigi mokinys turėtų gebėti: 

 nusistatyti mokymosi tikslą, 

 pasirinkti ir suplanuoti tinkamą mokymosi medžiagą, 

 pasirinkti tinkamą mokymosi būdą (individualiai, su mokytoju, grupinis, poromis), 

 vertinti mokymosi rezultatus, 

 vertinti mokymosi procesą. 

Komunikacinė mokymo ir mokymosi kryptis paprastai taikoma dirbant su mokinių 

grupėmis, kurių nariai gali turėti įvairių individualių poreikių. O Slenkstyje tik bendrais 

bruožais aprašoma, ko galėtų prireikti bet kuriam grupės nariui bet kurioje mokymosi 

pakopoje. Taigi, kad galėtų sėkmingai bendrauti lietuvių kalba su tais, kuriems ta kalba 

gimtoji, ir su tais, kuriems ji išmoktoji, mokinys turėtų gebėti atsirinkti iš Slenksčio tai, kas 

atitinka jo poreikius, pasinaudoti čia pateikta medžiaga. O tai geriau sekasi tam, kuris supranta 

savo mokymosi procesą ir gali jį kritiškai vertinti. Ir apskritai mokantis mokytis labai svarbu 

asmeninė mokymosi patirtis ir gebėjimas ją taikyti. 

Komunikacinio mokymosi kryptis žadina ir palaiko pačių mokinių iniciatyvą mokytis. 

Tačiau ne visada mokinys gali pats išmokti mokytis. Jam būtų naudingi mokytojo patarimai, 

jo parama. Mokinys turėtų suprasti, iš ko susideda kalbos mokymasis, gebėti analizuoti savo 

mokymosi procesą, išsirinkti tai, kas padeda mokytis, ir pan. Tad mokinys turėtų gebėti 

atsakyti į tokius paprastus klausimus: 
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 ko norėjo išmokti? 

 ar jam pasisekė? 

 iš ko jis sprendžia apie sėkmę ar nesėkmę? 

 ar gali savo nuomonę paaiškinti? 

 kokia mokymosi patirtis tiks tolesniam mokymuisi? 

Atsakyti į šiuos klausimus nėra paprasta, nes mokiniui reikia nuolat vertinti savo 

mokymąsi, vadinasi, jis turėtų mokėti išskaidyti mokymosi užduotį į atskirus etapus ir gebėti 

vertinti ne tik galutinį, bet ir tarpinį rezultatą. Tai ugdo mąstymą, supratimą ir saviraišką, o 

svarbiausia – įpareigoja būti atsakingam už savo mokymąsi. Taigi jis turėtų mokytis ne tik 

kalbos, bet ir kaip jos mokytis. Tačiau nereikėtų per daug laiko skirti mokymuisi mokytis. 

Geriau visokeriopai skatinti mokinius vartoti lietuvių kalbą visose galimose situacijose, 

mokytis iš sėkmių ir nesėkmių. 

Svarbi komunikacinio mokymosi krypties nuostata – kad mokiniai norėtų ir bandytų 

bendrauti tokiose situacijose, kurioms jie yra pasirengę, turi reikiamą kompetenciją. Taigi 

reikia pratinti juos nebijoti klysti, drąsiai taikyti įvairias kompensavimo strategijas, kai 

pritrūksta kalbinės raiškos priemonių, naudotis pašnekovų pagalba, nuolat mokytis iš savo 

patirties. Svarbu, kad ir patys mokiniai stengtųsi kiekviena proga bendrauti lietuvių kalba, be 

to, klausytųsi radijo, žiūrėtų televiziją, skaitytų spaudą. 

Taigi mokymasis mokytis taip pat yra sudedamoji Slenksčio dalis, nors tai ir ne 

tiesioginis mokymo ar mokymosi turinio komponentas, bet svarbi sąlyga įgyti Slenkstyje 

aprašomą komunikacinę kompetenciją. Pateikiamos mokymosi mokytis nuostatos yra labai 

bendros. Atsižvelgdamas į jas, kiekvienas mokinys galėtų susiformuoti individualų mokymosi 

stilių. 

 
MOKYMOSI MOKYTIS NUOSTATOS 

 

I.  Poreikiai ir uždaviniai 

 Mokiniai turėtų: 

 suvokti savo komunikacinius poreikius; 

 aiškiai suprasti mokymosi tikslą; 

 suprasti, ar mokymosi tikslas atitinka komunikacinius poreikius; 

 atsižvelgdami į savo darbo interesus, pomėgius ir kt., atsirinkti konkrečiąsias 

sąvokas ir išmokti jas vartoti; 

 patys apibrėžti savo komunikacinius poreikius, net jeigu jiems svarbios situacijos 

Slenkstyje neaptariamos; 

 iš esmės apibūdinti savo papildomų poreikių ir tikslų derinį, pvz.: norėčiau suprasti 

sporto komentarus; reikia išmokti rašyti dalykinius laiškus. 

 

II.  Mokymosi procesas 

 Mokiniai turėtų: 

 mokėti išskaidyti užduotį į smulkesnes dalis, kurių kiekviena turėtų savo tikslą; 

 suprasti skirtumą tarp recepcinės ir produkcinės veiklos ir žinoti, kokių gebėjimų 

kuriai iš jų reikėtų; 

 suprasti, kokie nukrypimai nuo gramatikos, leksikos ir fonetikos normų netrukdytų 

sėkmingai bendrauti; 

 vertinti mokomąją medžiagą (ar ji teikia žinių, ar supažindina su mokymosi 

procesu, ar ugdo kokį nors gebėjimą) ir kiek ji tinka mokinio išsikeltam tikslui; 

 žinoti, kur rasti reikalingos informacijos (žodynuose, žinynuose, gramatikos 

aprašuose ir kt.); 
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 išbandyti įvairius žodžių įsiminimo būdus ir pasirinkti tinkamiausius; 

 suprasti, kaip kalbinė aplinka veikia mokymąsi, ir žinoti, kaip įvairios 

kompensavimo strategijos galėtų padėti suprasti skaitomus ir klausomus tekstus, 

kuriuose yra nežinomų formos ir turinio elementų. 

 

III.  Tiesioginė kalbos mokymosi patirtis 

 Mokiniai turėtų: 

 bendrauti interakcinėse situacijose, naudodamiesi Slenkstyje pateikta medžiaga, 

taikydami aprašytas strategijas, ir mokytis iš savo patirties; 

 vertinti labiau patyrusio pašnekovo kalbą ir jo taikomas strategijas, taip mokytis 

suprasti ir kalbėti; 

 klausydami arba skaitydami iš konteksto suprasti nežinomus žodžius ir žodžių 

junginius, juos užsirašyti ir atsiminti; 

 kalbėdami gebėti pakartoti pokalbyje išgirstus naujus žodžius ir žodžių junginius, 

juos vartoti, jeigu reikia, užsirašyti ir taip mokytis; 

 bandyti taikyti jiems žinomus žodžių ir žodžių formų darybos būdus ir nustatyti, ar 

pašnekovai juos suprato; 

 gebėti taikyti kompensavimo (12 skyrius) ir papildomas bendravimo strategijas 

(5 skyriaus 6 poskyris), įsidėmėdami, išmokdami ir vartodami naujus kalbos 

elementus, išgirstus iš pašnekovo. 

 

IV.  Vertinimas 

 Mokiniai turėtų: 

 gebėti mokymosi procesą planuoti, koreguoti, pakreipti norima linkme, siekti 

galutinio tikslo, siedami savo komunikacinius gebėjimus su tarpiniais mokymosi 

proceso uždaviniais; 

 suprasti, kad nuolatinis žinių ir gebėjimų vertinimas parodo jų mokymosi 

laimėjimus ir padeda planuoti tolesnį darbą. 

 

Šiame skyriuje aptartos mokymosi mokytis nuostatos formuojamos neatsiejamai nuo 

paties kalbos mokymosi proceso, neskiriant daug laiko, nuo pat kalbos mokymosi pradžios. 

Daugeliui mokinių būtų pravartu savarankiškai dirbti su vienokio ar kitokio pobūdžio 

žodynais, žinynais, gramatikomis ar kt., taip pat naudinga pasitarti su mokytojais, kiek toks 

darbas pateisintų jų lūkesčius. 

Slenksčio apraše pateikiama formuluotė „Mokiniai turėtų gebėti“ nereiškia, kad visi 

mokiniai turėtų įgyti visiškai vienodus gebėjimus. Tiesiog pasakoma, kad jie turėtų būti 

pasirengę atlikti vieną ar kitą veiksmą, tačiau kaip jie tai padarys, kokius būdus pasirinks, –  

kiekvieno individualus dalykas. O Slenkstyje pateikiama medžiaga sudaro galimybes ugdytis 

gebėjimus pagal savo norus ir poreikius. 
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1 4  s k y r i u s .  GEBĖJIMŲ KOKYBĖ 

Slenksčio (B1) lygio apraše gana detaliai pateikiamas rekomenduojamas kalbos 

mokymosi turinys, patariama, kaip mokytis, apibūdinamos reikalingiausios strategijos ir pan. 

Tačiau apraše nenurodoma, kokie nukrypimai nuo kalbos normų leidžiami reiškiant 

komunikacines intencijas, kokias abstrakčiąsias ir konkrečiąsias sąvokas vartoti, kiek ir kokių 

strategijų taikyti ir t. t. Pavyzdžiui, komunikacinę intenciją Kaip išreikšti norą mokinys gali 

reikšti labai skirtingai. Jis gali, tarkim, užsisakyti šaltibarščių ir be verbalinio bendravimo, 

atpažindamas ir parodydamas tą žodį valgiaraštyje. Pasiekęs aukštesnį kalbos mokėjimo lygį 

mokinys gali užsisakyti šaltibarščių paprašydamas: Prašom šaltibarščių. O mokinys, kuris 

supranta gramatikos, leksikos, tarimo normų laikymosi svarbą, žino sociokultūrinį kontekstą, 

tą pačią intenciją gali išreikšti sakydamas: Norėčiau šaltibarščių, jeigu su keptomis bulvėmis. 

Kalbos mokėjimo lygiui nustatyti paprastai naudojamasi daugybe kriterijų, kuriais 

apibūdinamas tam tikrą kalbos mokėjimo lygį pasiekusio mokinio bendravimas, – tai kalbos 

taisyklingumas, tikslumas, laisvumas, rišlumas ir kt. 

Slenksčio (B1) aprašo tikslas nėra nustatyti ir aprašyti kalbos mokėjimo lygio 

kriterijus, nes komunikacinių intencijų ir sąvokų raiškos pavyzdžiai tik rekomenduojami, 

strategijų aprašas nebaigtinis, mokinių poreikiai įvairūs, o jų siekiami rezultatai skirtingi. 

Todėl galima pateikti tik pačius bendriausius pamąstymus apie B1 lygio mokinių veiksmingą 

komunikaciją. Veiksminga būtų tokia komunikacija, kai mokinys geba išreikšti savo 

komunikacines intencijas ir teisingai interpretuoja pašnekovo išreikštąsias. Tad pagrindinis 

vertinimo kriterijus būtų praktinis tinkamumas. Jei mokinys atsiprašo arba reiškia abejonę ir 

pašnekovas tai supranta, vadinasi, bendravimas veiksmingas; jei mokinys, išklausęs orų 

prognozę, suprato, kad bus šalta ir reikia apsivilkti paltą, tokia komunikacija taip pat yra 

veiksminga. 

Tačiau vadovaudamiesi tik vienu kriterijumi negalime teigti, kad mokinys jau pasiekė 

Slenksčio (B1) lygį ir gali paveikiai bendrauti. Jeigu pašnekovas kantrus ir yra pratęs bendrauti 

su kitakalbiais, nuoširdų atsiprašymą ar abejonę gebės suprasti ir esant didelių nukrypimų nuo 

gramatikos, žodyno, tarimo normų. Tačiau jeigu abiejų pašnekovų lietuvių kalba ne gimtoji, 

bet išmoktoji, nukrypimai nuo normų gali tapti nesusipratimų arba ir visiško vienas kito 

nesupratimo priežastimi. Pavyzdžiui, jei neskiriamos foneminės poros (giria – gira) ar 

gramatinės formos (moteriškoji giminė – vyriškoji giminė), kalba gali būti nesuprantama. 

Vadinasi, gramatikos, žodyno ar tarimo klaidos, kurios trukdo komunikacijai, yra neleistinos. 

Negalima apibrėžti leidžiamų nukrypimų nuo normos: kas priimtina vienoje 

situacijoje, gali būti visiškai netinkama kitoje; kas priimtina drąsiam, ryžtingam mokiniui, gali 

būti visiškai svetima droviam. 

Kiekvienas mokinys turėtų sau kelti aukštesnį tikslą negu praktinis tinkamumas, nes 

jei kalbančiojo šneka pilna klaidų, daromos ilgos pauzės ieškant tinkamo žodžio ar struktūros, 

toks bendravimas pašnekovui gali būti per sunkus arba ir visiškai nutrūkti. Bendravimas gali 

nutrūkti ir tada, kai klausytojas nuolat prašo perfrazuoti, pakartoti arba lėčiau kalbėti. 

Nesigilinant į konkrečius kiekvieno mokinio poreikius, labai bendrais bruožais 

Slenksčio (B1) lygio mokinio komunikacinius gebėjimus galima apibūdinti taip: 

 kaip kalbėtojai, mokiniai turėtų būti nesunkiai suprantami ir tų, kuriems lietuvių 

kalba yra gimtoji, ir tų, kurie išmokę lietuvių kalbą beveik kaip gimtąją, ir tų, kurie 

pasiekę tik Slenksčio (B1) lygį, jeigu bendravimo sąlygos palankios; 

 kaip klausytojai, mokiniai turėtų suprasti ir tuos pašnekovus, kuriems lietuvių 

kalba yra gimtoji, ir tuos, kurie ją išmokę beveik kaip gimtąją, ir tuos, kurie 

pasiekę tik Slenksčio (B1) lygį, jeigu bendravimo sąlygos palankios. 
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Rašymo taisyklingumo reikalavimai galėtų būti šiek tiek didesni, ypač rašant oficialius 

laiškus, nes rašydamas mokinys gali naudotis įvairiais žodynais, žinynais ir kita informacija, 

pavyzdžiui, naudojasi laišku rašydamas atsakymą į jį, prekių katalogu užsakydamas prekes ir 

t. t. 

Būtina sėkmingo bendravimo sąlyga yra kalbėtojo / klausytojo tolerancija ir 

geranoriškumas. Slenksčio (B1) lygio pasiekimas nėra galutinis mokymosi tikslas. Tolesnis 

mokymasis galimas ne tik naudojantis aukštesnio lygio mokymo(si) medžiaga, bet ir nuolat 

bendraujant lietuvių kalba įvairiose sferose ir situacijose. 
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A  p r i e d a s .  TARTIS IR INTONACIJA 

Komunikacija yra sėkminga tada, kai pašnekovai vienas kitą supranta. Taigi, kaip 

kalbėtojas, mokinys turėtų stengtis kuo aiškiau ir suprantamiau kalbėti, pasitaisyti, jeigu mato, 

kad jo nesupranta, o kaip klausytojas, mokinys turėtų gebėti identifikuoti, kas buvo pasakyta. 

Susikalbėti geriausiai sekasi tada, kai pašnekovai vartoja tą pačią kalbos atmainą. Slenksčio 

(B1) lygiui tai būtų bendrinė lietuvių kalba ir neutralusis stilius. Lietuvoje oficialiose 

situacijose yra vartojama bendrinė kalba – švietimo sistemoje, moksle, kultūriniame 

gyvenime, visuomenės informavimo srityje, bet etnografiniuose regionuose net ir oficialiose 

įstaigose gali būti kalbama tarmiškai, įvairios socialinės grupės turi savo žargoną. Tačiau vis 

dėlto reikėtų mokyti(s) bendrinės kalbos ir jos tarties normų.  

Slenksčio (B1) lygio mokinys turėtų:  

 kaip klausytojas, atpažinti iš klausos žodžius bei žodžių junginius, vartojamus 

asmenų, kuriems lietuvių kalba gimtoji, ir asmenų, kuriems ji – svetimoji, bet jei šie 

ją moka gerai;  

 kaip kalbėtojas, kalbėti bendrine lietuvių kalba taip, kad būtų suprantama asmenims, 

kuriems ši kalba gimtoji, ir tiems, kurie ją yra išmokę. 

Taigi mokiniai turėtų gebėti: 

 sieti garsus su raidėmis – mokėti užrašyti garsus raidėmis; 

 atpažinti ir stengtis išmokti tarti ilguosius ir trumpuosius balsius, dvibalsius, 

mišriuosius dvigarsius ir priebalsius; 

 nustatyti žodžio kirčio vietą ir mokėti panašiai ištarti; 

 atpažinti tvirtapradiškai ir tvirtagališkai tariamus dvibalsius bei mišriuosius 

dvigarsius (kai tai būtina žodžiams ir žodžių junginiams suprasti) ir mokytis ištarti;  

 nustatyti sakinio loginio kirčio vietą, ypač jei sakinys tariamas ne konstatuojamąja 

intonacija; 

 atskirti tiesioginių, klausiamųjų, skatinamųjų sakinių intonaciją, ypač jei tų sakinių 

gramatinė struktūra vienoda (pvz.: Tu išeini. Tu išeini? Tu išeini!), mokėti tai ištarti. 

 

Garsynas 
 

1. Bendrinės lietuvių kalbos balsiai: 

 trumpieji balsiai /i e u a/ (tarptautiniuose žodžiuose dar /o/); 

 ilgieji balsiai /i: e: ẹ: a: o: u:/. 

Balsiai yra priešakinės ar užpakalinės eilės: 

 /i: e e: ẹ:/ priešakinės eilės; 

 /a u a: o: u:/ užpakalinės eilės (ir /o/ tarptautiniuose žodžiuose). 

2. Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai: 

 sutaptiniai dvibalsiai /ie uo/ (pvz.: pienas, puodas); 

 sudėtiniai dvibalsiai /ai au ei ui/ (pvz.: laiškas, laukti, reikia, muilas); 

 mišrieji dvigarsiai /a e i u/ + /l m n r/ (pvz.: alga, amžius, antras, kartas, velkasi, 

lempa, lenkti, verkti, pilnas, limpa, linksmas, pirkti, pulti, kumštis, sunkus, turtas). 

 

3. Visi priebalsiai būna minkšti ir kieti (išskyrus /j/). Minkštieji priebalsiai būna: 

 prieš priešakinės eilės balsius (pvz.: liepti, nešti); 

 prieš kitus minkštuosius priebalsius (pvz.: keltis, nešti); 



A priedas. TARTIS IR INTONACIJA 

 

133 

 

 prieš supriešakėjusius (umliautizuotus) užpakalinės eilės balsius (šiuo atveju rašte 

minkštumas žymimas raide i, pvz.: guliu, šaukia). 

4. Minkštieji priebalsiai /t/, /d/ prieš užpakalinės eilės balsius virsta afrikatomis, rašte 

žymimomis raidėmis č, dž, pvz.: medis – medžio, savaitė – savaičių. 

 

Kirtis ir intonacija 
 

1. Lietuvių kalbos kirtis yra laisvas. Kirčiuoti trumpieji balsiai išlieka trumpi (išskyrus 

kai kurias išimtis), ilgieji balsiai visada tariami ilgai – ir kirčiuoti, ir nekirčiuoti. Skiemenys, 

kurių pagrindą sudaro sudėtiniai dvibalsiai ar mišrieji dvigarsiai, gali turėti tvirtagalę ar 

tvirtapradę priegaidę (t. y. gali būti labiau pabrėžiama skiemens pradžia ar galas, pvz.: aušta – 

aušta, šauk – šauk). Slenksčio (B1) lygio mokiniai turėtų išgirsti kirčio vietą žodyje ir stengtis 

pakartoti. 

2. Įvairiausi prasminiai niuansai lietuvių kalboje gali būti reiškiami inversine žodžių 

tvarka, dalelytėmis ir pan. Toks gramatinių ir leksinių raiškos priemonių gausumas tarsi 

sumenkina intonacijos vaidmenį, tačiau vis dėlto tai yra vienas iš svarbiausių sakinio 

požymių. Slenksčio (B1) lygio mokiniams reikėtų atpažinti ir mokėti ištarti sakinius 

konstatuojamąja, klausiamąja ir skatinamąja intonacijomis. Svarbiausios intonacijos ypatybės 

yra balso pakėlimas ar nuleidimas, loginis kirtis (kurio nors žodžio išryškinimas) ir pauzės 

tarp sintagmų bei sakinio gale. Lietuvių kalboje intonacija svarbi: 

– skiriant sakinių komunikacinius tipus: konstatuojamuosius, klausiamuosius ir 

skatinamuosius. Jie gali būti vienodos gramatinės sandaros, bet skirtingai intonuojami, pvz.: 

Spektaklis prasidėjo. Spektaklis prasidėjo? Spektaklis prasidėjo! Kadangi lietuvių kalboje 

klausiamieji įvardžiai ir prieveiksmiai (koks, kas, kada, kiek, kaip ir pan.) gali eiti ir 

klausiamaisiais žodžiais, ir atlikti dalelyčių funkciją, todėl tokios pat sandaros sakiniai skiriasi 

tik intonacija, pvz.: Kada jis ateis? Kada jis ateis! (ateis per vėlai arba gali neateiti); 

– išskiriant sakinyje prasminiu požiūriu svarbiausią dalyką, pvz., klausiamajame 

sakinyje – žodį, į kurį laukiama atsakymo, konstatuojamajame sakinyje – ką norima pabrėžti: 

Namuose turi kompiuterį? Namuose turi kompiuterį? Namuose turi kompiuterį? Jonas 

atvyko vakar. Jonas atvyko vakar. Jonas atvyko vakar.  

Intonacijos kreivė visada priklauso nuo loginio kirčio vietos, paprastai iki 

pabrėžiamojo žodžio tonas kyla, o po jo lėčiau ar staigiau krinta. Skatinamųjų sakinių beveik 

visas turinys pasakomas pakeltu tonu. Mokiniai turėtų skirti:  

– kylančiąją ir krintančiąją intonaciją: balsas kyla iki loginio kirčio, paskui tolygiai 

krinta. Jei pabrėžiamas pirmasis žodis, tai tokio sakinio intonacija krintanti. Tai – 

konstatuojamųjų arba klausiamųjų sakinių su klausiamuoju žodžiu (kas, kaip, kodėl ir t. t.) 

intonacija: Aš nusipirkau naują laikrodį. Čia yra mano knyga. Kuris berniukas yra jo sūnus? 

 

– klausiamųjų sakinių (ypač be klausiamojo žodžio) kylančiąją intonaciją: balsas kyla 

iki to žodžio, į kurį laukiama atsakymo, o paskui truputį krinta, bet tas kritimas nėra ryškus: 

Gal kas skambino? Jie dirba universitete? 

 

– nedaug kylančią ar krintančią skatinamųjų sakinių intonaciją: Gal uždarytumėt 

langą. Prašyčiau paduoti tą knygą. 

 

– staigiai kylančią ar krintančią liepimo intonaciją: Prašom išeiti! Nueik pas 

direktorių! 
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B  p r i e d a s .  GRAMATIKOS SANTRAUKA 

Gramatikos santrauka – tai gramatinių formų, kategorijų, tų gramatinių konstrukcijų, 

kurios svarbios komunikacinių intencijų ir bendrųjų sąvokų raiškai, sąvadas. Penktame, 

šeštame ir septintame Slenksčio skyriuose parodoma, kokių gramatikos elementų reikia 

reiškiant tam tikrą komunikacinę intenciją ar sąvoką, kitaip tariant, pateikiama „aktyvioji“ 

gramatika. Šiame priede gramatikos reiškiniai dėstomi sistemiškai, t. y. pateikiama 

„pasyvioji“ gramatika.  

Glaustai lietuvių kalbos gramatinę sandarą būtų galima apibūdinti taip: yra 11 kalbos 

dalių, vienos jų (daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, iš dalies ir 

prieveiksmis) yra kaitomos, o kitos (iš dalies prieveiksmis, prielinksnis, jungtukas, dalelytė, 

jaustukas, ištiktukas) – nekaitomos. Daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis turi giminės, 

skaičiaus ir linksnio kategorijas, veiksmažodis – veikslo, rūšies, nuosakos, laiko, asmens ir 

skaičiaus kategorijas, dalis būdvardžių (kokybiniai) ir iš jų padaryti prieveiksmiai – 

laipsniuojami. Yra 2 giminės (vyriškoji ir moteriškoji) ir negimininė (dalies būdvardžių, 

įvardžių, skaitvardžių, kai kurių neasmenuojamų veiksmažodžio formų – dalyvių) forma 

(bevardė giminė), 2 skaičiai (vienaskaita ir daugiskaita), 7 linksniai (vardininkas, kilmininkas, 

naudininkas, galininkas, įnagininkas, vietininkas, šauksmininkas), 2 veikslai (eigos ir įvykio), 

3 nuosakos (tiesioginė, tariamoji, liepiamoji), 4 vientisiniai ir dažniausiai vartojami laikai 

(esamasis, būtasis kartinis, būtasis dažninis, būsimasis), 2 rūšys (veikiamoji ir neveikiamoji), 

3 asmenys. Žodžių tarpusavio ryšiai dažniausiai reiškiami žodžių formomis, prielinksniais ir 

kartais – kitais tarnybiniais žodžiais (jungtukais, dalelytėmis). Žodžių tvarka negriežta, bet yra 

tam tikrų dėsningumų, būdingų bendrinės lietuvių kalbos neutraliam stiliui, taigi – reikalingų 

mokėti aptariamo lygio mokiniui.  

Šiame priede gramatikos reiškiniai pateikiami šiek tiek plačiau negu penktame, 

šeštame ir septintame skyriuose. Jeigu mokytojai, programų, vadovėlių, kitokių mokomųjų 

priemonių rengėjai manytų, kad ankstesniuose skyriuose pateiktų raiškos būdų per mažai, jie 

patys galėtų praplėsti remdamiesi šia santrauka. 

Gramatikos dalykai pateikiami dviejuose šio priedo poskyriuose: „Kalbos dalys“ bei 

„Sakiniai“. Pirmame poskyryje aptariamos visos kalbos dalys ir pateikiamos formos (kiek 

reikėtų  Slenksčio – B1 – lygiui), jų junglumas, junginių reikšmė ir vartojimas. Aptariama:  

– daiktavardžių: rūšys (tikriniai ir bendriniai), giminė, skaičius (skaičiuojami ir 

neskaičiuojami, turintys tik vienaskaitos formas ir tik daugiskaitos), linksniavimo paradigmos, 

svarbiausios linksnių reikšmės, dažniausi darybos modeliai;  

– įvardžių: reikšminės grupės (asmeniniai pagrindiniai, asmeninis sangrąžinis, 

asmeniniai savybiniai, parodomieji, klausiamieji ir santykiniai, neapibrėžiamieji nežymimieji, 

neapibrėžiamieji atskiriamieji, neapibrėžiamieji apibendrinamieji teigiamieji ir neigiamieji, 

pabrėžiamieji), linksnių formos; 

– būdvardžių: giminė, skaičius, linksnis, laipsnis, dažniausi darybos modeliai;  

– skaitvardžių: rūšys (kiekiniai ir kelintiniai, prie kiekinių – dar dauginiai), gramatinės 

formos; 

– veiksmažodžių: reikšminės grupės, Slenksčio (B1) lygio kalbos vartotojams 

reikalingų veiksmažodžių pagrindinių formų sąrašas nurodant valdymą, laikų ir nuosakų 

daryba bei vartojimas, neasmenuojamosios formos – jų predikatinė, atributinė ir pusiau 

predikatinė (aplinkybinė) vartosena, dažniausi darybos modeliai; 

– prieveiksmių: reikšminiai skyriai (veiksmo vietos, krypties, laiko, dažnio ir 

kartojimosi, paros dalių, kokybės, intensyvumo, kiekybės, priežasties ir tikslo), prieveiksmių 

su formantu -(i)ai daryba, laipsniavimas; 
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– prielinksnių: reikšmės ir funkcijos; 

– dalelyčių: reikšminiai skyriai (klausiamosios bei abejojamosios, neigiamosios, 

tvirtinamosios, pabrėžiamosios, tikslinamosios, išskiriamosios, parodomosios, lyginamosios ir 

skatinamosios); 

– jungtukai, jų funkcijos: sujungiamieji ir prijungiamieji; 

– jaustukai; 

– ištiktukai.  

„Sakinių“ poskyryje apibūdinama: pagrindinės sintaksinių santykių reiškimo 

priemonės, sakinio dalys, sakinių modeliai (asmeninių: veiksnys – tarinys, veiksnys – tarinys 

– papildinys, veiksnys – tarinys – papildinys – papildinys, veiksnys – tarinys – (papildinys) – 

aplinkybė; veiksnys – tarinys – (papildinys) – tarininis pažyminys; beasmenių: tarinys, tarinys 

– papildinys, tarinys – papildinys – papildinys, tarinys – (papildinys) – aplinkybė), sakiniai, 

sudaryti iš kelių predikatinių dėmenų, tų dėmenų prijungimas ir sujungimas. 

Sudarant šią gramatikos santrauką daugiausia buvo remtasi Dabartinės lietuvių kalbos 

gramatika (red. V. Ambrazas), E. Jakaitienės, A. Laigonaitės ir A. Paulauskienės Lietuvių 

kalbos morfologija, A. Paulauskienės Lietuvių kalbos morfologija. Paskaitos lituanistams, 

V. Sirtauto, Č. Grendos Lietuvių kalbos sintakse. Kadangi šiuose veikaluose kai kas 

pateikiama nevienodai, šiek tiek įvairuoja ir terminų vartojimas, tad buvo stengiamasi rinktis 

paprastesnį variantą, kuo labiau tinkantį praktiniams tikslams. 

 

A. KALBOS DALYS 
 

1.  DAIKTAVARDŽIAI 
 

1.1 Daiktavardžių rūšys: 

1.1.1 Tikriniai daiktavardžiai (rašomi didžiąja 
raide): 

 asmenų vardai, 
 gyvūnų vardai, 
 vietovių (kaimų, miestų, šalių ir 

t. t.) pavadinimai, 
 švenčių pavadinimai, 
 knygų, periodinių leidinių 

pavadinimai. 
Slenksčio (B1) lygyje nekonkretinama, 
kokius tikrinius daiktavardžius mokiniai 
turėtų mokėti, jų svarba priklauso nuo 
asmeninės patirties.  

 
 
Jonas, Reklaitytė 
Margis, Murkė 
Lietuva, Prancūzija 
Šiauliai, Pasvalys 
Kalėdos, Joninės, Velykos  
 
„Odisėja“, „Lietuvos žinios“ 

1.1.2 Bendriniai daiktavardžiai, pavadinantys 
neskaičiuojamus daiktus: 

 valgių, gėrimų, medžiagų 
pavadinimai, 

 kuopiniai daiktavardžiai, 
 abstrakcijų pavadinimai, 
 ligų pavadinimai, 
 pasaulio šalių pavadinimai. 

 
 
 
mėsa, pienas, geležis 
visuomenė 
šaltis, bėgimas 
gripas, angina 
šiaurė, rytai 

   

1.1.3 Bendriniai daiktavardžiai, pavadinantys 

skaičiuojamus daiktus, pvz., šeimos narių, 

profesijų, gyvūnų, augalų, drabužių, indų, 

įrankių pavadinimai, matai ir t. t. 

 

 

tėvas, motina, duktė 

mokytojas, aktorius 

katė, šuo 

švarkas, kelnės 

peilis, šakutė 

kilometras, kilogramas 
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1.2 

 

Daiktavardžių giminė: vyriškoji ir moteriškoji  

1.2.1 Vyriškosios giminės daiktavardžių 

vienaskaitos vardininko galūnės: 

-as: namas 

-ias: kelias  

-is: brolis, vagis 

-ys: traukinys 

-us: žmogus 

-ius: vaisius 

-uo: šuo, vanduo 

 Išimtys:  -ė: dėdė, tėtė 

1.2.2 Moteriškosios giminės daiktavardžių 

vienaskaitos vardininko galūnės: 

 

-a: diena 

-ia: vyšnia  

-ė: gėlė, duktė 

-is: akis 

-uo: sesuo 

 Išimtis: -i: marti  

1.2.3 Vyriškosios giminės yra vyriškos lyties 

asmenų pavadinimai, o moteriškąją giminę 

turi moteriškos lyties asmenų pavadinimai. 

vyras, tėvas, darbininkas, mokinys  

moteris, motina, darbininkė, mokinė 

1.2.4 Negyvi daiktai gali būti vyriškosios arba 

moteriškosios giminės – jų giminė 

nemotyvuota.  

stalas, miškas, akmuo, mėnulis 

spinta, upė, žolė, saulė  

1.2.5 Kalbant apie kelis vyriškosios lyties 

asmenis, vartojama vyr. g., apie kelis 

moteriškosios lyties asmenis, vartojama 

mot. g.; kalbant apie kelis moteriškosios ir 

vyriškosios lyties asmenis, apibendrintai 

vartojama vyr. g. 

Tėvas ir sūnus buvo linksmi. 

 

Moterys buvo patenkintos savo darbu. 

 

Prie stalo sėdėjo vyras ir moteris. Jie 

gėrė kavą. 

   

1.3 Skaičius 

Skiriamos dvi daiktavardžių grupės: skaičiais kaitomi ir skaičiais nekaitomi. 

   

1.3.1 Skaičiais kaitomų daiktavardžių 
vienaskaitos / daugiskaitos opozicija 
reiškiama galūnėmis. 

langas – langai 

gatvė – gatvės   

1.3.2 Skaičiais nekaitomi daiktavardžiai gali 
turėti tik vienaskaitos arba tik daugiskaitos 
formas. 

pienas, cukrus  

durys, marškiniai 

  Vienaskaitiniai daiktavardžiai: 
 dauguma medžiagų pavadinimų; 
 kuopiniai daiktavardžiai; 
 ligų pavadinimai; 
 abstraktai; 
 dalis tikrinių daiktavardžių. 

 
auksas, medus, pienas, vanduo 
visuomenė 
angina, gripas, sloga 
aukštis, bėgimas, meilė 
Europa, Lietuva, Vilnius 

  Daugiskaitiniai daiktavardžiai: 

 konkrečių daiktų pavadinimai, 

 daiktavardžiai, reiškiantys tam tikrų 

daiktų sankaupą, 

 ne vieno veikėjo atliekami veiksmai, 

sudėtiniai procesai, 

 

akiniai, durys, kelnės 

 

arbatpinigiai, pajamos, santaupos 

 

rinkimai, skyrybos, vedybos 
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 švenčių, apeigų ar tam tikro laiko 

tarpo pavadinimai, 

 pasaulio šalių pavadinimai, 

 tikriniai daiktavardžiai. 

Kalėdos, Velykos, Užgavėnės 

atostogos, metai, priešpiečiai 

rytai, vakarai, pietūs 

Atėnai, Šiauliai 

1.4. Daiktavardžių linksniavimas (1 lentelė)  

1.4.1 Skiriamos šios daiktavardžių linksniuotės: 

(i)a, (i)u, (i)o, ė, i. Jos skiriamos pagal vns. 

V ir dgs. N galūnes. 

 

  (i)a linksniuotei priklauso vyriškosios 

giminės daiktavardžiai, kurių 

vardininko galūnės yra -as (dgs. N     

-ams), -ias, -is, -ys (dgs. N -iams). 

laukas – laukams 

svečias – svečiams 

brolis – broliams 

arklys – arkliams 

 
 (i)u linksniuotei priklauso vyriškosios 

giminės daiktavardžiai, kurių 

vardininko galūnės yra -us (dgs. N     

-ums), -ius arba -us po visada minkšto 

j (dgs. N -iams). 

sūnus – sūnums,  

skaičius – skaičiams  

pavojus – pavojams  

 

 
 (i)o linksniuotei priklauso iš esmės 

moteriškosios giminės daiktavardžiai, 

labai nedaug vyriškosios giminės 

asmenis žyminčių daiktavardžių, 

kurių vardininko galūnės yra -a (dgs. 

N -oms), -ia (arba po visada minkšto 

j) (dgs. N -ioms), -i (dgs. N -ioms) (tik 

du). 

ranka – rankoms 

žinia – žinioms  

sauja – saujoms  

vaidila – vaidiloms (vyr. g.) 

marti – marčioms  

pati – pačioms  

 

  ė linksniuotei taip pat priklauso 

moteriškosios giminės daiktavardžiai, 

išskyrus kelis vyriškosios giminės 

(dėdė, tėtė). Jų vardininko galūnės yra 

-ė (dgs. N -ėms). 

gėlė – gėlėms 

bitė – bitėms 

dėdė – dėdėms (vyr. g.) 

 

 

  i linksniuotei priklauso ir mot., ir vyr. 

g. daiktavardžiai, kurių dgs. N turi 

galūnę -ims, o vns. V galūnės gerokai 

skiriasi.  

akis – akims (mot. g.) 

dantis – dantims (vyr. g.) 

akmuo – akmenims (vyr. g.) 

sesuo – seserims (mot. g.) 

1.4.2 i linksniuotės dgs. K gali turėti galūnes -ų 

ir -ių (po minkšto ir kieto priebalsio). 

Slenksčio (B1)  lygio mokiniui būtų 

pravartu mokėti šiuos i linksniuotes 

daiktavardžius ir įsiminti jų dgs. K: 

 

 moteriškosios giminės (vns. V ir K, dgs. K): 

akis, akies, akių  

anglis, anglies, anglių 

antis, anties, ančių 

apskritis, apskrities, apskričių 

ausis, ausies, ausų 

avis, avies, avių 

buitis, buities (vns.) 

dabartis, dabarties (vns.) 
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dalis, dalies, dalių 

dešimtis, dešimties 

durys, durų (dgs.) 

geležis, geležies (vns.) 

grindys, grindų (dgs.) 

išimtis, išimties, išimčių 

išpažintis, išpažinties, išpažinčių 

kryptis, krypties, krypčių 

krosnis, krosnies, krosnių 

lytis, lyties, lyčių 

mintis, minties, minčių 

mirtis, mirties, mirčių 

moteris, moters, moterų 

naktis, nakties, naktų 

nosis, nosies, nosių 

padėtis, padėties, padėčių 

patirtis, patirties (vns.) 

pažintis, pažinties 

praeitis, praeities (vns.) 

priežastis, priežasties, priežasčių 

stotis, stoties, stočių  

sultys, sulčių (dgs.) 

sutartis, sutarties, sutarčių 

šaknis, šaknies, šaknų 

širdis, širdies, širdžių 

ugnis, ugnies (vns.) 

užduotis, užduoties, užduočių 

valtis, valties, valčių 

viltis, vilties, vilčių 

vinis, vinies, vinių 

žąsis, žąsies, žąsų 

žuvis, žuvies, žuvų 

 vyriškosios giminės: 

dantis, danties, dantų 

debesis, debesies, debesų 

vagis, vagies, vagių 

žvėris, žvėries, žvėrių 

 vyriškosios giminės: 

akmuo, akmens, akmenų 

asmuo, asmens, asmenų 

dubuo, dubens, dubenų 

liemuo, liemens, liemenų 

mėnuo, mėnesio, mėnesių 

ruduo, rudens, rudenų 

šuo, šuns, šunų 

vaidmuo, vaidmens, vaidmenų 

vanduo, vandens, vandenų 

  moteriškosios giminės: 

duktė, dukters, dukterų 

sesuo, sesers, seserų 
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1.4.3 Kamieno galo minkšti priebalsiai išlaiko 

minkštumą. Minkšti priebalsiai d, t, 

atsidūrę prieš užpakalinės eilės galūnės 

balsius /a/, /o/, /u/ (ilguosius ir 

trumpuosius), virsta dž, č. Rašte 

minkštumas žymimas raide i. 

kėd-ė – kėdž-ių  

med-is – medž-i-o, medž-i-ui 

šird-is – širdž-i-ai 

krypt-is – krypč-i-ai 

užduot-is – užduoč-i-ai,  

 

 

1.5 Svarbiausios linksnių reikšmės 

1.5.1 Vardininkas: 

 veikėjas, būvio ar ypatybės subjektas; Studentas mokosi. Saulė šviečia. 

 būvis; Tu esi mokytojas. 

 loginis objektas (pasyvinėse 

konstrukcijose). 

Namas pastatytas prieš metus. 

 

1.5.2 Kilmininkas: 

 objektas:  

– veiksmažodžių valdomas, laukiu draugės, bijo vilko 

– neapibrėžto kiekio, pirkau duonos, įsipyliau pieno 

– nuneigiamas (su tranzityviniais Vs); neturiu sesers, nematė filmo 

 kiekybės turinys (su kiekį reiškiančiais 

žodžiais); 

dešimt moterų, daug obuolių 

 atributas (su daiktavardžiais):  

– priklausymas, sesers butas, Vilniaus senamiestis 

– paskirtis, darbo kambarys, skalbimo mašina 

– daikto vardas, Vilniaus miestas, Nevėžio upė 

– medžiaga, aukso žiedas, akmens skulptūra 

– kokybė (vidinis požymis, su 

pažyminiu); 

geros širdies žmogus, mergaitė mėlynų 

akių 

 subjektas:  

– su neveikiamosios rūšies dalyviais, draugo dovanota gėlė, motinos 

pasakyta naujiena 

– neapibrėžto kiekio; atėjo svečių, iškilo problemų 

 nuneigiamas (su Vs būti); Mamos nėra namie. 

 tikslas (su slinkties Vs); važiuoju atostogų, kviečia pietų 

 su būdvardžiais pilnas, kupinas, 

sklidinas, vertas, turtingas, godus. 

stiklinė pilna vandens, vyras godus 

pinigų 

1.5.3 Naudininkas: 

 objektas (veiksmažodžių valdomas N); dėkoti motinai, padėti draugui 

 adresatas; Parašiau laišką broliui. 

 subjektas:  

 su beasmeniais 

veiksmažodžiais, 

Vaikui rūpi šokoladas. 

 su negiminine būdvardžių ir 

dalyvių forma (bevarde 

gimine), 

mergaitei liūdna, visiems suprantama 
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 su padalyviu; lietui lyjant, autobusui nuvažiavus 

 paskirtis ir tikslas; dėžutė papuošalams sudėti, duona 

sumuštiniams 

 paskirties laikas. bilietas rytojui 

1.5.4 Galininkas: 

 tiesioginis objektas (su tranzityviniais 

veiksmažodžiais); 

padavė knygą, rašo laišką 

 laikas. antradienį eisiu į koncertą, dieną 

dirbu 

1.5.5 Įnagininkas: 

 objektas (veiksmažodžių valdomas):  

– su sangrąžiniais Vs, rūpinasi šunimi, džiaugiasi darbais 

– su nesangrąžiniais Vs; kvepia medumi, sekti pavyzdžiu 

 instrumentas:  

– įrankis, valgau šaukštu, mezga virbalais 

– priemonė; skrido lėktuvu, važiavo autobusu 

 kelias (su slinkties Vs); einu gatve, važiuoja keliu 

 laikas; vakarais žiūriu televizorių, 

laisvalaikiu skaitau knygas 

 nenuolatinis būvis, kitimas; metus dirbau mokytoju, vanduo 

pavirto vynu 

 kokybė (išorinis požymis, su 

pažyminiu); 

mergaitė tamsiais plaukais, vyras 

juodu paltu 

 kiekis; metais vyresnis, litu pigiau 

 informacijos šaltinis, nuomonė 

(įterpiniuose). 

orų biuro duomenimis, mano nuomone 

1.5.6 Vietininkas: 

 vieta; gyvenu mieste, buvau parduotuvėje 

 laikas; Senovėje žmonės gyveno prie upių. 

 būdas; kalbasi tarpusavyje 

 būvis. Moteris buvo pačiame gražume. 

1.5.7 Šauksmininkas: 

 kreipinys. Jonai, paduok knygą.  

Pone Vailokaiti, jums skambina. 
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1.6 Dažniausi daiktavardžių darybos tipai: 

Darybos pamatas Formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv kamienas -ininkas, 

-ininkė 

asmenų pavadinimas 

pagal profesiją 

darbininkas, darbininkė, 

kalbininkas, kalbininkė, 

smuikininkas, smuikininkė 

Dv kamienas 

(vietovardžiai ir 

bendriniai vietų 

pavadinimai) 

-ietis,  

-ietė 

asmenų pavadinimai 

pagal kilimo ar 

gyvenamąją vietą 

europietis, europietė, miestietis, 

miestietė, užsienietis, užsienietė 

Dv kamienas  -ynas  vietos pavadinimas  knygynas, vienuolynas  žodynas 

Dv kamienas 

(vietovardžiai) 

-iškis, 

-iškė 

asmenų pavadinimai 

pagal kilimo ar 

gyvenamąją vietą 

palangiškis, palangiškė, 

trakiškis, trakiškė 

Dv kamienas -inės švenčių pavadinimai Joninės, Vėlinės 

Gyvulių ir paukščių 

pavadinimai 

-iena mėsos pavadinimai aviena, kiauliena, vištiena 

maisto produktų 

pavadinimai 

-ienė patiekalo pavadinimai kiaušinienė, uogienė 

Dv kamienas -elis, 

-elė 

mažybiniai 

daiktavardžiai 

krepšelis, miestelis, pakelis 

aikštelė, kortelė,  

Dv kamienas -ėlis,  

-ėlė 

mažybiniai 

daiktavardžiai 

gabalėlis, grandinėlė 

Dv kamienas -(i)ukas mažybiniai 

daiktavardžiai 

gabaliukas, kambariukas, 

namukas 

Dv kamienas -utė mažybiniai 

daiktavardžiai 

lemputė, lėkštutė 

Dv kamienas -inė vietų pavadinimai cukrinė, ligoninė, vaistinė 

Dv kamienas pa- vietų pavadinimai pajūris, pakraštys, pastalė 

Dv kamienas už- vietų pavadinimai užsienis, užupis 

Vyrų pavardės -ienė 

 

-uvienė 

-ė 

ištekėjusios moters 

pavardė pagal vyrą 

Didžiokienė, Kairienė, 

Pilaitienė…  

Bartkuvienė 

Bartkė 

Vyrų pavardės -aitė 

-ytė 

-utė 

-iūtė 

-ė 

moterų pavardės pagal 

tėvą 

Didžiokaitė 

Kairytė, Pilaitytė 

Bartkutė 

Marcinkevičiūtė 

Marcinkevičė 

Vs būt. kartinio l. 

kamienas 

-imas veiksmų pavadinimai tikrinimas, važiavimas, 

gavimas, mokėjimas 

-yti bendraties Vs, kurių 

es. l. galūnė yra -o, 

bendraties kamienas 

-ymas veiksmų pavadinimai prašymas, rašymas, skaitymas 

Vs būt. kartinio l. 

kamienas 

-yba  

(-ybos) 

veiksmų ar veiklos 

srities pavadinimai 

gynyba, statyba, tapyba 

skyrybos 
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Priesaginių Vs 
bendraties kamienas 

-tojas, 
-toja 

veikėjų pavadinimai gydytojas, gydytoja,  
mokytojas, mokytoja, 
vairuotojas, vairuotoja 

Pirminių Vs būt. 
kartinio l. kamienas 

-ėjas, 
-ėja 

veikėjų pavadinimai pardavėjas, pardavėja, 
siuntėjas, siuntėja 

Vs. būt. kartinio l. 
kamienas 

-ykla vietų pavadinimai skaitykla, skalbykla, valykla 

Vs. būt. kartinio l. 
kamienas 

-iklis įrankių pavadinimai jungiklis, variklis 

Vs. bendratis -tukas įrankių pavadinimai pieštukas, trintukas, smeigtukas 

Vs bendraties kamienas -tuvė vietų pavadinimai dirbtuvė, parduotuvė, virtuvė 

Kokybiniai būdvardžiai -uma vietų pavadinimai aukštuma, dykuma, lyguma 

Kokybiniai būdvardžiai -umas ypatybių pavadinimai gerumas, juodumas 
 

2.  BŪDVARDŽIAI 

2.1 Būdvardžiai derinami su daiktavardžiais 

skaičiais, linksniais ir giminėmis.  

Būdvardžių linksniavimo tipai ir linksnių 

galūnės pateikiamos 2 ir 3 lentelėse. 

Būdvardžių linksniuotės: 

 (i)a linksniuotei priklauso vyr. g. 

būdvardžiai, kurių vns. V galūnės 

yra -as, -ias, -is, -ys;  

 

  (i)u linksniuotei priklauso vyr. g. 

būdvardžiai, kurių vns. V galūnės 

yra -us; 

 (i)o linksniuotei priklauso mot. g. 

būdvardžiai, kurių vns. V turi 

galūnes -a, -ia, -i;  

 ė linksniuotei priklauso mot. g. 

būdvardžiai, kurių vns. V turi 

galūnes -ė. 

Būdvardžių linksniavimo tipai ir linksnių 

galūnės pateikiamos 2 ir 3 lentelėse. 

baltas lapas – balti lapai 

giedra diena – giedros dienos 

 

 

 

baltas, geras 

šlapias, žalias, naujas 

geresnis, didesnis, medinis, apygeris 

kairys, dešinys 

 

brangus, panašus 

 

 

gera, balta; žalia, geriausia 

graži, brangi, panaši 

 

medinė, geresnė, apygerė 

2.2 Kokybiniai ir santykiniai būdvardžiai.  

Kokybiniai būdvardžiai rodo daikto 

požymius, kurie gali keistis, būti 

nevienodo intensyvumo.  

Santykiniai būdvardžiai reiškia ypatybę, 

susijusią su kitais daiktais ar reiškiniais, 

kuri negali kisti. 

 

įdomi (įdomesnė, įdomiausia) knyga  

 

 

medinis stalas  

2.2.1 Iš kokybinių būdvardžių daromos: 

 laipsnių formos: 

  aukštesnysis laipsnis su 

formantais -esnis, -esnė, 

  aukščiausiasis laipsnis  

(-iausias,   -iausia);  

geras, gera, brangus, brangi  

 

brangesnis, brangesnė, geresnis, 

geresnė, šiltesnis, šiltesnė  

brangiausias, brangiausia, geriausias, 

geriausia, 
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  įvardžiuotinės formos (norint išskirti 

ar nurodyti rūšį); 

 negimininės formos (bevardė 

giminė); 

 prieveiksmiai su formantais -(i)ai,  

-yn. 

gerasis, geroji, brangusis, brangioji 

juodieji serbentai 

 

gera, brangu 

gerai, geryn 

brangiai, brangyn 

2.2.2 Santykiniai būdvardžiai nelaipsniuojami, 

iš jų nedaromi prieveiksmiai ir 

negimininės formos.  

 

2.3. Dažniausi darybos tipai 

Darybos 
pamatas 

Formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -ingas, -inga gausumas laimingas, turtingas 
Dv -inis, -inė a) medžiaga, iš ko padarytas 

b) priklausomybė 
c) panašumas  
 
d) kam tinkamas ar skiriamas 
 
c) esantis ar vykstantis pamatiniu 
žodžiu nusakytu laiku 
d) turinis išskirtinę ypatybę 

auksinis, medinis 
valstybinė įstaiga  
vyšninė suknelė, 
dešrinis sūris 
darbiniai drabužiai,  
atsarginė padanga 
mėnesinė alga, 
rytinė kava 
šokoladinis sviestas 

vyr. g. Dv -(i)uotas,           
-(i)uota 

išorinė ypatybė kalnuotas kraštas, 
vingiuotas kelias 

mot. g. Dv -otas, 
-ota 

išorinė ypatybė kalvotas laukas 

Dv -ėtas, -ėta išorinė ypatybė dėmėtos kelnės 
Dv -iškas, -iška a) panašus į ką 

b) susijęs su kuo, būdingas kam 
vaikiškas darbas 
lietuviški valgiai 

B -svas / -švas 
-sva / -šva 

mažesnio intensyvumo ypatybė rusvas, pilkšvas 

kokybiniai apy- + -is, -ė dalinis ypatybės kiekis apysausis, apygeris  
apysausė, apygerė 

 

 

3. SKAITVARDŽIAI 

Skaitvardžiai turi giminės ir linksnių formas, kurios pateikiamos 4, 5, 6 lentelėse. 

 

3.1 Kiekiniai skaitvardžiai: pagrindiniai 

ir dauginiai  

 

  Kiekiniai pagrindiniai vartojami su 
skaičiuojamais daiktavardžiais, 
turinčiais ir vienaskaitos, ir 
daugiskaitos formas; 

vienas, viena, du, dvi, trys, keturi, 
keturios, penki, penkios, šeši, šešios, 
septyni, septynios, aštuoni, aštuonios, 
devyni, devynios, dešimt, 
vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, 
penkiolika, šešiolika, septyniolika, 
aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt… 
šimtas, tūkstantis 

  dauginiai vartojami tik su 

daugiskaitiniais daiktavardžiais. 

vieni, vienos, dveji, dvejos, treji, trejos, 

ketveri, ketverios, penkeri, penkerios, 

šešeri, šešerios, septyneri, septynerios, 

aštuoneri, aštuonerios, devyneri, 

devynerios 
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3.2 Kelintiniai skaitvardžiai  
pirmas, pirma, antras, antra, trečias, 

trečia, ketvirtas, ketvirta, penktas, 

penkta, šeštas, šešta, septintas, septinta, 

aštuntas, aštunta, devintas, devinta 

3.3 Vartojimas su daiktavardžiais 

  Pagrindiniai skaitvardžiai vienas 

… devyni linksniu ir gimine 

derinami su daiktavardžiu; 

 

keturi obuoliai, dvi mergaitės, 

penkiuose puslapiuose, septynių dienų 

  su kitais kiekiniais skaitvardžiais 

eina daiktavardžių K: 

 dešimt, dvidešimt… 

nekaitomi;  

 vienuolika … devyniolika 

turi mot. g. formą;  

 šimtas, tūkstantis – vyr. g.  

 

 

dešimt knygų, dvidešimt vaikų 

 

dvylika mėnesių, penkiolika metų 

 

šimtas eurų, tūkstantis pažadų 

  Kelintiniai skaitvardžiai linksniu ir 

gimine derinami kaip būdvardžiai. 

pirma valanda, antram vaikui, trečią 

kartą 
 

4. ĮVARDŽIAI 

4.1 Reikšminės grupės:  

 asmeniniai pagrindiniai, aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos 

 asmeninis sangrąžinis, savęs 

 asmeniniai savybiniai, mano, tavo  

 parodomieji (apibrėžiamieji), tas, ta, tai, šis, ši, šitas, šita, anas, ana, 

toks, tokia, šitoks, šitokia, anoks, 

anokia, tas pats, ta pati 

 klausiamieji ir santykiniai, kas, koks, kokia, kuris, kuri, keli, kelios, 

keleri, kelerios, kelintas, kelinta, keletas 

 neapibrėžiamieji nežymimieji, kas, koks, kokia, kuris, kuri, keli, kelios, 

keleri, kelerios, kelintas, kelinta, 

keletas, keliolika, keliasdešimt, kažkas, 

kažkoks, kažkokia, kažkuris, kažkuri, kas 

nors, koks nors, kokia nors, kuris nors, 

kuri nors, bet kas, bet koks, bet kokia, 

bet kuris, bet kuri, kai kas, vienas, 

viena, vienas kitas, viena kita, kitas, 

kita, toks, tokia, šis tas, šioks toks, 

šiokia tokia 

 neapibrėžiamieji atskiriamieji, vienas, viena, viena, kitas, kita, kita, 

vienoks, vienokia, kitoks, kitokia, tam 

tikras, tam tikra 

 neapibrėžiamieji apibendrinamieji 

teigiamieji, 

visas, visa, visa, visi, visos, visoks, 

visokia, abu, abi, kiekvienas 

 neapibrėžiamieji apibendrinamieji 

neigiamieji, 

niekas, nė vienas, nė viena, joks, jokia, 

nė koks, nė kokia 

 pabrėžiamieji. pats, pati 
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4.2    Įvardžių vartojimas 

 Įvardžiai gali nurodyti daiktus arba 

ypatybes, t. y. gali pakeisti daiktavardžius 

ar būdvardžius.   

 

4.2.1 Daiktavardiškai vartojami įvardžiai 

nurodo daiktus ar dalykus, subjektą, 

objektą, adresatą ir pan.  

 Įvardžiai jis, ji rodo vyriškosios ar 

moteriškosios giminės asmenis, 

daiktus, dalykus.  

 Kiti daiktavardiškieji įvardžiai (aš, 

tu, mes, jūs, savęs, kažkas, kas, 

viskas, niekas, keletas ir t. t.) yra 

negimininiai – neturi skirtingų 

giminės formų, išskyrus mudu, 

mudvi, judu, judvi. 

 Daiktavardiškai vartojamos ir 

būdvardiškųjų įvardžių 

negimininės formos. 

 

Jis dar neatėjo. Jos eina į vakarėlį. 

Pasakyk ką nors. Parašiau jiems laišką. 

 

Jis klausia, ji atsako. 

 

 

 

Mes šiandien linksmos. Ko jūs šiandien 

liūdni? 

 

 

Judvi atrodote pavargusios. 

 Daiktavardiškai vartojami šie įvardžiai: 

 asmeniniai aš, tu, jis, ji, mes, jūs, 

jie, jos; 

 sangrąžinis savęs; 

 klausiamieji ir santykiniai kas, 

keletas; 

 neapibrėžiamieji keletas, keliolika, 

keliasdešimt, kažkas, kas nors, bet 

kas, bet koks, kai kas, visi, visos, 

abu, abi, kiekvienas, niekas.  

 

 

Aš rašau laišką. Mes esame linksmi. 

 

Jis pasitiki savimi. Jos pasitiki savimi. 

Su kuo eisi į teatrą? Pasakyk, kas atėjo. 

 

Kažkas prašė kavos. Niekas nieko 

nežino. 

4.2.2 Būdvardiškai vartojami įvardžiai nurodo 

daiktų, dalykų  ypatybes. Sakinyje jie 

derinami su daiktavardžiu linksniu, 

skaičiumi ir gimine. Kai kurie jų gali 

turėti įvardžiuotines formas (manasis, 

tavasis). 

 

Paduok šitą knygą. Atėjo kažkoks  

žmogus. 

 Būdvardiškai vartojami šie įvardžiai: 

 savybiniai manas, -a, tavas, -a, 

savas, -a, mūsiškis, -ė, jūsiškis, -ė; 

 parodomieji (apibrėžiamieji) tas, 

ta, šis, ši, šitas, šita, anas, ana, 

toks, tokia, šitoks, -ia, tas pats, ta 

pati; 

 klausiamieji ir santykiniai kuris,-i, 

koks, -ia, keli, -ios, keleri, -ios, 

kelintas, -a; 

 neapibrėžiamieji nežymimieji 

kažkoks, -ia, kažkuris, -i, koks 

nors, kokia nors, kuris nors, kuri 

 

 

Man patinka jūsiškis butas. 

 

Noriu paragauti  šito troškinio, 

Ar čia tas pats puodukas? 

 

 

Keli žmonės ateis? Koridoriuje buvo 

kelerios durys. 

 

Žiūrėjau kažkokį filmą apie karą.  

Paduok bet kurį šaukštą. 
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nors; bet koks, -ia, bet kuris, -i; 

kai kuris, -i, vienas, -a,  vienas 

kitas, viena kita, kitas, -a, šioks 

toks, šiokia tokia; 

 neapibrėžiamieji atskiriamieji 

kitas, -a, vienoks, -ia, kitoks, -ia, 

tam tikras, -a; 

 neapibrėžiamieji apibendrinamieji 
visi, -os, visoks, -ia, kiekvienas,  nė 

vienas, -a, joks, -ia, nė koks, -ia, 

 pabrėžiamasis pats, pati. 

 

 

 

 

 

 

Mums patinka kitokios dainos.   

 

 

Neturiu jokių rūpesčių.  

 

Ji pati iškepė tortą.  

 

4.2.3 Kai kurie įvardžiai gali būti vartojami ir 

būdvardiškai, ir daiktavardiškai: abu, 

abi, anas, -a, bet kuris, -i, kai kuris, -i, 

katras, -a, kažin kuris, -i, kažkuris, -i, 

keleri, -ios, keli, -ios, kelintas, -a, kitas,   

-a, kuris, -i, kuris nors, kuri nors, nė 

vienas, -a, pats, -i, šis, ši, šitas, -a, tas, ta, 

tas pats, ta pati, vienas, -a, vienas kitas, 

viena kita, visi, -os. 

 

 

Bet kuris praeivis jums parodys kelią.  

 

Bet kuris gali taip pašokti. 

   

4.3 Įvardžių linksniavimo paradigmos pateikiamos 2, 3, 4 lentelėse. 

4.4 Slenksčio (B1) lygio mokiniui reikėtų mokėti: 

  vartoti asmeninius pagrindinius 

įvardžius jis, ji kalbant apie vyriškosios 

ar moteriškosios giminės asmenis ar 

daiktus, taip pat vartoti reikiamas 

linksnių formas; 

Jonas pavėlavo į paskaitą. Ar tu jam 

pasakei, kad ji prasideda devintą 

valandą? 

  vartoti sangrąžinį įvardį savęs kalbant 

apie veiksmo subjekto santykį su pačiu 

savimi; 

Jis savęs negaili. 

Jis pats savęs nepažįsta. 

Tu pats savimi nepasitiki. 

  vartoti parodomuosius įvardžius šis, ši, 

šitas, šita kalbant apie arčiausiai laiko 

ar erdvės požiūriu esančius daiktus, tas, 

ta – apie toliau esančius, o anas, ana –

apie toliausius. Taip pat vartoti įvardį 

tas, ta nurodant jau minėtus asmenis ar 

daiktus; 

 

 

Paduok man tą knygą, ne šitą, kur ant 

stalo, o tą, kur lentynoje. 

 

Nusipirkau naujus batus. Tie batai 

rudi. 

 

  vartoti neapibrėžiamuosius 

nežymimuosius įvardžius kažkas, 

kažkoks… kalbant apie neaišku kokius 

(nežinomus) asmenis, daiktus ar 

ypatybes, kas nors, koks nors… – 

kalbant apie nesvarbu kokius (iš jau 

žinomų) asmenis, daiktus ar ypatybes, 

bet kas, bet koks… – kai nesirenkama. 

 

Kažkas stovi už durų. 

 

Ar kas nors gali man padėti? 

 

Bet koks patarimas man naudingas. 
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5.  VEIKSMAŽODŽIAI 

5.1 Tranzityviniai (+ G, su neiginiu – + K arba su neapibrėžto kiekio K):  

  aktyvaus veiksmo, nukreipto į 

objektą; 

daryti, rašyti, statyti (ką)  

nedaryti, nerašyti, nestatyti (ko) 

pirkti / nepirkti pieno, duoti / neduoti 

saldainių 

  veikėjo patiriamos būsenos, 

susijusios su objektu; 

turėti, mylėti, matyti, girdėti 

  priežastiniai. auginti (ką), gerinti (ką) 

neauginti (ko), negerinti (ko) 

5.2 Intranzityviniai (kai kurie reikalauja kitų 

linksnių): 

 

  savaiminio veiksmo; snausti, busti 

  slinkties; eiti, bėgti 

  gamtos reiškinių apibūdinimo; lyti, snigti, šalti 

  erdvinės būklės. gulėti, sėdėti 

5.3 Sangrąžiniai veiksmažodžiai 

Turi sangrąžos afiksą -si(-s). Jei 

veiksmažodis vartojamas su priešdėliu ar 

neiginiu, sangrąžos afiksas nušoka tarp 

priešdėlio ar neiginio ir šaknies. 

Sangrąžiniais veiksmažodžiais reiškiama: 

 

sektis, sekasi 

 

atsikelti, nusiprausti, pasibučiuoti 

  veiksmas, nukreiptas į subjektą; gultis, keltis, praustis 

  kad subjektas veikia objektą savo 

naudai; 

naudotis, pirktis, tvarkytis,  

  tarpusavio veiksmas; bartis, bučiuotis, matytis, neštis, 

vestis, vežtis 

  savaiminės būsenos kaita:  

  vartojami tik sangrąžine forma, didžiuotis, domėtis, elgtis, juoktis 

  tą pačią reikšmę turi ir sangrąžinė, 

ir nesangrąžinė forma. 

bijotis – bijoti, gultis – gulti, sėstis – 

sėsti 

5.4 Eigos ir įvykio veikslo veiksmažodžiai  

 Veiksmo eiga (procesas) dažniausiai 

reiškiami veiksmažodžiais be priešdėlių, 

bet esama ir eigos veikslo veiksmažodžių 

su priešdėliais. 

 

eiti, skaityti, valgyti 

 

apgailestauti, pasakoti, prieštarauti 

 Įvykio veikslas (rezultatas) dažniausiai 

reiškiamas priešdėliais. 

Staigaus veiksmo veiksmažodžiais įvykis 

reiškiamas be priešdėlių. 

 

nueiti, perskaityti, pavalgyti, suvalgyti 

 

mesti, žvilgterėti 

5.4.1 Įvykio veikslo (rezultato) raiška 

priešdėliais: 
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Priešdėlis Pamatinis Vs Darybinė reikšmė Pavyzdžiai 

ap- slinkties kryptis aplink ką, rezultatas apeiti, apvažiuoti 

 savaiminio veiksmo rezultatas apšilti, apakti 

at(i)- slinkties kryptis į ką, rezultatas atbėgti, atvažiuoti 

 tranzityviniai aktyvaus 

veiksmo 

rezultatas atlaužti, atidaryti 

į- slinkties kryptis į vidų, rezultatas įeiti, įbėgti 

  kryptis į viršų, rezultatas įlipti 

 aktyvaus veiksmo rezultatas įkalbėti 

iš- slinkties kryptis iš vidaus išeiti, išvažiuoti 

 savaiminio veiksmo ar 

būsenos 

rezultatas, susijęs su laiku išbūti, išgyventi 

 aktyvaus veiksmo rezultatas iškepti, išdažyti 

nu- slinkties kryptis tolyn, rezultatas nueiti, nuvažiuoti 

  kryptis žemyn, rezultatas nulipti 

 savaiminio veiksmo ir 

aktyvaus veiksmo (ir 

sangrąžiniai) 

rezultatas nusiprausti, nutilti, 

nuvalyti 

pa- slinkties kryptis po kuo, tolyn, 

rezultatas 

palįsti, pabėgti 

 aktyvaus veiksmo rezultatas pavalgyti, pasakyti 

par- slinkties kryptis į namus, rezultatas pareiti, parvažiuoti 

per- slinkties kryptis per ką, rezultatas pereiti, perlipti 

 tranzityviniai aktyvaus 

veiksmo 

grįžtamasis veiksmas, 

rezultatas 

perrašyti, perdirbti, 

perskaityti 

pra- slinkties kryptis pro šalį, rezultatas praeiti, pravažiuoti 

 savaiminio veiksmo ir 

aktyvaus veiksmo 

rezultatas prasimerkti, prašvisti 

pri- slinkties kryptis artyn (prie ko), 

rezultatas 

prieiti, pribėgti 

 tranzityviniai aktyvaus 

veiksmo 

kryptis į vidų, rezultatas pripilti, prinešti 

 savaiminio veiksmo ir 

aktyvaus veiksmo 

rezultatas prižadinti, prikalbėti 

su- slinkties kryptis vienas į kitą, į vieną 

vietą 

susirinkti, suvažiuoti 

 aktyvaus veiksmo momentinis veiksmas surikti, sušukti 

 aktyvaus veiksmo neigiamas rezultatas supurvinti, sudėvėti 

 savaiminio veiksmo ir 

aktyvaus veiksmo 

rezultatas sudegti, suvalgyti 

už- slinkties kryptis ant ko užlipti 

 slinkties kryptis į ką užeiti 

 savaiminio veiksmo ir 

aktyvaus veiksmo 

rezultatas užaugti, uždaryti, 

užgesti,  užrašyti  
 

5.4.2 Įvykio veikslo raiška priesagomis  

Priesaga Pamatinis žodis Pavyzdžiai 

-telėti aktyvaus veiksmo Vs riktelėti, žvilgtelėti 
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5.4.5 Eigos veikslo raiška priesagomis  

Priesaga Pamatinis žodis Pavyzdžiai 

-inėti, -inėja, 

 -inėjo 

aktyvaus veiksmo Vs bėginėti, klausinėti, vaikštinėti 

-yti, -o, -ė aktyvaus veiksmo Vs mėtyti, šaudyti, varstyti 

-styti, -sto,  

 -stė 

aktyvaus veiksmo Vs lankstyti, pjaustyti, sagstyti 

-auti, -auja, 

 -avo 

a) D (vietų, užsiėmimų 

pavadinimai) 

b) D (konkrečių daiktų 

pavadinimai) 

atostogauti, lenktyniauti 

 

grybauti, uogauti 

 

5.5 Pagrindinės Vs formos yra bendraties, esamojo laiko 3 asmens ir būtojo kartinio 

laiko 3 asmens kamienai. Visos kitos formos yra padaromos iš šių. 

 

5.5.1 Iš bendraties kamieno padaroma: skaity-ti, pirk-ti 

  tiesioginės nuosakos būt. dažninis l.; skaitydavo, pirkdavo 

  tiesioginės nuosakos būs. l.; skaitys, pirks  

  tariamoji nuosaka; skaitytų, pirktų 

  liepiamoji nuosaka; skaityk, pirk 

  veikiamosios rūšies būt. dažninio l. 

dalyviai; 

skaitydavęs, skaitydavusi, pirkdavęs, 

pirkdavusi 

  veikiamosios rūšies būs. l. dalyviai; skaitysiąs / skaitysiantis, skaitysianti, 

pirksiąs / pirksiantis, pirksianti  

  neveikiamosios rūšies būt. l. 

dalyviai; 

skaitytas, skaityta, pirktas, pirkta 

  pusdalyviai. skaitydamas, skaitydama, pirkdamas, 

pirkdama 

5.5.2 Iš esamojo laiko 3 asmens kamieno 

padaroma: 

skait-o, perk-a 

  veikiamosios rūšies es. l. dalyviai; skaitąs / skaitantis, skaitanti, perkąs / 

perkantis  

  neveikiamosios rūšies es. l. dalyviai; skaitomas, skaitoma, perkamas, perkama 

  esamojo laiko padalyviai. skaitant, perkant 

5.5.3 Iš būtojo kartinio laiko 3 asmens 

kamieno padaroma: 

skait-ė, pirk-o 

  veikiamosios rūšies būt. kartinio l. 

dalyviai; 

skaitęs, skaičiusi, pirkęs, pirkusi 

  būt. l. padalyviai. skaičius, pirkus  
 

5.5.4 Slenksčio (B1) lygio kalbos vartotojams reikalingų ir rekomenduojamų mokėti 

veiksmažodžių pagrindinės formos: 

abejoti, abejoja, abejojo (kas, kuo, dėl ko + PD) 

aiškinti, aiškina, aiškino (kas, ką, kam, apie ką + PD) 

apibendrinti, apibendrina, apibendrino (kas, ką) 

aplankyti, aplanko, aplankė (kas, ką) 

apmokėti, apmoka, apmokėjo (kas, ką) 

apsigyventi, apsigyvena, apsigyveno (kas) 

apsistoti, apsistoja, apsistojo (kas, kur, pas ką) 

aptarnauti, aptarnauja, aptarnavo (kas, ką) 

apžiūrėti, apžiūri, apžiūrėjo (kas, ką + PD) 
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areštuoti, areštuoja, areštavo (kas, ką, už ką) 

atakuoti, atakuoja, atakavo (kas, ką)  

atidaryti, atidaro, atidarė (kas, ką) 

atimti, atima atėmė (kas, ką) 

atleisti, atleidžia, atleido (1. kas, kam, už ką + PD; 2. kas, ką, iš kur) 

atlikti, atlieka, atliko (bausmę) (kas, ką, už ką) 

atostogauti, atostogauja, atostogavo (kas) 

atrodyti, atrodo, atrodė (1. kas; 2. + PD) 

atsakyti, atsako, atsakė (kas, į ką + PD) 

atsegti, atsega, atsegė (kas, ką) 

atsibusti, atsibunda, atsibudo (kas) 

atsikelti, atsikelia atsikėlė (kas) 

atsiliepti, atsiliepia, atsiliepė (kas, į ką) 

atsiminti, atsimena, atsiminė (kas, ką + PD) 

atsiprašyti, atsiprašo, atsiprašė (kas, ko, už ką / dėl ko + PD) 

atsiskaityti, atsiskaito, atsiskaitė (kas, už ką, su kuo) 

atsukti, atsuka, atsuko (kas, ką) 

auginti, augina, augino (kas, ką) 

augti, auga, augo (kas) 

auklėti, auklėja, auklėjo (kas, ką) 

autis, aunasi, avėsi (kas, ką / kuo) 

baigti, baigia, baigė (kas, ką) 

baigtis, baigiasi, baigėsi (kas) 

balsuoti, balsuoja, balsavo (kas, už ką) 

bėgioti, bėgioja, bėgiojo (kas, kur) 

bėgti, bėga, bėgo (kas, kur) 

belsti(s), beldžia(si), beldė(si) (kas) 

bijoti, bijo, bijojo (kas, ko, dėl ko) 

braižyti, braižo, braižė (kas, ką) 

brėžti, brėžia, brėžė (kas, ką, su kuo) 

bučiuoti, bučiuoja, bučiavo (kas, ką) 

būti, yra, buvo (kas) 

čiaudėti, čiaudi, čiaudėjo (kas) 

čiuožti, čiuožia, čiuožė (kas) 

dainuoti, dainuoja, dainavo (kas, ką) 

dalyti, dalija, dalijo (kas, ką) 

dalyvauti, dalyvauja, dalyvavo (kas, kur) 

daryti, daro, darė (kas, ką) 

dauginti, daugina, daugino (kas, ką) 

dažyti, dažo, dažė (kas, ką) 

deklaruoti, deklaruoja, deklaravo (kas, ką) 

dėkoti, dėkoja, dėkojo (kas, kam, už ką) 

dengti, dengia, dengė (kas, ką, kuo) 

derėtis, derasi, derėjosi (kas, dėl ko, su kuo) 

dėstyti, dėsto, dėstė (kas, ką, kam) 

dėti, deda, dėjo (kas, ką, ant ko) 

dėvėti, dėvi, dėvėjo (kas, ką / kuo) 

dirbti, dirba, dirbo (kas, ką) 

diriguoti, diriguoja, dirigavo (kas, kam) 

domėtis, domisi, domėjosi (kas, kuo) 

dovanoti, dovanoja, dovanojo (kas, ką) 



B priedas. GRAMATIKOS SANTRAUKA 

 

151 

 

draugauti, draugauja, draugavo (kas, su kuo) 

drausti, draudžia, draudė (kas, ką, kam + bendr.) 

draustis, draudžiasi, draudėsi (kas) 

drėkinti, drėkina, drėkino (kas, ką) 

drėkti, drėksta, drėko (kas) 

duoti, duoda, davė (kas, ką, kam) 

dvokti, dvokia, dvokė (kas) 

džiovinti, džiovina, džiovino (kas, ką) 

džiūti, džiūva, džiūvo (kas) 

eiti, eina, ėjo (kas, kur) 

filmuoti, filmuoja, filmavo (kas, ką) 

formuluoti, formuluoja, formulavo (kas, ką) 

fotografuoti, fotografuoja, fotografavo (kas, ką) 

galėti, gali, galėjo (kas + bendr.) 

galvoti, galvoja, galvojo (kas +PD) 

garsinti, garsina, garsino (kas, ką) 

gauti, gauna, gavo (kas, ką, kam + bendr. + PD) 

gerti, geria, gėrė (kas, ką) 

gesti, gęsta, geso (kas) 

gesti, genda, gedo (kas) 

gimti, gimsta, gimė (kas) 

ginčytis, ginčijasi, ginčijosi (kas, su kuo, dėl ko) 

ginti, gina, gynė (kas, ką, nuo ko) 

gintis, ginasi, gynėsi (kas, nuo ko) 

girdėti, girdi, girdėjo (kas, ką, apie ką) 

grįžti, grįžta, grįžo (kas) 

gręžti, gręžia, gręžė (kas, ką) 

guldyti, guldo, guldė (kas, ką) 

gulėti, guli, gulėjo (kas) 

gultis, gulasi, gulėsi (kas) 

gydyti, gydo, gydė (kas, ką, kam) 

gyventi, gyvena, gyveno (kas) 

įjungti, įjungia, įjungė (kas, ką, į ką) 

ilsėtis, ilsisi, ilsėjosi (kas, kur) 

įmesti, įmeta, įmetė (kas, ką) 

įsikelti, įsikelia, įsikėlė (kas, į ką) 

įsilaužti, įsilaužia, įsilaužė (kas, į ką) 

įsipjauti, įsipjauna, įsipjovė (kas, ką, kuo) 

įstoti, įstoja, įstojo (kas, į ką)  

išgirsti, išgirsta, išgirdo (kas, ką) 

išjungti, išjungia, išjungė (kas, ką) 

išlaikyti, išlaiko, išlaikė (kas, ką) 

išlikti, išlieka, išliko (kas) 

išmokti, išmoksta, išmoko (kas, ką) 

išrašyti, išrašo, išrašė (kas, ką, kam) 

išsikelti, išsikelia, išsikėlė (kas, kur) 

išsirinkti, išsirenka, išsirinko (kas, ką) 

išsiskirti, išsiskiria, išsiskyrė (kas, su kuo) 

išskaičiuoti, išskaičiuoja, išskaičiavo (kas, iš ko) 

ištekėti, išteka, ištekėjo (kas, už ko) 

ištrokšti, ištrokšta, ištroško (kas, ko + gerti) 
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išvažiuoti, išvažiuoja, išvažiavo (kas) 

išvežti, išveža, išvežė (kas, ką) 

įvažiuoti, įvažiuoja, įvažiavo (kas) 

įvežti, įveža, įvežė (kas, ką, į ką) 

jausti, jaučia, jausti (kas, ką) 

jaustis, jaučiasi, jautėsi (kas) 

judėti, juda, judėjo (kas) 

jungti, jungia, jungė (kas, ką, su kuo) 

kabinti, kabina, kabino (kas, ką, ant ko) 

kainuoti, kainuoja, kainavo (kas, kiek ko) 

kalbėti, kalba, kalbėjo (kas, ką, apie ką) 

kalti, kala, kalė (kas, ką) 

kartoti, kartoja, kartojo (kas, ką) 

kasti, kasa, kasė (kas, ką) 

keisti, keičia, keitė (kas, ką) 

keistis, keičiasi, keitėsi (kas) 

keliauti, keliauja, keliavo (kas, po ką, į kur) 

kelti, kelia, kėlė (kas, ką, kada) 

keltis, keliasi, kėlėsi (kas, kada) 

kepti, kepa, kepė (kas, ką) 

ketinti, ketina, ketino (kas + bendr.) 

kilti, kyla, kilo (kas, kuo) 

kirpti, kerpa, kirpo (kas, ką) 

klauptis, klaupiasi, klaupėsi (kas) 

klausti, klausia, klausė (kas, ką, apie ką + PD) 

klausyti, klauso, klausė (kas, ko) 

klausytis, klausosi, klausėsi (kas, ko) 

klijuoti, klijuoja, klijavo (kas, ką) 

klysti, klysta, klydo (kas) 

kloti, kloja, klojo (kas, ką) 

klūpėti, klūpi, klūpėjo (kas, kur) 

kolekcionuoti, kolekcionuoja, kolekcionavo (kas, ką) 

koncertuoti, koncertuoja, koncertavo (kas, kur) 

kosėti, kosi, kosėjo (kas) 

kovoti, kovoja, kovojo (kas, su kuo, prieš ką, dėl ko) 

kristi, krinta, krito (kas, nuo ko) 

kūrenti, kūrena, kūreno (kas, ką, kuo) 

kurti, kuria, kūrė (kas, ką) 

laikyti, laiko, laikė (kas, ką, kuo) 

laikytis, laikosi, laikėsi (kas, už ko) 

laimėti, laimi, laimėjo (kas, ką, prieš ką) 

laistyti, laisto, laistė (kas, ką, kuo) 

lankyti, lanko, lankė (kas, ką) 

laukti, laukia, laukė (kas, ko) 

lauktis, laukiasi, laukėsi (kas, ko) 

leisti, leidžia, leido (kas, kam + bendr.) 

lenkti, lenkia, lenkė (kas, ką) 

likti, lieka, liko (kas) 

lipti, lipa, lipo (kas, į ką) 

liudyti, liudija, liudijo (kas, ką, apie ką) 

lošti, lošia, lošė (kas, kuo) 
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lyginti, lygina, lygino (1. kas, ką, kuo; 2. kas, ką, su kuo) 

lyti, lyja, lijo (tik lietus) 

maišyti, maišo, maišė (kas, ką) 

manyti, mano, manė (kas, apie ką + PD) 

matuoti, matuoja, matavo (kas, ką, kuo) 

matyti, mato, matė (kas, ką + PD) 

maudyti, maudo, maudė (kas, ką, kur) 

maudytis, maudosi, maudėsi (kas, kur) 

mautis, maunasi, movėsi (kas, ką / kuo) 

mėgti, mėgsta, mėgo (kas, ką + bendr.) 

megzti, mezga, mezgė (kas, ką, kam, kuo) 

miegoti, miega, miegojo (kas) 

mirti, miršta, mirė (kas) 

mokėti, moka, mokėjo (kas, kuo, už ką, kiek ko) 

mokyti, moko, mokė (kas, ką, ko) 

mokytis, mokosi, mokėsi (kas, ką, ko) 

mušti, muša, mušė (kas, ką, kuo) 

mylėti, myli, mylėjo (kas, ką) 

nešioti, nešioja, nešiojo (kas, ką) 

nešti, neša, nešė (kas, ką) 

negaluoti, negaluoja, negalavo (kas) 

nekęsti, nekenčia, nekentė (kas, ko, už ką) 

nudegti, nudega, nudegė (kas, ką) 

nugalėti, nugali, nugalėjo (kas, ką) 

nuomoti, nuomoja, nuomojo (kas, ką, kam) 

nurimti, nurimsta, nurimo (kas) 

nusiginkluoti, nusiginkluoja, nusiginklavo (kas) 

nusikalsti, nusikalsta, nusikalto (kas, kam, kuo) 

nustoti, nustoja, nustojo (kas + bendr.) 

operuoti, operuoja, operavo (kas, kam, ką) 

pabusti, pabunda, pabudo (kas, kada) 

padėti, padeda, padėjo (kas + bendr.) 

pakeisti, pakeičia, pakeitė (kas, ką, kam) 

pakelti, pakelia, pakėlė (kas, ką) 

palikti, palieka, paliko (kas, ką) 

pamesti, pameta, pametė (kas, ką, kur) 

pamiršti, pamiršta, pamiršo (kas, ką, kur) 

parduoti, parduoda, pardavė (kas, kam, ką) 

pareiti, pareina, parėjo (kas) 

parodyti, parodo, parodė (kas, ką, kam) 

pasakoti, pasakoja, pasakojo (kas, kam, ką, apie ką) 

pasidaryti, pasidaro, pasidarė (kas, ką) 

pasiekti, pasiekia, pasiekė (kas, ką) 

pasigirsti, pasigirsta, pasigirdo (kas) 

pasiklysti, pasiklysta, pasiklydo (kas, kur) 

pasirašyti, pasirašo, pasirašė (kas, ką) 

pasitikti, pasitinka, pasitiko (kas, ką) 

patikti, patinka, patiko (kas, kam, kuo) 

pavargti, pavargsta, pavargo (kas) 

pavykti, pavyksta, pavyko (kas, kam) 

peršalti, peršąla, peršalo (kas) 
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piešti, piešia, piešė (kas, ką) 

pietauti, pietauja, pietavo (kas) 

pildyti, pildo, pildė (kas, ką) 

pilti, pila, pylė (kas, ką, į ką) 

pirkti, perka, pirko (kas, ką, kur) 

pykinti, pykina, pykino (ką) 

pykti, pyksta, pyko (kas, ant ko) 

pjauti, pjauna, pjovė (kas, ką, kuo) 

plaukti, plaukia, plaukė (kas, kuo) 

plauti, plauna, plovė (kas, ką, kuo) 

poilsiauti, poilsiauja, poilsiavo (kas) 

pradėti, pradeda, pradėjo (kas, ką + bendr.) 

prašyti, prašo, prašė (kas, ką, ko + bendr.) 

pralaimėti, pralaimi, pralaimėjo (kas, ką, kam) 

prausti, prausia, prausė (kas, kam, ką) 

praustis, prausiasi, prausėsi (kas, ką) 

prekiauti, prekiauja, prekiavo (kas, kuo, su kuo) 

prieštarauti, prieštarauja, prieštaravo (kas, kam) 

priimti, priima, priėmė (kas, ką) 

prisiminti, prisimena, prisiminė (kas, ką + PD) 

prisistatyti, prisistato, prisistatė (kas, kam) 

pristatyti, pristato, pristatė (kas, kam, ką) 

prisukti, prisuka, prisuko (kas, ką – laikrodį) 

privalėti, privalo, privalėjo (kas + bendr.) 

purvinti, purvina, purvino (kas, ką) 

pusryčiauti, pusryčiauja, pusryčiavo (kas, kada) 

pūsti, pučia, pūtė (kas) 

rašyti, rašo, rašė (kas, ką, kam) 

ragauti, ragauja, ragavo (kas, ką) 

rakinti, rakina, rakino (kas, ką) 

registruoti, registruoja, registravo (kas, ką) 

reikšti, reiškia, reiškė (kas, ką, kam) 

reikėti, reikia, reikėjo (kam, ko + bendr.) 

remontuoti, remontuoja, remontavo (kas, ką) 

remti, remia, rėmė (kas, ką, kuo) 

remtis, remiasi, rėmėsi (kas, kuo) 

rengtis, rengiasi, rengėsi (kas, ką / kuo) 

rezervuoti, rezervuoja, rezervavo (kas, ką, kam) 

rišti, riša, rišo (kas, ką, prie ko) 

rinkti, renka, rinko (kas, ką) 

rinktis, renkasi, rinkosi (kas, kur, dėl ko) 

rodyti, rodo, rodė (kas, ką, kam) 

rūkyti, rūko, rūkė (kas, ką) 

ruošti, ruošia, ruošė (kas, ką) 

ruoštis, ruošiasi, ruošėsi (kas, kam) 

sakyti, sako, sakė (kas, ką, kam) 

sapnuoti, sapnuoja, sapnavo (kas, ką) 

saugoti, saugo, saugojo (kas, ką) 

sėdėti, sėdi, sėdėjo (kas, ant ko) 

segti, sega, segė (kas, ką) 

sektis, sekasi, sekėsi (kam, kas) 
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semti, semia, sėmė (kas, ką) 

senti, sensta, seno (kas) 

sėsti, sėda, sėdo (kas, ant ko) 

sėti, sėja, sėjo (kas, ką) 

siekti, siekia, siekė (kas, ko) 

siųsti, siunčia, siuntė (kas, ką, kam) 

sirgti, serga, sirgo (kas, kuo) 

siūti, siuva, siuvo (kas, ką, kam) 

skaityti, skaito, skaitė (kas, ką) 

skalbti, skalbia, skalbė (kas, ką, kuo) 

skambėti, skamba, skambėjo (kas) 

skambinti, skambina, skambino (kas, kam, kuo) 

skaudėti, skauda, skaudėjo (kam, kas / ką) 

skelbti, skelbia, skelbė (kas, ką, per ką, kam) 

skinti, skina, skynė (kas, ką) 

skirtis, skiriasi, skyrėsi (kas, su kuo, iš ko) 

skolinti, skolina, skolino (kas, ką, kam) 

skristi, skrenda, skrido (kas, kuo) 

skustis, skutasi, skutosi (kas, kuo) 

smirdėti, smirda, smirdėjo (kas, kuo) 

snausti, snaudžia, snaudė (kas) 

snigti, sninga, snigo (sniegas) 

sodinti, sodina, sodino (kas, ką) 

spalvinti, spalvina, spalvino (kas, ką, kuo) 

spausti, spaudžia, spaudė (kas, ką, kuo) 

sportuoti, sportuoja, sportavo (kas) 

sprogdinti, sprogdina, sprogdino (kas, ką) 

sprogti, sprogsta, sprogo (kas) 

stabdyti, stabdo, stabdė (kas, ką) 

statyti, stato, statė (kas, ką) 

stebėti, stebi, stebėjo (kas, ką) 

stoti, stoja, stojo (kas) 

stovėti, stovi, stovėjo (kas) 

streikuoti, streikuoja, streikavo (kas, dėl ko) 

studijuoti, studijuoja, studijavo (kas, ką, kur) 

sušalti, sušąla, sušalo (kas) 

sudėti, sudeda, sudėjo (kas, ką, su kuo) 

sugebėti, sugeba, sugebėjo (kas + bendr.) 

sugesti, sugenda, sugedo (kas) 

sukti, suka, suko (kas, ką) 

sulaikyti, sulaiko, sulaikė (kas, ką) 

supažindinti, supažindina, supažindino (kas, ką, su kuo) 

suprasti, supranta, suprato (kas, ką) 

susilaužyti, susilaužo, susilaužė (kas, ką) 

susimušti, susimuša, susimušė (kas, ką arba kas, su kuo) 

susipažinti, susipažįsta, susipažino (kas, su kuo) 

susirašinėti, susirašinėja, susirašinėjo (kas, su kuo) 

susirinkti, susirenka, susirinko (kas, kur) 

susitarti, susitaria, susitarė (kas, su kuo, dėl ko) 

susitikti, susitinka, susitiko (kas, su kuo) 

susitrenkti, susitrenkia, susitrenkė (kas, ką) 
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susituokti, susituokia, susituokė (kas, su kuo) 

susižeisti, susižeidžia, susižeidė (kas, ką, kuo) 

suteikti, suteikia, suteikė (kas, ką, kam) 

sutikti, sutinka, sutiko (1. kas, su kuo; 2. kas, ką) 

sveikti, sveiksta, sveiko (kas) 

sverti, sveria, svėrė (kas, kiek) 

šalti, šąla, šalo (kas) 

šerti, šeria, šėrė (kas, ką) 

šauti, šauna, šovė (kas, į ką) 

šlapinti, šlapina, šlapino (kas, ką) 

šlapti, šlampa, šlapo (kas) 

šluostyti, šluosto, šluostė (kas, ką, kam) 

šluostytis, šluostosi, šluostėsi (kas, ką) 

šilti, šyla, šilo (kas) 

šukuoti, šukuoja, šukavo (kas, ką, kam) 

šukuotis, šukuojasi, šukavosi (kas, ką) 

švęsti, švenčia, šventė (kas, ką) 

šviesti, šviečia, švietė (kas, ką, kuo) 

taisyti, taiso, taisė (kas, ką, kam) 

tapti, tampa, tapo (kas, kuo) 

tapyti, tapo, tapė (kas, kuo, ant ko) 

tarti, taria, tarė (kas, ką) 

tartis, tariasi, tariasi (kas, su kuo, dėl ko) 

tęstis, tęsiasi, tęsėsi (kas, kiek ilgai) 

taupyti, taupo, taupė (kas, ką – pinigus) 

tekėti, teka, tekėjo (mergina) (kas, už ko) 

tekėti, teka, tekėjo (skystis) (kas, iš kur) 

tepti, tepa, tepė (kas, kam, ką, kuo) 

teptis, tepasi, tepėsi (kas, ką, kuo) 

tikėti, tiki, tikėjo (kas, kuo, ką – Dievą + PD) 

tikėtis, tikisi, tikėjosi (kas, ko + PD) 

tikrinti, tikrina, tikrino (kas, ką) 

tikti, tinka, tiko (kam, kas) 

tildyti, tildo, tildė (kas, ką) 

traukti, traukia, traukė (kas, ką, už ko) 

trinti, trina, trynė (kas, ką, kuo) 

troškinti, troškina, troškino (maistą) (kas, ką, kur) 

troškinti, troškina, troškino (ką) 

trukdyti, trukdo, trukdė (kas, kam + bendr.) 

tuoktis, tuokiasi, tuokėsi (kas, su kuo) 

tupėti, tupi, tupėjo (kas) 

tūptis, tupiasi, tūpėsi (kas) 

turėti, turi, turėjo (kas, ką) 

turėti, turi, turėjo (privalėti) (kas + bendr.) 

tvarkyti, tvarko, tvarkė (kas, ką) 

tvarstyti, tvarsto, tvarstė (kas, kam, ką) 

uosti, uodžia, uodė (kas, ką) 

uždaryti, uždaro, uždarė (kas, ką) 

uždegti, uždega, uždegė (kas, ką) 

uždirbti, uždirba, uždirbo (kas, kiek ko) 

užkąsti, užkanda, užkando (kas, ko) 
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užmigti, užmiega, užmigo (kas) 

užsakyti, užsako, užsakė (kas, kam, ką / ko) 

užsirašyti, užsirašo, užsirašė (kas, ką, į ką, pas ką) 

užsiregistruoti, užsiregistruoja, užsiregistravo (kas) 

užsisakyti, užsisakė, užsisako (kas, ką / ko) 

užsukti, užsuka, užsuko (kas, į ką / pas ką) 

užtraukti, užtraukia, užtraukė (kas, ką) 

ūkininkauti, ūkininkauja, ūkininkavo (kas) 

vadintis, vadinasi, vadinosi (kas, kuo) 

vaidinti, vaidina, vaidino (kas, ką) 

vaikščioti, vaikščioja, vaikščiojo (kas, kur, po ką) 

vairuoti, vairuoja, vairavo (kas, ką) 

vakarieniauti, vakarieniauja, vakarieniavo (kas, kur, su kuo) 

valdyti, valdo, valdė (kas, ką) 

valgyti, valgo, valgė (kas, ką) 

valyti, valo, valė (kas, kam, nuo ko, ką) 

valytis, valosi, valėsi (kas, ką) 

vartoti, vartoja, vartojo (kas, ką) 

važiuoti, važiuoja, važiavo (kas, kur) 

veikti, veikia, veikė (kas) 

vėluoti, vėluoja, vėlavo (kas, į ką) 

versti, verčia, vertė (1. kas, ką, kuo; 2. kas, iš ko, į ką) 

vesti, veda, vedė (kas, ką) 

vežti, veža, vežė (kas, ką, kuo) 

vilktis, velkasi, vilkosi (kas, ką / kuo) 

viršyti, viršija, viršijo (kas, ką – greitį) 

virti, verda, virė (kas, ką) 

vogti, vagia, vogė (kas, ką) 

vykti, vyksta, vyko (kas) 

žaibuoti, žaibuoja, žaibavo (žaibas) 

žaisti, žaidžia, žaidė (kas, ką, kuo, su kuo) 

žeisti, žeidžia, žeidė (kas, ką, kuo) 

žinoti, žino, žinojo (kas, ką, apie ką) 

žiūrėti, žiūri, žiūrėjo (kas, į ką) 

žudyti, žudo, žudė (kas, ką, dėl ko) 

žvejoti, žvejoja, žvejojo (kas) 

žymėti, žymi, žymėjo (kas, ką, kuo) 
 

 

5.6  Nuosakos ir laikai  

5.6.1 Tiesioginės nuosakos vientisiniai laikai: esamasis, būtasis kartinis, būtasis dažninis ir 

būsimasis.  

5.6.1.1 Esamasis laikas 

Esamojo laiko formos: 

 

 

 Vienaskaita 

aš ein-u, žaidž-iu, gal-iu, dar-au 

tu ein-i, žaid-i, gal-i, dar-ai  

jis, ji ein-a, žaidž-ia, gal-i, dar-o 

Daugiskaita 

mes ein-ame, žaidž-iame, gal-ime,dar-ome 

jūs ein-ate, žaidž-iate, gal-ite, dar-ote 

jie, jos ein-a, žaidž-ia, gal-i, dar-o 

 

 



B priedas. GRAMATIKOS SANTRAUKA 

 

158 

 

 Sangrąžinių veiksmažodžių esamojo laiko formos: 

 

 

 Vienaskaita 

aš perk-uosi, kel-iuosi, tik-iuosi, dar-ausi 

tu perk-iesi, kel-iesi, tik-iesi, dar-aisi 

jis, ji perk-asi, kel-iasi,  tik-isi, dar-osi 

Daugiskaita 

mes perk-amės, kel-iamės, tik-imės, dar-omės  

jūs perk-atės, kel-iatės, tik-itės, dar-otės  

jie, jos perk-asi, kel-iasi, tik-isi, dar-osi 

 

 

  Jeigu 3 asmens galūnės priebalsis 

yra minkštas (eina prieš galūnę -i  

arba -ia), toks minkštumas išlieka ir 

prieš pirmojo asmens galūnę -u. 

Rašte tai rodo minkštumo ženklas i. 

guli – gul-i-u 

lauk-i-a – lauk-i-u 

  Jeigu prieš galūnės balsius a, u eina 

minkšti priebalsiai d, t, tai jie virsta 

dž, č.  

 

sėdž-i-u, sėd-i, sėd-i 

žaidž-i-u, žaid-i, žaidž-i-a 

 

 Veiksmažodžio būti esamojo laiko formos: 

 

 

 Vienaskaita 

aš esu, būnu 

tu esi, būni 

jis, ji yra, būna 

Daugiskaita 

mes esame, būname 

jūs esate, būnate 

jie, jos yra, būna 

   

 Esamojo laiko  reikšmės:  

  konkretusis esamasis laikas reiškia 

kalbamuoju momentu vykstantį, 

nors trukme su tuo momentu ne 

visada sutampantį veiksmą; 

Moteris sėdi prie lango ir skaito knygą. 

Jis pasakoja apie keliones. 

  apibendrinamasis esamasis laikas 

reiškia neribotos trukmės, nuolat 

vykstantį ar pasikartojantį veiksmą; 

Lietuva ribojasi su Latvija, Baltarusija, 

Lenkija ir Rusija. 

Parduotuvė nedirba sekmadieniais. 

  esamasis laikas gali būti vartojamas 

būtųjų laikų reikšmėmis. Slenksčio 

(B1) lygio mokiniui svarbu suprasti, 

kad tai – praeities veiksmo 

suaktualinimas; 

 

Pareinu vakar iš darbo ir pašto dėžutėje 

randu keistą laišką. 

 

  esamojo laiko formomis gali būti 

reiškiamas veiksmas, kuris greitai 

įvyks, kuriam pasirengta; 

Šiandien vakare einu į spektaklį. 

Nuo rytojaus jau atostogauju. 

  esamojo laiko daugiskaitos pirmuoju 

asmeniu reiškiamas kvietimas, 

raginimas veikti kartu. 

Einam pietauti, gerai? 

Pietaujam šioje kavinėje, gerai?  

5.6.1.2 Būtasis laikas 

Būtojo laiko formos: 

 

 Vienaskaita 

aš skaič-iau, ėj-au 

tu skait-ei, ėj-ai 

Daugiskaita 

mes skait-ėme, ėj-ome 

jūs skait-ėte, ėj-ote 
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jis, ji skait-ė, ėj-o jie, jos skait-ė, ėj-o 

 

 Sangrąžinės būtojo laiko formos: 
 

 Vienaskaita 

aš kėl-iausi, tikėj-ausi 

tu kėl-eisi, tikėj-aisi 

jis, ji kėl-ėsi, tikėj-osi 

Daugiskaita 

mes kėl-ėmės, tikėj-omės 

jūs kėl-ėtės, tikėj-otės 

jie, jos kėl-ėsi, tikėj-osi 

  

Būtojo laiko reikšmės: 

 

 

  Būtuoju laiku reiškiamas 

vienkartinis praeities veiksmas. 

Berniukas nusipirko ledų. 

  Būtasis laikas, rodantis procesą,  gali 

reikšti pasikartojantį praeities 

veiksmą (kartojimąsi rodo 

kontekstas). 

Kas vakarą žiūrėjau televizorių. 

5.6.1.3 Būtojo dažninio laiko formos:  

 Vienaskaita 

aš skaity-dav-au 

tu skaity-dav-ai 

jis, ji skaity-dav-o 

Daugiskaita 

mes skaity-dav-ome 

jūs skaity-dav-ote 

jie, jos skaity-dav-o 

  

Sangrąžinės būtojo dažninio laiko formos 

 

 Vienaskaita 

aš kel-dav-ausi 

tu kel-dav-aisi 

jis, ji kel-dav-osi 

Daugiskaita 

mes kel-dav-omės 

jūs kel-dav-otės 

jie, jos kel-dav-osi 

 

 Būtojo dažninio laiko formos reiškia 

įprastinį ir pasikartojantį praeities 

veiksmą. 

Jonas paprastai atostogaudavo 

Palangoje.  

Anksčiau mes dažnai eidavome į kiną. 

 

5.6.1.4 Būsimojo laiko formos:  

 Vienaskaita 

aš gy-s-iu, skaity-s-iu 

tu gy-s-i, skaity-s-i 

jis, ji gi-s, skaity-s 

Daugiskaita 

mes gy-s-ime, skaity-s-ime 

jūs gy-s-ite, skaity-s-ite 

jie, jos, gi-s, skaity-s 

  

Sangrąžinės būsimojo laiko formos: 

 

 

 Vienaskaita 

aš kel-siuosi 

tu kel-siesi 

jis, ji kel-sis 

Daugiskaita 

mes kel-simės 

jūs kel-sitės 

jie, jos kel-sis 

 

 Jei dviskiemenė bendratis baigiasi -yti,  

-(i)ūti, tai trečiajame asmenyje šie 

gy-ti – gis 

būti – bus 
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balsiai tariami trumpai ir rašoma -is,      

-(i)us. Visų kitų veiksmažodžių balsių 

ilgumas nekinta. 

klysti – klys 

skaityti – skaitys 

 Bendraties kamieno galo priebalsiai s, z 

išnyksta, o š, ž virsta š. 

vesti – vesiu, megzti – megsiu 

nešti – nešiu, vežti – vešiu 

 Būsimojo laiko reikšmės:  

  konkretusis būsimasis laikas reiškia 

ateityje vyksiantį ar įvyksiantį 

veiksmą; 

Namo grįšiu vėlai vakare.  

Rytoj užvažiuosiu į parduotuvę ir 

nusipirksiu naują švarką. 

  apibendrinamasis būsimasis laikas 

reiškia veiksmą, aktualų tiek 

ateičiai, tiek dabarčiai. 

Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. 

5.6.1.5 Sudurtinės laikų formos sudaromos iš 

veiksmažodžio būti asmenuojamųjų 

formų ir veikiamosios bei 

neveikiamosios rūšies dalyvių. 

Jonas ne kartą yra buvęs Zarasuose. 

Mergaitė buvo skaičiusi tą knygą. 

Namas buvo pastatytas prieš 20 metų. 

Pietūs jau yra verdami. 

 Slenksčio (B1) lygio mokiniai turėtų 

suprasti: 

 

  veikiamosios rūšies sudurtinius 

atliktinius laikus; 

esu, buvau, būsiu skaitęs / skaičiusi 

esi, buvai, būsi skaitęs / skaičiusi 

yra, buvo, bus skaitęs / skaičiusi 

esame, buvome, būsime skaitę / 

skaičiusios 

esate, buvote, būsite skaitę / skaičiusios 

yra, buvo, bus skaitę / skaičiusios 

  neveikiamosios rūšies sudurtinius 

laikus su esamojo laiko dalyviais; 

esu, buvau, būsiu laukiamas / laukiama 

esi, buvai, būsi laukiamas / laukiama 

yra, buvo, bus laukiamas / laukiama 

esame, buvome, būsime laukiami / 

laukiamos 

esate, buvote, būsite laukiami / 

laukiamos 

yra, buvo, bus laukiami / laukiamos 

  neveikiamosios rūšies sudurtinius 

laikus su būtojo laiko dalyviais. 

esu, buvau, būsiu lauktas / laukta 

esi, buvai, būsi lauktas / laukta 

yra, buvo, bus lauktas / laukta 

esame, buvome, būsime laukti / lauktos 

esate, buvote, būsite laukti / lauktos 

yra, buvo, bus laukti / lauktos 

 Sudurtiniais laikais reiškiama 

rezultatinė būsena, kilusi iš anksčiau 

atlikto veiksmo. 

Berniukas buvo skaitęs tą knygą, bet 

neprisiminė pavadinimo. 

Esu matęs tą filmą, tik dabar 

neprisimenu režisieriaus pavardės.  

Kad ir pavėluosite, vis tiek būsite 

laukiami. 

Jei esi buvęs Neringoje, tai žinai, kokių 

gražių kampelių yra Lietuvoje.  
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5.6.2 Tariamoji nuosaka 

 

 

5.6.2.1 Vientisinės tariamosios nuosakos formos:  

 

 

 Vienaskaita 

aš ei-čiau, skaity-čiau 

tu ei-tum, skaity-tum 

jis, ji ei-tų, skaity-tų 

Daugiskaita 

mes ei-tu(mė)me, skaity-tu(mė)me  

jūs ei- tumėte, skaity-tumėte 

jie, jos ei-tų, skaity-tų 

 

 Sangrąžinės tariamosios nuosakos formos: 

 

 

 Vienaskaita 

aš tikė-čiausi 

tu tikė-tumeisi 

jis, ji tikė-tųsi 

Daugiskaita 

mes tikė-tu(mė)mės 

jūs tikė-tumėtės 

jie, jos tikė-tųsi 

 

 

 Tariamosios nuosakos vientisinėmis 

formomis reiškiami veiksmai, kurie galėtų 

vykti ar įvykti arba kurie yra 

pageidaujami (reali sąlyga). Jomis 

nusakoma: 

 galimybė, 

 sąlyga, 

 pageidavimas, mandagus prašymas 

(vartojami veiksmažodžiai norėti, 

pageidauti, patarti, prašyti, siūlyti), 

 

 skatinimas. 

 

 

 

 

 

 

Tą knygą perskaityčiau per vakarą. 

Jei paskubėtume, suspėtume į kiną. 

Norėčiau puodelio kavos. 

Ko pageidautumėte? 

Patarčiau šiltai apsirengti. Prašyčiau 

kilogramo obuolių. 

Siūlyčiau dar vieną gabaliuką torto. 

Eitu(mė)me greičiau. 

5.6.2.2 Sudurtinės tariamosios nuosakos formos 

padaromos iš pagalbinio veiksmažodžio 

būti tariamosios nuosakos formų ir 

veikiamosios ar neveikiamosios rūšies 

dalyvių. 

 

 

 Vienaskaita 

aš būčiau žinojęs / žinojusi 

tu būtum žinojęs / žinojusi 

jis, ji būtų žinojęs / žinojusi 

Daugiskaita 

mes būtu(mė)me žinoję / žinojusios 

jūs būtu(mė)te žinoję / žinojusios 

jie, jos būtų žinoję / žinojusios 

 

 Sudurtinės tariamosios nuosakos formos 

reiškia veiksmus, kurie įvykti negali 

(nereali sąlyga) 

 

Jei ji būtų žinojusi adresą, būtų 

pasiuntusi laišką. 
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5.6.3 Liepiamoji nuosaka 

 

 

 Liepiamosios nuosakos formos:  

 

 

 Vienaskaita 

aš    --- 

tu skaity-k 

jis, ji tegu skait-o 

 

Daugiskaita 

mes skaity-kime 

jūs skaity-kite 

jie, jos tegu skait-o 

 Sangrąžinės liepiamosios nuosakos formos:  

 Vienaskaita 

aš    --- 

tu tikė-kis 

jis, ji tegu tik-isi 

Daugiskaita 

mes tikė-kimės 

jūs tikė-kitės 

jie, jos tegu tik-isi 

 Liepiamosios nuosakos 3 asmens forma 

sutampa su tiesioginės nuosakos 

esamojo laiko 3 asmens forma 

(pridedama dalelytė tegu). 

 

 Liepiamąja nuosaka reiškiama 

kalbančiojo asmens valia: įsakymas, 

liepimas, raginimas, skatinimas ir t. t. 

Atnešk man obuolį.  

Padarykite tą darbą iki rytojaus. 

5.7 Neasmenuojamosios veiksmažodžių formos  

5.7.1 Neveikiamosios rūšies formos, aktualios 

Slenksčio lygio mokiniams, yra šios: 

 

  veikiamosios rūšies dalyviai:  

 esamojo laiko,  

 būtojo kartinio laiko,  

 būtojo dažninio laiko,  

 būsimojo laiko;  

 neveikiamosios rūšies dalyviai:  

 esamojo laiko, 

 būtojo laiko; 

 padalyviai 

 esamojo laiko, 

 būtojo laiko; 

 pusdalyviai. 
 

Dalyvių daryba ir linksniavimas 

pateikiamas 10–15 lentelėse. 

 

skaitąs / skaitantis, skaitanti,  

skaitęs, skaičiusi, skaitę, skaičiusios 

nešdavęs, nešdavusios 

darysiantis, darysianti 

 

skaitomas, skaitoma, skaitomi, matytas, 

matyta 

 

šviečiant 

palijus 

 

eidama, kalbėdama 

5.7.2 Dalyvių vartosena:  

  atributinė (reiškia požymį), ypač 

būdinga neveikiamosios rūšies 

dalyviams;  

verkiantis vaikas, bėgantis šuo, 

skaitoma knyga, parašytas laiškas 

 

  predikatinė (reiškia pagrindinį 

veiksmą – sakinyje  eina tariniu); 

negimininė forma vartojama tik 

predikatiškai; 

Šis miestas įkurtas prieš šimtą metų. 

Vaikui leidžiama čia žaisti. 

  aplinkybinė (reiškia šalutinį 

veiksmą). 

Atvažiavęs į Vilnių Jonas apsigyveno 

viešbutyje. 
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5.7.3 Padalyviais pasakomas kito veikėjo 

veiksmas.  

 Esamojo laiko padalyviai padaromi 

iš esamojo laiko formos pridedant 

formantus -ant (1 ir 2 asmenuotės),  

-int (2 asmenuotė); 

 Būtojo laiko padalyviai padaromi iš 

būtojo laiko formos pridedant 

formantą -(i)us.  

 

 

 

einant, renkant, skaitant, tylint 

 

 

 

 

ėjus, rinkus, skaičius, tylėjus  

5.7.4 Pusdalyviais pasakomas to paties 

veikėjo kitas (antraeilis) veiksmas. 

Formos padaromos iš bendraties 

numetant -ti ir pridedant -damas, -dami 

(vyr. g.), -dama, -damos (mot. g.).  

 

eidamas, eidami, eidama, eidamos 

tylėtdamas, tylėdami, tylėdama, 

tylėdamos 

5.7.5 Slenksčio (B1)  lygio mokiniai turėtų 
atpažinti tekste ir gebėti atributiškai 
vartoti neveikiamosios rūšies esamojo ir 
būtojo laiko bei veikiamosios rūšies 
esamojo ir būtojo laiko dalyvius, 
suprasti sudurtinius laikus, taip pat 
mokėti reikšti antraeilį veiksmą dalyvių 
padalyvių ir pusdalyvių formomis. 
Pagrindinio ir antraeilio veiksmo raiška: 

 

  to paties veikėjo antraeilis veiksmas, 

vykstantis kartu su pagrindiniu 

veiksmu, reiškiamas pusdalyvio 

formomis; 

Berniukas nesidairydamas ėjo per 

gatvę. 

Moteris skubėdama valgė. 

  to paties veikėjo ankstesnis 

veiksmas reiškiamas veikiamosios 

rūšies būtojo kartinio laiko 

dalyviais; 

Parėjęs namo išsiviriau kavos. 

  kito veikėjo vienalaikis veiksmas 

reiškiamas esamojo laiko 

padalyviais; 

Lietui lyjant mes vaikščiojome po 

miestą. 

  kito veikėjo ankstesnis veiksmas 

reiškiamas būtojo laiko padalyviais. 

Koncertui pasibaigus mes nuėjome gerti 

kavos. 

5.8 Neveikiamoji rūšis  

 Neveikiamoji rūšis reiškiama sudurtinių 

laikų su neveikiamosios rūšies dalyviais 

formomis.  

 

 Neveikiamoji rūšis vartojama:   

  kai veiksmo atlikėjas ar būsenos 

turėtojas nereiškiamas sakinio 

veiksniu, bet atsiduria papildinio 

pozicijoje, 

Mama nupirko knygą. – Mamos 

nupirkta knyga. 

  kai veiksnys iš viso 

nepasakomas, 

Namas buvo pastatytas per metus. 

  kai tariniu eina negimininė 

dalyvio forma (bevardė giminė). 

Čia draudžiama vaikščioti. 
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6.    PRIEVEIKSMIAI  

6.1 Prieveiksmių reikšmės:  

  veiksmo vietos; 

 

anapus, aplink, arti, aukštai, čia, dešinėje, 

kairėje, kitapus, kitur, kur, kur nors, 

namie, niekur, šiapus, ten, toli, vietomis, 

viršuj, visur, žemai 

  krypties; atgal, aukštyn, dešinėn, kairėn, pirmyn, 

šalin, tiesiai, viršun, žemyn 

iš čia, iš ten, iš kur, iš dešinės, iš kairės, iš 

priekio … 

į čia, į ten, į kur, į dešinę, į kairę, į priekį 

… 

  laiko:  bet kada, jau, kada, kada nors, kažkada, 

laiku, tada 

  dabarties laiko momento, dabar, šiąnakt, šiandien, šiemet, šiuokart 

  praeities momento, anąkart, kadaise, ką tik, pernai, užpernai, 

seniai, vakar, užvakar 

  ateities momento; greitai, netrukus, poryt, rytoj, tuojau, tuoj 

  dažnio, kartojimosi; visada, dažnai, kartais, retai, niekada 

  paros dalių; paryčiais, pavakary, popiet, priešpiet, 

vakarop 

  kokybės; aiškiai, blogai, gerai, kaip, tinkamai, taip 

  intensyvumo; ypač, gana, labai, nepaprastai, 

pakankamai, patenkinamai, smarkiai, 

stipriai 

  kiekybės; daug, kiek, mažai, menkai, šiek tiek, šitiek, 

tiek, truputį 

dvigubai, trigubai, dukart, triskart 

  priežasties ir tikslo. kodėl, todėl, užtat 

tyčia, netyčia 

6.2 Prielinksnių laipsniai 

Kai kurie prieveiksmiai, dažniausiai 

padaryti iš būdvardžių, yra 

laipsniuojami.  

 

 

 

 

geras – gerai, geriau, geriausiai 

Bet: anksti – anksčiau, anksčiausiai 

arti – arčiau, arčiausiai 

daug – daugiau, daugiausiai 

į dešinę – dešiniau, dešiniausiai 

į kairę – kairiau, kairiausiai 

toli – toliau, toliausiai  

  Aukštesnysis laipsnis padaromas su 

formantu -iau, po j – -au; 

 

geriau, linksmiau, naujau 

  aukščiausias laipsnis padaromas su 

formantu -iausiai.  

 

geriausiai, linksmiausiai 

 Aukštesniojo ir aukščiausiojo laipsnių 

formų kamieno galo d, t virsta į dž, č. 

anksčiau, anksčiausiai (anksti) 

arčiau, arčiausiai (arti) 
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6.3 Daryba  

 Kai kurie prieveiksmiai padaromi iš 

kintamos ypatybės būdvardžių: 

ger-as + -ai 

žal-ias + -iai 

graž-us + -iai 

 

 

gerai, linksmai, mielai 

žaliai, šlapiai 

gražiai, aiškiai, saldžiai 

  saldus – saldžiai 

kartus – karčiai 

 Kai kurie prieveiksmiai padaromi iš 

dviskiemenių kokybinių būdvardžių su 

formantu -yn. 

 

aukštyn, žemyn, blogyn, geryn 

 

 

7.  PRIELINKSNIAI  

 Jų reikšmė ir funkcijos pateikiama šiose lentelėse: 

 

7.1 Vartojami su kilmininku 

Prielinksnis Bendroji 

reikšmė 

Konkrečiosios reikšmės Pavyzdžiai 

abipus buvimo vieta vieta abiejose daikto pusėse Abipus upės tęsėsi pievos. 

anapus buvimo vieta vieta kitoje pusėje Anapus kelio augo medis. 

ant vieta 

paviršiuje 

a) vieta daikto viršuje, paviršiuje 

b) galinis judėjimo taškas 

c) veiksmo priemonė ar būdas 

d) asmuo ar daiktas, kam 

skiriamas veiksmas 

guli ant palangės 

užlipo ant stalo 

jojo ant arklio 

 

bartis ant katino 

be stoka, 

trūkumas 

a) nebuvimas, trūkumas 
b) laikas 
 
c) veiksmo atlikimo būdas 
d) išskiriamas daiktas 

vaikšto be kepurės 
be penkiolikos minučių 
keturios valandos 
dirba be poilsio 
be šuns, jis dar turi ir katę 

dėl priežastin-

gumas 

a) priežastis 
b) tikslas 
c) su kalbėjimo veiksmažodžiais – 
objektas 

dėl ligos neatvyko 
dirbti dėl pinigų 
 
tartis dėl pamokų 

iki riba a) vietos riba 

b) laiko  

c) kiekio  

d) intensyvumo  

nuėjo iki namų 

dirbo iki vakaro 

suskaičiavo iki šimto 

valgė iki soties 

iš kryptis, 

kilmė, laikas, 

priežastis  

 

a) veiksmo kryptis 

b) medžiaga, iš kurios padarytas 

daiktas 

c) informacijos šaltinis 

d) kilmė 

e) veiksmo pradžios laikas 

f) išskyrimas 

g) neigiamų emocijų objektas 

f) priežastis 

išėjau iš namų 

 

žiedas iš aukso 

sužinojo iš laikraščių 

jis kilęs iš Žemaitijos 

atėjo iš ryto 

kuris nors iš vaikų 

tyčiotis iš žmogaus 

verkia iš skausmo 
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įstrižai vieta, kryptis a) buvimo vieta 

b) slinkties kryptis 

guli įstrižai lovos 

ėjo įstrižai lauko 

išilgai vieta, kryptis a) buvimo vieta 

b) slinkties kelias 

stalą pastatė išilgai kambario 

perplaukė išilgai ežero 

netoli vieta, laikas a) buvimo vieta nedideliu atstumu 

b) apytikris laikas 

gyvena netoli centro 

buvo netoli pusiaunakčio 

nuo atstumas a) nutolimas 

b) atstumas 

c) laiko pradžios momentas 

d) priežastis 

e) paskirtis 

f) apytikslė kilmės vieta 

laivas plaukia nuo kranto 

toli nuo miesto 

dirba nuo ryto 

nuo dūmų skauda galvą 

vaistai nuo slogos 

jis yra nuo Vilniaus 

po eilė, seka a) laiko atkarpa 

b) veiksmo nenutrūkstamumas 

po mėnesio bus vasara 

eina metai po metų 

prie artumo 

santykiai 

a) daiktas arba vieta, arti kurios 

kas vyksta 

b) daiktas ar vieta, į kurią krypsta 

veiksmas 

prie namų yra parduotuvė 

 

mašina privažiavo prie namo 

šalia vieta buvimo vieta arti stovi šalia kelio 

tarp vieta, laikas a) daiktai, ribojantys vietą 

 

b) buvimas drauge 

 

c) tarpusavio santykiai 

d) laiko ribojimas 

palapinė stovėjo tarp dviejų 

medžių 

tarp mūsų yra gerų 

darbininkų 

šnekasi tarp savęs 

ateisiu tarp dešimtos ir 

vienuoliktos 

už vieta, laikas a) vieta kitoje daikto pusėje 
b) kryptis į kitą pusę 
c) atstumas 
d) veikiamas daiktas 

medis auga už namo 
užlindo už durų 
gyveno už penkių kilometrų 
griebti už rankos 

vidury vieta, laikas a) buvimo vieta daikto viduryje 
b) apibrėžto laiko tarpo vidurys 

stovi vidury kambario 
lijo vidury žiemos 

virš vieta vieta erdvėje aukščiau už kokį 
paviršių 

skrido virš medžių 

 

7.2  Vartojami su galininku 
 

Prielinksnis Bendroji 

reikšmė 

Konkrečiosios reikšmės Pavyzdžiai 

apie vieta, 

objektas 

a) buvimo vieta iš visų pusių 

b) kalbėjimo ar minties objektas 

c) apytikrė vieta 

d) apytikris laikas 

e) apytikris kiekis 

apie namus augo medžiai 

galvojo apie ateitį 

apie Vilnių lyja lietus 

ateisiu apie devintą valandą 

susirinko apie šimtą žmonių 

aplink vieta buvimo vieta iš visų pusių susėdo aplink stalą 

į kryptingu- 

mas 

a) kryptis į vidų 

b) daiktas, kuriam skiriamas 

veiksmas 

c) tikslas (su slinkties 

įėjo į kambarį 

 

žiūri į mane 
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veiksmažodžiais) 

d) subūrimas į vieną vienetą 

e) būsenos kitimas 

f) laikas 

einu į darbą 

supynė plaukus į kasą 

pavirto į akmenį 

į vakarą išsigiedrijo 

pagal artumas a) daiktas ar vieta, prie kurio kas 

vyksta 

b) kriterijus, kuriuo remiantis kas 

vyksta 

c) lyginimas 

 

sėdi pagal sieną 

 

dirba pagal tvarkaraštį 

pagal metus jis suaugęs 

palei vieta a) buvimo vieta arti daikto 

b) slinkties kelias, lygiagretus su 

daiktu 

palei mišką teka upė 

 

vaikščioti palei upę 

pas vieta a) kryptis, susijusi su asmeniu ir 

tikslu 

b) buvimo vieta, susijusi su 

asmeniu 

 

einu pas draugus 

 

gyvenu pas motiną 

per vieta, 

laikas, 

būdas, 

priežastis 

a) vieta, kuria vyksta judėjimas 

b) vieta, į kur nukreipiamas 

veiksmas 

c) laiko tarpas ar momentas 

d) atstumas 

e) priežastis 

ėjau per tiltą 

 

gavo per galvą 

per savaitę parašė straipsnį 

stovi per žingsnį nuo manęs 

nukentėjo per mane 

po vieta, kiekis a) vieta, kur vyksta veiksmas 

b) daiktai, kuriuos apima 

veiksmas 

c) kiekis 

dairėsi po salę 

 

vaikšto po parduotuves 

duoda po vieną saldainį 

prieš vieta, 

laikas 

a) daiktas ar vieta, ko priekyje kas 

vyksta 

b) objektas ar reiškinys, kuriam 

priešinamasi 

c) laiko riba, iki kurios kas vyksta 

 

stovėjo prieš namą 

 

prieš vėją nepapūsi 

mokosi prieš pietus 

 

pro kryptis, 

būdas 

a) aplenkiamas daiktas ar vieta 

b) daiktas, per kurį kiaurai kas 

vyksta 

pravažiavo pro šalį 

 

pralindo pro žmones 

už lyginimas, 

priežastis 

a) atlyginimas 

b) veiksmo priežastis 

c) lyginamas objektas 

atsilygino už darbą 

barė už triukšmavimą 

baltesnis už sniegą 
 

7.3  Vartojami su įnagininku 
 

Prielinksnis Bendroji 

reikšmė 

Konkrečiosios reikšmės Pavyzdžiai 

su draugės 

santykiai 

a) priemonė, įnagis 

b) draugės santykiai 

c) požymis 

d) veiksmo būdas 

valgė su šakute 

žaidžia su vaiku 

su karpa ant nosies 

su meile žvelgia 
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po vieta a) vieta apačioje 

b) kryptis 

guli po stalu 

palindo po stalu 

ties vieta daiktas, netoli kurio ar virš kurio 

kas vyksta ar atsitinka 

sustojo ties didžiausiu 

medžiu 

lempa pakabinta ties stalu 

8.  DALELYTĖS 

 Suteikia savarankiškiems žodžiams ar sakiniams tam tikrų semantinių atspalvių. 
 

  klausiamosios bei abejojamosios: 

ar, argi, gal, kažin, negi, nejaugi; 

Ar kas nors skambino? 

Argi nežinai, kad rytoj jos gimtadienis? 

Gal tau padėti? 

Kažin ar jau visi susirinko? 

Negi negalėjai troleibusu atvažiuoti? 

Nejaugi lauke sninga? 

  neigiamosios: ne, nebe, nei, nė; Ne, niekur aš neisiu. 

Knyga pasirodė nebe tokia įdomi. 

Nenoriu nei televizoriaus žiūrėti, nei knygos 

skaityti. 

Jis nė nepamatė, kaip atėjo vakaras. 

  tvirtinamosios: taip, aha (neofic.); Taip, aš girdėjau apie tą projektą. 

– Ar eisi su manimi? 

– Aha. 

  pabrėžiamosios: gi, juk, net, ypač, 

tik; 

Parodyk gi, ką padarei! 

Juk tu gali nueiti į parduotuvę! 

Draugė net pyragą iškepė. 

Ypač man patinka važinėtis dviračiu. 

Tik prašau nekalbėti. 

  tikslinamosios: beveik, dar, jau, 

per, pat, vis, vėl, vos; 

Žmonių prisirinko beveik pilna salė. 

Parduotuvė dar nedirba. 

Jau atėjo vasara. 

Man čia per karšta. 

Priėjau prie pat lango. 

Dirbau iki pat vakaro. 

Troleibusas vis neatvažiuoja. 

Ir vėl lyja. 

Puodukas vos nesudužo. 
  išskiriamosios: bent, ypač, nebent, 

tik, vien; 
Pasiimk bent skėtį, matai, kad lyja. 
Nemėgstu saldumynų, o ypač tortų. 
Nenoriu nieko, nebent puodelį kavos 
išgerčiau. 
Iš Lietuvos miestų esu buvęs tik Vilniuje. 

  parodomosios: štai, va; Štai jūsų draugai. 
Einam va į šitą kavinę. 

  lyginamosios: kaip, lyg, tarsi; Vaikas bėgo greitai kaip kiškis. 
Gražu lyg pavasarį.  
Visi tylėjo tarsi susitarę. 

  skatinamosios: tegu, tegul. Tegu Naujieji metai tau būna geri! 
Nežadink vaiko, tegul miega. 
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9.  JUNGTUKAI 
 

9.1 Sujungiamieji jungtukai jungia ir 

vienarūšes sakinio dalis, ir sakinius. 

 

   

  sudedamieji: ir, bei, ir ... ir; čia ... 

čia, tai ...tai; 

mergaitės ir berniukai; 

Prašau paduoti ir peilį, ir šakutę. Čia lietus 

lyja, čia saulė šviečia. 

  priešpriešiniai: bet, bet vis dėlto; 

bet užtai, bet kad, o, tačiau; 

Šviečia, bet nešildo; nori, bet kad negali; 

žadėjo, tačiau neatėjo. 

  skiriamieji: ar, arba; Nori kavos ar arbatos?  

Arba sakyk teisybę, arba nekalbėk. 

  aiškinamieji: tai, taigi, tad, tai yra 

(t. y.). 

Prasidėjo vasara, tad laikas atostogauti. 

9.2 Prijungiamieji jungtukai jungia 

šalutinius sakinius: 

 

  daugiareikšmiai: kad, jog; Pasakė, kad ateis rytoj. 

Matau, jog vienas nepadarysiu. Atsikėlė 

anksti, kad suspėtų į traukinį. 

  vienareikšmiai:  

  laiko: kai, kada, kol, vos tik, Ateisiu, kai baigsis paskaitos.  

  priežasties: nes, kadangi; todėl 

kad, 

Neatėjo, nes sirgo. 

 

  sąlygos: jei, jeigu, Jei nelis, tai eisiu pasivaikščioti. 

 

  nuolaidos: nors, nors ir, kad ir, Nors apsiniaukę, bet nelyja. 

 

  lyginamieji: kaip, lyg, tartum, 

negu. 

Moteris nusišypsojo, tartum saulė nušvito. 

 

10.  JAUSTUKAI 

Raiškiai perteikia jausmus, valios aktus, paskatas, jų neįvardydami. 

  pirminiai; aa, ajajai, ai, ak, na, o, oho, ša, ššš 

  antriniai. iki, labas, prašom, sveikas, sudie, valio, o 

Viešpatie!  
 

11.  IŠTIKTUKAI 

 Reiškia veiksmų bei reiškinių sukeltus garsus, vaizdus, pojūčius. 
   

  veiksmažodiniai; krypt, linkt, skėst, trinkt, žvilgt 

  mėgdžiojamieji. au, kar, miau 
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1 lentelė 

 
D A I K T A V A R D Ž I Ų  L I N K S N I A V I M A S  

 

V i e n a s k a i t a  
 

 Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Mot. g. Vyr. g. Vyr. g. Mot. g. 

(i)a LINKSNIUOTĖ (i)u LINKSNIUOTĖ (i)o LINKSNIUOTĖ ė LINKSN. i LINKSNIUOTĖ 

1  

paradigma 

2 

paradigma 

3  

paradigma 

4 

paradigma 

5  

paradigma 

6  

paradigma 

7  

paradigma 

8 

 paradigma 

9  

paradigma 

10  

paradigma 

11  

paradigma 

12 

paradigma 

V laišk-as kel-ias 

vėj-as 

peil-is 

gaid-ys 

sūn-us 

 

vais-ius 

 

dain-a žin-ia 

mart-i 

saul-ė nakt-is dant-is akm-uo ses-uo 

K laišk-o kel-io 

vėj-o 

peil-io 

gaidž-io 

sūn-aus 

 

vais-iaus 

 

dain-os žin-ios 

marč-ios 

saul-ės nakt-ies dant-ies akm-ens ses-ers 

N laišk-ui kel-iui 

 vėj-ui 

peil-iui 

gaidž-iui 

sūn-ui 

 

vais-iui 

 

dain-ai žin-iai 

marč-iai 

saul-ei nakč-iai danč-iui akm-eniui ses-eriai 

G laišk-ą kel-ią 

vėj-ą 

peil-į 

gaid-į 

sūn-ų 

 

vais-ių 

 

dain-ą žin-ią 

marč-ią 

saul-ę nakt-į dant-į akm-enį ses-erį 

Įn laišk-u kel-iu 

vėj-u 

peil-iu 

gaidž-iu 

sūn-umi 

 

vais-iumi 

 

dain-a žin-ia 

marč-ia 

saul-e nakt-imi dant-imi akm-eniu ses-erimi 

/ ses-eria 

Vt laišk-e kel-yje 

vėj-yje 

peil-yje 

gaid-yje 

sūn-uje 

 

vais-iuje 

 

dain-oje žin-ioje 

marč-ioje 

saul-ėje nakt-yje dant-yje akm-enyje ses-eryje 

Š laišk-e! kel-y!  

vėj-au! 

peil-i! 

gaid-y! 

sūn-au! 

 

vais-iau! 

 

dain-a! žin-ia! 

mart-i! 

saul-e! nakt-ie! dant-ie! akm-enie! ses-erie! 
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D a u g i s k a i t a  
 

 Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Mot. g. Vyr. g. Vyr. g. Mot. g. 

(i)a LINKSNIUOTĖ (i)u LINKSNIUOTĖ (i)o LINKSNIUOTĖ ė LINKSN. i LINKSNIUOTĖ 

1 

paradigma 

2 

paradigma 

3  

paradigma 

4  

paradigma 

5 

 paradigma 

6 

paradigma 

7  

paradigma 

8 

paradigma 

9 

paradigma 

10 

paradigma 

11 

paradigma 

12 

paradigma 

V laišk-ai kel-iai 

vėj-ai 

peil-iai 

gaidž-iai 

sūn-ūs 

 

vais-iai 

 

dain-os žin-ios 

marč-ios 

saul-ės nakt-ys dant-ys akm-enys ses-erys 

K laišk-ų kel-ių 

vėj-ų 

peil-ių 

gaidž-ių 

sūn-ų 

 

vais-ių 

 

dain-ų žin-ių 

marč-ių 

saul-ių nakt-ų dant-ų akm-enų ses-erų 

N laišk-ams kel-iams 

vėj-ams 

peil-iams 

gaidž-iams 

sūn-ums 

 

vais-iams 

 

dain-oms žin-ioms 

marč-ioms 

saul-ėms nakt-ims dant-ims akm-enims ses-erims 

G laišk-us kel-ius 

vėj-us 

peil-ius 

gaidž-ius 

sūn-us 

 

vais-ius 

 

dain-as žin-ias 

marč-ias 

saul-es nakt-is dant-is akm-enis ses-eris 

Įn laišk-ais kel-iais 

vėj-ais 

peil-iais 

gaidž-iais 

sūn-umis 

 

vais-iais 

 

dain-omis žin-iomis 

marč-iomis 

saul-ėmis nakt-imis dant-imis akm-

enimis 

ses-

erimis 

Vt laišk-uose kel-iuose 

vėj-uose 

peil-iuose 

gaidž-iuose 

sūn-uose 

 

vais-iuose 

 

dain-ose žin-iose 

marč-iose 

saul-ėse nakt-yse dant-yse akm-enyse ses-eryse 

Š laišk-ai! kel-iai! 

vėj-ai! 

peil-iai! 

gaidž-iai! 

sūn-ūs! 

 

vais-iai! 

 

dain-os! žin-ios! 

marč-ios! 

saul-ės! nakt-ys! dant-ys! akm-enys! ses-erys! 
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2 lentelė 

 
B Ū D V A R D Ž I Ų  L I N K S N I A V I M A S  

 

V y r i š k o j i  g i m i n ė  

V i e n a s k a i t a  
 

V balt-as geriaus-ias geresn-is didel-is auksin-is aišk-us 

K balt-o geriaus-io geresn-io didel-io auksin-io aišk-aus 

N balt-am geriaus-iam geresn-iam didel-iam auksin-iam aišk-iam 

G  balt-ą geriaus-ią geresn-į didel-į auksin-į aišk-ų 

Įn balt-u geriaus-iu geresn-iu didel-iu auksin-iu aišk-iu 

Vt balt-ame geriaus-iame geresn-iame didel-iame auksin-iame aišk-iame 

 

D a u g i s k a i t a  
 

V balt-i geriaus-i geresn-i didel-i auksin-iai aišk-ūs 

K balt-ų geriaus-ių geresn-ių didel-ių auksin-ių aišk-ių 

N balt-iems geriaus-iems geresn-iems didel-iems auksin-iams aišk-iems 

G balt-us geriaus-ius geresn-ius didel-ius auksin-ius aišk-ius 

Įn balt-ais geriaus-iais geresn-iais didel-iais auksin-iais aišk-iais 

Vt balt-uose geriaus-iuose geresn-iuose didel-iuose auksin-iuose aišk-iuose 
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M o t e r i š k o j i  g i m i n ė  

V i e n a s k a i t a  
 

 Moteriškoji giminė 

V balt-a geriaus-ia geresn-ė didel-ė auksin-ė aišk-i 

K balt-os geriaus-ios geresn-ės didel-ės auksin-ės aišk-ios 

N balt-ai geriaus-iai geresn-ei didel-ei auksin-ei aišk-iai 

G balt-ą geriaus-ią geresn-ę didel-ę auksin-ę aišk-ią 

Įn balt-a geriaus-ia geresn-e didel-e auksin-e aišk-ia 

Vt balt-oje geriaus-ioje geresn-ėje didel-ėje auksin-ėje aišk-ioje 

 

D a u g i s k a i t a  
 

 Moteriškoji giminė 

V balt-os geriaus-ios geresn-ės didel-ės auksin-ės 

 

aišk-ios 

K balt-ų geriaus-ių geresn-ių didel-ių auksin-ių 

 

aišk-ių 

N balt-oms geriaus-ioms geresn-ėms didel-ėms auksin-ėms 

 

aišk-ioms 

G balt-as geriaus-ias geresn-es didel-es auksin-es 

 

aišk-ias 

Įn balt-omis geriaus-iomis geresn-ėmis didel-ėmis auksin-ėmis aišk-iomis 

Vt balt-ose geriaus-iose geresn-ėse didel-ėse auksin-ėse aišk-iose 
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3 lentelė 

 

Į V A R D Ž I U O T I N I Ų  B Ū D V A R D Ž I Ų  L I N K S N I A V I M A S  
 

V i e n a s k a i t a  
 

 Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V balt-asis žal-iasis geresn-ysis aišk-usis balt-oji žal-ioji geresn-ioji aišk-ioji 

K balt-ojo žal-iojo geresn-iojo aišk-iojo balt-osios žal-iosios geresn-iosios aišk-iosios 

N balt-ajam žal-iajam geresn-iajam aišk-iajam balt-ajai žal-iajai geresn-iajai aišk-iajai 

G balt-ąjį žal-iąjį geresn-įjį aišk-ųjį balt-ąją žal-iąją geresn-iąją aišk-iąją 

Įn balt-uoju žal-iuoju geresn-iuoju aišk-iuoju balt-ąja žal-iąja geresn-iąja aišk-iąja 

Vt balt-ajame žal-iajame geresn-iajame aišk-iajame balt-ojoje žal-iojoje geresn-iojoje aišk-iojoje 

 

D a u g i s k a i t a  
 

 Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V balt-ieji  žal-ieji geresn-ysis aišk-usis balt-osios žal-iosios geresn-iosios aišk-iosios 

K balt-ųjų  žal-iųjų geresn-iųjų aišk-iųjų balt-ųjų žal-iųjų geresn-iųjų aišk-iųjų 

N balt-iesiems  žal-iesiems geresn-iesiems aišk-iesiems balt-osioms žal-iosioms geresn-iosioms aišk-iosioms 

G balt-uosius  žal-iuosius geresn-iuosius aišk-iuosius balt-ąsias žal-iąsias geresn-iąsias aišk-iąsias 

Įn balt-aisiais  žal-iaisiais geresn-iaisiais aišk-iaisiais balt-osiomis žal-iosiomis geresn-iosiomis aišk-iosiomis 

Vt balt-uosiuose žal-iuosiuose geresn-iuosiuose aišk-iuosiuose balt-osiose žal-iosiose geresn-iosiose aišk-iosiose 
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4 lentelė 

 
S K A I T V A R D Ž I Ų  L I N K S N I A V I M A S  

 

KIEKINIAI PAGRINDINIAI SKAITVARDŽIAI 

 

 V y r i š k o j i  g i m i n ė  

V vienas du trys keturi ... devyni 

K vieno dviejų trijų keturių ... devynių 

N vienam dviem trims keturiems ... devyniems 

G vieną du tris keturis ... devynis 

Įn vienu dviem trimis keturiais ... devyniais 

Vt viename dviejuose trijuose keturiuose ... devyniuose 

 

 

 M o t e r i š k o j i  g i m i n ė  

V viena dvi trys keturios ... devynios 

K vienos dviejų trijų keturių ... devynių 

N vienai dviem trims keturioms ... devynioms 

G vieną dvi tris keturias ... devynias 

Įn viena dviem trimis keturiomis ... devyniomis 

Vt vienoje dviejose trijose keturiose ... devyniose 
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5 lentelė 

 

 

KIEKINIAI DAUGINIAI SKAITVARDŽIAI 

 

 

 V y r i š k o j i  g i m i n ė  

V vieni (vieneri) dveji treji ketveri ... devyneri 

K vienų (vienerių) dvejų trejų ketverių ... devynerių 

N vieniems (vieneriems) dvejiems trejiems ketveriems ... devyneriems 

G vienus (vienerius) dvejus trejus ketverius ... devynerius 

Įn vienais (vieneriais) dvejais trejais ketveriais ... devyneriais 

Vt vienuose (vieneriuose) dvejuose trejuose ketveriuose ... devyneriuose 

 

 

 M o t e r i š k o j i  g i m i n ė  

V vienos (vienerios) dvejos trejos ketverios ... devynerios 

K vienų (vienerių) dvejų trejų ketverių ... devynerių 

N vienoms (vienerioms) dvejoms trejoms ketverioms ... devynerioms 

G vienas (vienerias) dvejas trejas ketverias ... devynerias 

Įn vienomis (vieneriomis) dvejomis trejomis ketveriomis ... devyneriomis 

Vt vienose (vieneriose) dvejose trejose ketveriose ... devyneriose 
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6 lentelė 

 

KELINTINIAI  SKAITVARDŽIAI 

 

 V i e n a s k a i t a  

 V y r i š k o j i  g i m i n ė  M o t e r i š k o j i  g i m i n ė  

V pirmas antras trečias šeštas pirma antra trečia šešta 

K pirmo antro trečio šešto pirmos antros trečios šeštos 

N pirmam antram trečiam šeštam pirmai antrai trečiai šeštai 

G pirmą antrą trečią šeštą pirmą antrą trečią šeštą 

Įn pirmu antru trečiu šeštu pirma antra trečia šešta 

Vt pirmame antrame trečiame šeštame pirmoje antroje trečioje šeštoje 

 

 D a u g i s k a i t a  

 V y r i š k o j i  g i m i n ė  M o t e r i š k o j i  g i m i n ė  

V pirmi antri treti šešti pirmos antros trečios šeštos 

K pirmų antrų trečių šeštų pirmų antrų trečių šeštų 

N pirmiems antriems tretiems šeštiems pirmoms antroms trečioms šeštoms 

G pirmus antrus trečius šeštus pirmas antras trečias šeštas 

Įn pirmais antrais trečiais šeštais pirmomis antromis trečiomis šeštomis 

Vt pirmuose antruose trečiuose šeštuose pirmose antrose trečiose šeštose 

 

 

KELINTINIŲ SKAITVARDŽIŲ DARYBA 

 

Kiekinis skaitvardis  Kelintinis skaitvardis 

vienas  pirmas 

du  antras 

trys  trečias 

keturi  ketvirtas 

penki  penk-tas 

šeši  šeš-tas 

septyni  septin-tas 

aštuoni  aštun-tas 

devyni  devin-tas 

dešimt  dešim-tas 

vienuolika  vienuolik-tas 
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7 lentelė 

 

Į V A R D Ž I Ų  L I N K S N I A V I M A S  
 

V i e n a s k a i t a  
 

 Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

tas, šitas, 

anas, kas… 

kitas, visas, 

tam tikras… 

toks, joks, visoks, 

kitoks 

kuris, jis, šis pats ta, šita, kita, 

visa… 

kokia, tokia, 

visokia 

kuri, ji, ši, pati… 

V tas kitas koks kuris pats ta kokia kuri 

K to kito kokio kurio paties tos kokios kurios 

N tam kitam kokiam kuriam pačiam tai kokiai kuriai 

G tą kitą kokį kurį patį tą kokią kurią 

Įn tuo kitu kokiu kuriuo pačiu ta kokia kuria 

Vt tame kitame kokiame kuriame pačiame toje kokioje kurioje 

 

D a u g i s k a i t a  
 

 Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V tie kiti kokie kurie patys tos kokios kurios 

K tų kitų kokių kurių pačių tų kokių kurių 

N tiems kitiems kokiems kuriems patiems toms kokioms kurioms 

G tuos kitus kokius kuriuos pačius tas kokias kurias 

Įn tais kitais kokiais kuriais pačiais tomis kokiomis kuriomis 

Vt  tuose kituose kokiuose kuriuose pačiuose tose kokiose kuriose 
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8 lentelė 

 

ASMENINIŲ ĮVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS 

 

 V I E N A S K A I T A  D A U G I S K A I T A  

V  aš tu jis ji mes jūs jie jos 

K  manęs tavęs jo jos mūsų jūsų jų jų 

N  man tau jam jai mums jums jiems joms 

G mane tave jį ją mus jus juos jas 

Įn  manimi tavimi juo ja mumis jumis jais jomis 

Vt manyje tavyje jame joje mumyse jumyse juose jose 

 

 

 

9 lentelė 

 

SANGRĄŽINIO ĮVARDŽIO LINKSNIAVIMAS 

 

V   ___ 

K   savęs 

N   sau 

G   save 

Įn   savimi 

Vt   savyje 
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10 lentelė 

 

V E I K I A M O S I O S  R Ū Š I E S  D A L Y V I A I  

ESAMASIS LAIKAS 

 

Padaroma iš esamojo laiko kamieno: 

dirb(a) + -ąs, -antis; -anti → dirbąs, dirbantis; dirbanti 

žaidž(ia) + -iąs, -iantis; -ianti → žaidžiąs, žaidžiantis; žaidžianti 

myl(i) + -įs, -intis; -inti → mylįs, mylintis; mylinti 

skait(o) + -ąs, -antis; -anti → skaitąs, skaitantis; skaitanti 

 

 Vienaskaita   Daugiskaita  

 
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V  

 

dirbąs, dirbantis 

žaidžiąs, žaidžiantis 

mylįs, mylintis 

skaitąs, skaitantis 

dirbanti 

žaidžianti 

mylinti 

skaitanti 

dirbą, dirbantys 

žaidžią, žaidžiantys 

mylį, mylintys 

skaitą, skaitantys 

dirbančios 

žaidžiančios 

mylinčios 

skaitančios 

K  

 

dirbančio 

žaidžiančio 

mylinčio 

skaitančio 

dirbančios 

žaidžiančios 

mylinčios 

skaitančios 

dirbančių 

žaidžiančių 

mylinčių 

skaitančių 

dirbančių 

žaidžiančių 

mylinčių 

skaitančių 

N  

 

dirbančiam 

žaidžiančiam 

mylinčiam 

skaitančiam 

dirbančiai 

žaidžiančiai 

mylinčiai 

skaitančiai 

dirbantiems 

žaidžiantiems 

mylintiems 

skaitantiems 

dirbančioms 

žaidžiančioms 

mylinčioms 

skaitančioms 

G  

 

dirbantį 

žaidžiantį 

mylintį 

skaitantį 

dirbančią 

žaidžiančią 

mylinčią 

skaitančią 

dirbančius 

žaidžiančius 

mylinčius 

skaitančius 

dirbančias 

žaidžiančias 

mylinčias 

skaitančias 

Įn  

 

dirbančiu 

žaidžiančiu 

mylinčiu 

skaitančiu 

dirbančia 

žaidžiančia 

mylinčia 

skaitančia 

dirbančiais 

žaidžiančiais 

mylinčiais 

skaitančiais 

dirbančiomis 

žaidžiančiomis 

mylinčiomis 

skaitančiomis 

Vt  

 

dirbančiame 

žaidžiančiame 

mylinčiame 

skaitančiame 

dirbančioje 

žaidžiančioje 

mylinčioje 

skaitančioje 

dirbančiuose 

žaidžiančiuose 

mylinčiuose 

skaitančiuose 

dirbančiose 

žaidžiančiose 

mylinčiose 

skaitančiose 
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11 lentelė 

 

V E I K I A M O S I O S  R Ū Š I E S  D A L Y V I A I  

 

BŪTASIS KARTINIS LAIKAS 

 

Padaroma iš būtojo laiko kamieno: 

dirb(o) + -ęs, -usi → dirbęs, dirbusi 

žaid(ė) + -ęs, -usi → žaidęs, žaidusi 

mylėj(o) + -ęs, -usi → mylėjęs, mylėjusi 

skait(ė) + -ęs, -usi → skaitęs, skaičiusi 

 

 

 Vienaskaita   Daugiskaita  

 
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V  

 

dirbęs 

žaidęs 

mylėjęs 

skaitęs 

dirbusi 

žaidusi 

mylėjusi 

skaičiusi 

dirbę 

žaidę 

mylėję 

skaitę 

dirbusios 

žaidusios 

mylėjusios 

skaičiusios 

K  

 

dirbusio 

žaidusio 

mylėjusio 

skaičiusio 

dirbusios 

žaidusios 

mylėjusios 

skaičiusios 

dirbusių 

žaidusių 

mylėjusių 

skaičiusių 

dirbusių 

žaidusių 

mylėjusių 

skaičiusių 

N  

 

dirbusiam 

žaidusiam 

mylėjusiam 

skaičiusiam 

dirbusiai 

žaidusiai 

mylėjusiai 

skaičiusiai 

dirbusiems 

žaidusiems 

mylėjusiems 

skaičiusiems 

dirbusioms 

žaidusioms 

mylėjusioms 

skaičiusioms 

G  

 

dirbusį 

žaidusį 

mylėjusį 

skaičiusį 

dirbusią 

žaidusią 

mylėjusią 

skaičiusią 

dirbusius 

žaidusius 

mylėjusius 

skaičiusius 

dirbusias 

žaidusias 

mylėjusias 

skaičiusias 

Įn  

 

dirbusiu 

žaidusiu 

mylėjusiu 

skaičiusiu 

dirbusia 

žaidusia 

mylėjusia 

skaičiusia 

dirbusiais 

žaidusiais 

mylėjusiais 

skaičiusiais 

dirbusiomis 

žaidusiomis 

mylėjusiomis 

skaičiusiomis 

Vt  

 

dirbusiame 

žaidusiame 

mylėjusiame 

skaičiusiame 

dirbusioje 

žaidusioje 

mylėjusioje 

skaičiusioje 

dirbusiuose 

žaidusiuose 

mylėjusiuose 

skaičiusiuose 

dirbusiose 

žaidusiose 

mylėjusiose 

skaičiusiose 
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12 lentelė 

 

V E I K I A M O S I O S  R Ū Š I E S  D A L Y V I A I  

 

BŪTASIS DAŽNINIS LAIKAS 

 

Padaroma iš bendraties kamieno: 

dirb(ti) + -davęs, -davusi → dirbdavęs, dirbdavusi 

žais(ti) + -davęs, -davusi → žaisdavęs, žaisdavusi 

mylė(ti) + -davęs, -davusi → mylėdavęs, mylėdavusi 

skaity(ti) + -davęs, -davusi → skaitydavęs, skaitydavusi 

 

 

 Vienaskaita  Daugiskaita  

 
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V  

 

dirbdavęs 

žaisdavęs 

mylėdavęs 

skaitydavęs 

dirbdavusi 

žaisdavusi 

mylėdavusi 

skaitydavusi 

dirbdavę 

žaisdavę 

mylėdavę 

skaitydavę 

dirbdavusios 

žaisdavusios 

mylėdavusios 

skaitydavusios 

K  

 

dirbdavusio 

žaisdavusio 

mylėdavusio 

skaitydavusio 

dirbdavusios 

žaisdavusios 

mylėdavusios 

skaitydavusios 

dirbdavusių 

žaisdavusių 

mylėdavusių 

skaitydavusių 

dirbdavusių 

žaisdavusių 

mylėdavusių 

skaitydavusių 

N  

 

dirbdavusiam 

žaisdavusiam 

mylėdavusiam 

skaitydavusiam 

dirbdavusiai 

žaisdavusiai 

mylėdavusiai 

skaitydavusiai 

dirbdavusiems 

žaisdavusiems 

mylėdavusiems 

skaitydavusiems 

dirbdavusioms 

žaisdavusioms 

mylėdavusioms 

skaitydavusioms 

G  

 

dirbdavusį 

žaisdavusį 

mylėdavusį 

skaitydavusį 

dirbdavusią 

žaisdavusią 

mylėdavusią 

skaitydavusią 

dirbdavusius 

žaisdavusius 

mylėdavusius 

skaitydavusius 

dirbdavusias 

žaisdavusias 

mylėdavusias 

skaitydavusias 

Įn  

 

dirbdavusiu 

žaisdavusiu 

mylėdavusiu 

skaitydavusiu 

dirbdavusia 

žaisdavusia 

mylėdavusia 

skaitydavusia 

dirbdavusiais 

žaisdavusiais 

mylėdavusiais 

skaitydavusiais 

dirbdavusiomis 

žaisdavusiomis 

mylėdavusiomis 

skaitydavusiomis 

Vt  

 

dirbdavusiame 

žaisdavusiame 

mylėdavusiame 

skaitydavusiame 

dirbdavusioje 

žaisdavusioje 

mylėdavusioje 

skaitydavusioje 

dirbdavusiuose 

žaisdavusiuose 

mylėdavusiuose 

skaitydavusiuose 

dirbdavusiose 

žaisdavusiose 

mylėdavusiose 

skaitydavusiose 

 

 



B priedas. GRAMATIKOS SANTRAUKA 

 

183 

 

13 lentelė 

 

V E I K I A M O S I O S  R Ū Š I E S  D A L Y V I A I  

 

BŪSIMASIS LAIKAS 

 

Padaroma iš bendraties kamieno: 

dirb(ti) + -siąs, -siantis; -sianti → dirbsiąs, dirbsianti; dirbsianti 

žais(ti) + -siąs, -siantis; -sianti → žaisiąs, žaisiantis; žaisianti 

mylė(ti) + -siąs, -siantis; -sianti → mylėsiąs, mylėsiantis; mylėsianti 

skaity(ti) + -siąs, -siantis; -sianti → skaitysiąs, skaitysianti; skaitysiantis 

 

 Vienaskaita  Daugiskaita  

 
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V  

 

dirbsiąs, dirbsiantis 

žaisiąs, žaisiantis 

mylėsiąs, mylėsiantis 

skaitysiąs, skaitysiantis 

dirbsianti 

žaisianti 

mylėsianti 

skaitysianti 

dirbsią, dirbsiantys 

žaisią, žaisiantys 

mylėsią, mylėsiantys 

skaitysią, skaitysiantys 

dirbsiančios 

žaisiančios 

mylėsiančios 

skaitysiančios 

K  

 

dirbsiančio 

žaisiančio 

mylėsiančio 

skaitysiančio 

dirbsiančios 

žaisiančios 

mylėsiančios 

skaitysiančios 

dirbsiančių 

žaisiančių 

mylėsiančių 

skaitysiančių 

dirbsiančių 

žaisiančių 

mylėsiančių 

skaitysiančių 

N  

 

dirbsiančiam 

žaisiančiam 

mylėsiančiam 

skaitysiančiam 

dirbsiančiai 

žaisiančiai 

mylėsiančiai 

skaitysiančiai 

dirbsiantiems 

žaisiantiems 

mylėsiantiems 

skaitysiantiems 

dirbsiančioms 

žaisiančioms 

mylėsiančioms 

skaitysiančioms 

G  

 

dirbsiantį 

žaisiantį 

mylėsiantį 

skaitysiantį 

dirbsiančią 

žaisiančią 

mylėsiančią 

skaitysiančią 

dirbsiančius 

žaisiančius 

mylėsiančius 

skaitysiančius 

dirbsiančias 

žaisiančias 

mylėsiančias 

skaitysiančias 

Įn  

 

dirbsiančiu 

žaisiančiu 

mylėsiančiu 

skaitysiančiu 

dirbsiančia 

žaisiančia 

mylėsiančia 

skaitysiančia 

dirbsiančiais 

žaisiančiais 

mylėsiančiais 

skaitysiančiais 

dirbsiančiomis 

žaisiančiomis 

mylėsiančiomis 

skaitysiančiomis 

Vt  

 

dirbsiančiame 

žaisiančiame 

mylėsiančiame 

skaitysiančiame 

dirbsiančioje 

žaisiančioje 

mylėsiančioje 

skaitysiančioje 

dirbsiančiuose 

žaisiančiuose 

mylėsiančiuose 

skaitysiančiuose 

dirbsiančiose 

žaisiančiose 

mylėsiančiose 

skaitysiančiose 
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14 lentelė 

 

N E V E I K I A M O S I O S  R Ū Š I E S  D A L Y V I A I  

ESAMASIS LAIKAS 

 

Padaroma iš esamojo laiko kamieno: 

Dirba + -mas, -ma → dirbamas, dirbama 

Žaidžia + -mas, -ma → žaidžiamas, žaidžiama 

Myli + -mas, -ma → mylimas, mylima 

Skaito + -mas, -ma → skaitomas, skaitoma 

 

 Vienaskaita  Daugiskaita  

 
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V  

 

dirbamas 

žaidžiamas 

mylimas 

skaitomas 

dirbama 

žaidžiama 

mylima 

skaitoma 

dirbami 

žaidžiami 

mylimi 

skaitomi 

dirbamos 

žaidžiamos 

mylimos 

skaitomos 

K  

 

dirbamo 

žaidžiamo 

mylimo 

skaitomo 

dirbamos 

žaidžiamos 

mylimos 

skaitomos 

dirbamų 

žaidžiamų 

mylimų 

skaitomų 

dirbamų 

žaidžiamų 

mylimų 

skaitomų 

N  

 

dirbamam 

žaidžiamam 

mylimam 

skaitomam 

dirbamai 

žaidžiamai 

mylimai 

skaitomai 

dirbamiems 

žaidžiamiems 

mylimiems 

skaitomiems 

dirbamoms 

žaidžiamoms 

mylimoms 

skaitomoms 

G  

 

dirbamą 

žaidžiamą 

mylimą 

skaitomą 

dirbamą 

žaidžiamą 

mylimą 

skaitomą 

dirbamus 

žaidžiamus 

mylimus 

skaitomus 

dirbamas 

žaidžiamas 

mylimas 

skaitomas 

Įn  

 

dirbamu 

žaidžiamu 

mylimu 

skaitomu 

dirbama 

žaidžiama 

mylima 

skaitoma 

dirbamais 

žaidžiamais 

mylimais 

skaitomais 

dirbamomis 

žaidžiamomis 

mylimomis 

skaitomomis 

Vt  

 

dirbamame 

žaidžiamame 

mylimame 

skaitomame 

dirbamoje 

žaidžiamoje 

mylimoje 

skaitomoje 

dirbamuose 

žaidžiamuose 

mylimuose 

skaitomuose 

dirbamose 

žaidžiamose 

mylimose 

skaitomose 
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15 lentelė 

 

N E V E I K I A M O S I O S  R Ū Š I E S  D A L Y V I A I  

 

BŪTASIS LAIKAS 

 

Padaroma iš bendraties kamieno: 

dirb(ti) + -tas, -ta → dirbtas, dirbta 

žais(ti) + -tas, -ta → žaistas, žaista 

mylė(ti) + -tas, -ta → mylėtas, mylėta 

skaity(ti) + -tas, -ta → skaitytas, skaityta 

 

 

 Vienaskaita  Daugiskaita  

 
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė 

V  

 

dirbtas 

žaistas 

mylėtas 

skaitytas 

dirbta 

žaista 

mylėta 

skaityta 

dirbti 

žaisti 

mylėti 

skaityti 

dirbtos 

žaistos 

mylėtos 

skaitytos 

K  

 

dirbto 

žaisto 

mylėto 

skaityto 

dirbtos 

žaistos 

mylėtos 

skaitytos 

dirbtų 

žaistų 

mylėtų 

skaitytų 

dirbtų 

žaistų 

mylėtų 

skaitytų 

N  

 

dirbtam 

žaistam 

mylėtam 

skaitytam 

dirbtai 

žaistai 

mylėtai 

skaitytai 

dirbtiems 

žaistiems 

mylėtiems 

skaitytiems 

dirbtoms 

žaistoms 

mylėtoms 

skaitytoms 

G  

 

dirbtą 

žaistą 

mylėtą 

skaitytą 

dirbtą 

žaistą 

mylėtą 

skaitytą 

dirbtus 

žaistus 

mylėtus 

skaitytus 

dirbtas 

žaistas 

mylėtas 

skaitytas 

Įn  

 

dirbtu 

žaistu 

mylėtu 

skaitytu 

dirbta 

žaista 

mylėta 

skaityta 

dirbtais 

žaistais 

mylėtais 

skaitytais 

dirbtomis 

žaistomis 

mylėtomis 

skaitytomis 

Vt  

 

dirbtame 

žaistame 

mylėtame 

skaitytame 

dirbtoje 

žaistoje 

mylėtoje 

skaitytoje 

dirbtuose 

žaistuose 

mylėtuose 

skaitytuose 

dirbtose 

žaistose 

mylėtose 

skaitytose 
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B. SAKINIAI 

1. VIENTISINIAI SAKINIAI 
 

1.1 Sintaksinių santykių reiškimo priemonės: 

1.1.1 žodžių formos (svarbiausia sintaksinių 

santykių reiškimo priemonė) 

Knygą pasiėmė Jonas. 

Sūnus prašė tėvą pinigų. 

1.1.2 tarnybiniai žodžiai:  

  prielinksniai, Išėjau į kiną. 

  jungtukai, Nusipirk duonos ir pieno. 

  dalelytės. Ar perskaitei tą knygą? 

1.1.3 žodžių tvarka:  

  neutrali gramatiškai apibrėžta 

(inversija negalima) žodžių tvarka 

 

  prielinksniai prieš daiktavardžių 

ar įvardžių linksnius, 

Ėjome į mišką. 

  neiginys prieš neigiamąjį žodį Ne mes tai padarėme. 

  klausiamosios dalelytės sakinio 

pradžioje, 

Ar gali ateiti septintą valandą? 

  pažymimasis šalutinis dėmuo po 

pažymimojo žodžio; 

Paduok tą knygą, kuri guli ant stalo. 

  neutrali gramatiškai neapibrėžta 

(inversija galima) žodžių tvarka: 

 

  veiksnys – tarinys (kai veiksnys 

– tema, t. y. kas adresatui yra 

žinoma, nereikšminga, o 

tarinys – rema, t. y. kas 

adresatui nežinoma, nauja, 

aktualu) 

Vaikai dainavo. 

Vasara buvo karšta. 

  tarinys – veiksnys (kai tema ir 

rema aiškiai neišskiriama, 

dažniausiai pasakojimo 

pradžioje), 

Gyveno senelis ir senelė. 

Prie kelio augo didelis medis. 

  veiksnys – tarinys – tiesioginis 

papildinys, 

Svečias nusivilko paltą. 

  netiesioginis papildinys – 

tiesioginis papildinys 

Jonas padavė broliui knygą. 

Parašyk man laišką. 

  aplinkybės, reikšme siejamos su 

visu sakiniu, sakinio 

pradžioje, 

Temstant visi skubėjo namo. 

Lauke linksmai švietė saulė. 

  derinamasis pažyminys prieš 

pažymimąjį žodį, 

Ji buvo gera krepšininkė. 

  nederinamasis pažyminys, 

išreikštas vardažodžių 

kilmininku, prieš pažymimąjį 

žodį, 

Laikraščiai rašo apie prezidento 

rinkimus. 

  įnagininku išreikštas 

nederinamasis pažyminys po 

pažymimojo žodžio, 

Ar pažįsti tą moterį juodais plaukais? 
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  būdo prieveiksmiais reiškiamos 

aplinkybės prieš veiksmažodį, 

o jei yra daugiau kitokių 

aplinkybių, jos eina prieš būdo 

aplinkybę, 

Jonas gražiai dainuoja. 

Vaikai visada nepaprastai mėgsta 

ledus. 

  tarininis pažyminys po tarinio; Šiandien pamatėme ją linksmą. 

  inversinė.  Dainuoja Jonas gražiai. 

Buvo jis tada dar visai jaunas vaikinas. 

1.1.4 Sakinių komunikacinę paskirtį gali 

keisti intonacija.  

Tu buvai koncerte. 

Tu buvai koncerte? Tu buvai koncerte? 

Tu buvai koncerte? 

Tu buvai koncerte! 

1.2 Sakinio dalys  

1.2.1 Tarinys:  

  vientisinis; Žmogus dirba. 

Jonas yra gyvenęs Šiauliuose. 

  sudėtinis veiksmažodinis (jungtis 

+ bendratis): 

Vaikas pradėjo verkti. 

Dabar visi galėsime pailsėti. 

  jungtis būti + girdėti, matyti, 

regėti…, 

Jau jūra buvo matyti. 

  jungtis – faziniai arba 

modaliniai veiksmažodžiai 

(pradėti, imti, baigti, nustoti, 

liautis…, turėti, privalėti, 

reikėti, sugebėti, pajėgti…, 

norėti, bijoti, drįsti, gailėtis, 

tikėtis, viltis, manyti…) + 

bendratis; 

Vakar pradėjo lyti. 

Tau reikia nueiti į parduotuvę. 

Tikiuosi šiandien baigti darbą. 

  sudėtinis vardažodinis (jungtis + 

vardažodis). Dažniausia jungtis –

būti. Dar jungtimi dažniausiai eina 

šie veiksmažodžiai: tapti, virsti, 

darytis, likti, vadintis, rodytis, 

atrodyti, jaustis, pasijusti, 

apsimesti… Tiesioginės nuosakos 

esamojo laiko būti formos gali būti 

praleidžiamos, taigi tada jungties 

nebuvimas rodo esamąjį laiką: 

 

  jungtis + daiktavardžio 

vardininkas, 

Tu jam esi dėdė. 

Jis tapo mokytojas. 

  jungtis + kilmininkas, Tas žmogus yra geros širdies. 

  jungtis + įnagininkas, Vaikas nori būti rašytoju. 

  jungtis + būdvardiškosios 

kalbos dalys (būdvardžiai, 

įvardžiai, subūdvardėję 

dalyviai); 

Diena buvo graži. 

Daug kas čia neaišku. 

Po to įvyko jis pasidarė kitoks. 

Ji yra ištekėjusi. 

1.2.2 Veiksnys – daiktavardžių, įvardžių, 

sudaiktavardėjusių būdvardžių 

vardininkas. 

Žmogus sėdi. 

Jis yra linksmas. 

Jaunieji šoko. 
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1.2.3 Papildinys:  

  tiesioginis – kai pasyvinėse 

konstrukcijose virsta vardininku 

(galininkas, kartais – kilmininkas, 

su veiksmažodžiais atstovauti, 

vadovauti – naudininkas); 

Vakar gavau laišką. (Laiškas vakar yra 

gautas.) 

Mama nupirko obuolių. (Obuoliai 

nupirkti mamos.) 

Katedrai atstovavo išrinktas žmogus. 

(Katedra buvo atstovaujama…) 

  netiesioginis (naudininkas, 

įnagininkas, prielinksninės 

konstrukcijos). 

Man reikia pagalbos. 

Jis viskuo abejoja. 

Draugė pasakojo apie kelionę. 

1.2.4 Aplinkybės:  

  vietos (vietininkas, linksniai su 

prielinksniais, prieveiksmiai); 

Kambaryje šilta. 

Grįžau namo. 

Aplinkui žydi gėlės. 

  laiko (laiką reiškiančių 

daiktavardžių galininkas, 

įnagininkas, linksniai su 

prielinksniais, prieveiksmiai) 

Vidudienį buvo šilta. 

Vakarais žiūriu televizorių. 

Po dviejų dienų atvažiuos draugas. 

Vakar lijo. 

  būdo (prieveiksmiai, linksniai su 

prielinksniais, įnagininkas); 

Mano sūnus gražiai dainuoja. 

Senelė skaito be akinių. 

Mašina važiavo dideliu greičiu. 

  priežasties (linksniai su 

prielinksniais, prieveiksmiai); 

Jis buvo pavargęs ir iš nuovargio 

greitai užmigo. 

Jai tas filmas kažkodėl nepatiko. 

  tikslo (kilmininkas, naudininkas, 

bendratis). 

Draugas pakvietė pietų. 

Moteris nusipirko vakarienei daržovių. 

Ar nunešei batus taisyti? 

1.2.5 Tarininis pažyminys:   

 * derinamas su sakinio veiksniu, Iš kelionės draugė grįžo linksma. 

 * derinamas su sakinio papildiniu. Vaikui nusibodo vienam namuose. 

1.2.6 Pažyminys:   

  derinamasis (būdvardiškosios 

kalbos dalys); 

Skaičiau įdomią knygą. 

  nederinamasis (kilmininkas, 

įnagininkas su priklausomais 

žodžiais, prielinksninės 

konstrukcijos); 

Mūsų namas stovi prie upės. 

Ar pažįsti tą moterį tamsiais plaukais? 

Atėjo nepažįstamas vyras su akiniais. 

  priedėlis (derinamasis pažyminys, 

išreikštas daiktavardžiu). 

Prašom susipažinti su profesoriumi 

Petraičiu. 

1.2.7 Dalyvinės, padalyvinės ir pusdalyvinės 

aplinkybės (dalyviai, pusdalyviai, 

padalyviai su priklausomais žodžiais, 

sinonimiški šalutiniams PD). 

Parėjęs namo, Kazys sėdo rašyti laiško. 

(Kai parėjo namo, …) 

1.3 Pagrindiniai sakinių modeliai:  

  veiksnys – tarinys; Brolis miega.  

Namas buvo senas. 

  veiksnys – tarinys – papildinys; Tu skaitai knygą. 

  veiksnys – tarinys – papildinys – 

papildinys; 

Laiškininkas padavė man laišką. 
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  veiksnys – tarinys – (papildinys) – 

aplinkybė; 

Darželyje žydi gėlės. 

Jonas paliko knygą namuose.  

  veiksnys – tarinys – (papildinys) – 

tarininis pažyminys; 

Mergaitė vaikščiojo linksma. 

Draugas padavė laišką neatplėštą. 

  tarinys; Temsta.  

Buvo vidurnaktis. 

  tarinys – papildinys; Vaikui šalta. 

  tarinys – papildinys – papildinys; Man gaila draugo. 

  tarinys – (papildinys) – aplinkybė. Už sienos triukšmavo.  

Mieste trūksta vandens. 

1.4 Sakinių tipai pagal pagrindinių 

sakinio dalių buvimą:  

 

1.4.1 Dvinariai (1, 2, 3, 4 ir 5 modeliai) Gėlės žydi. 

Mašina sugedo. 

1.4.2 Vienanariai  

  asmeniniai:  

   

  apibendrinamieji, Gyveni ir mokaisi. 

  neapibrėžtieji; Miesto pakraštyje pristatė daug naujų 

namų. 

  beasmeniai (6, 7, 8 ir 9 modeliai):  

  veiksmažodiniai, Temsta.  

  dalyviniai,  Būta svečių. 

  būdvardiniai, Jums neįdomu. 

  infinityviniai,  Netriukšmauti! 

  padalyviniai, Kaip čia pasakius? 

  nominatyviniai. Vakaras. 
 

2. SUDĖTINIAI SAKINIAI 
 

2.1 Sudėtiniai sujungiamieji  

  sudedamojo sujungimo (jungiama 

ir, ir…ir, nei…nei, tai…tai, 

čia…čia); 

Medžiai žaliuoja, ir gėlės žydi. 

 

  priešinamojo bei gretinamojo 

sujungimo (o, bet, tačiau, vis dėlto, 

užtat); 

Šįvakar laukiu svečių, o dar nespėjau 

pasiruošti. 

 

  skiriamojo sujungimo (ar, arba, 

ar…ar, arba…arba); 

Tu pats rasi kelią, ar reikia tave 

palydėti? 

  paremiamojo sujungimo (tad, 

taigi, dėl to, todėl). 

Jonas retai eina į spektaklius, taigi ką 

jis tau gali papasakoti apie lietuvių 

teatrą. 

2.2 Sudėtiniai prijungiamieji  

  tiesioginio prijungimo:  

  aiškinamieji – siejami su 

mąstymo, kalbėjimo, psichinę 

veiklą nusakančiais 

veiksmažodžiais, negiminine 

Ar žinojai, kad koncertas prasideda 

septintą valandą? 

Aišku, kas čia triukšmavo. 

Nesuprantama, kodėl jis pavėlavo į tokį 
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būdvardžių ar dalyvių forma ir 

pan.; jungiami nereikšminiais 

jungtukais kad, jog, santykinių 

įvardžių kas, koks, keli 

formomis, prieveiksmiais 

kada, kaip, kiek, kodėl, kur, 

klausiamosiomis dalelytėmis 

ar, gal, 

svarbų posėdį. 

Pasakyk, kada jis ateis? 

Neaišku, ar visi teisingai suprato 

užduotį. 

  pažymimieji – siejami su įvairių 

reikšmių daiktavardžiais arba 

su parodomaisiais įvardžiais; 

jungiami santykiniais 

įvardžiais kuris, kuri, koks, 

kokia, 

Stalas, kuris buvo svetainėje, dabar 

stovi valgomajame. 

Kas dainuoja, tas vargo nejaučia. 

 

  nusakomieji – siejami su 

parodomaisiais įvardžiais tas, 

ta, toks, tokia, prieveiksmiais 

taip, tiek; jungiami 

nereikšminiais jungtukais kad, 

jog; 

Diena tokia graži, kad net nesinori 

kambaryje būti. 

Parke tiek daug žmonių, kad net sunku 

rasti ramią vietelę. 

  netiesioginio prijungimo:  

  laiko (jungiama kai, kada, kol, 

iki), 

Kai grįžau namo, buvo jau sutemę. 

  priežasties (jungiama kadangi, 

nes, kad), 

Apsirenk šilčiau, nes sušalsi. 

  sąlygos (jei, jeigu), Jei bus geras oras, eisime 

pasivaikščioti. 

  nuolaidos (nors, kad ir), Nors knyga nebuvo labai įdomi, 

perskaičiau ją iki galo. 

  tikslo (kad), Jis mane palydėjo, kad nepaklysčiau. 

  vietos (kur), Važiuok, kur tau reikia. 

  lyginamieji (kaip, lyg, tartum, 

tarsi, negu). 

Buvo taip apsiniaukę, kaip būna tik 

lapkričio mėnesį. 

Jis tyliai išėjo, tartum šešėlis išslinko. 
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C  p r i e d a s .  ŽODŽIŲ RODYKLĖ 

A 

abejoti 6.6.1.1 

abi 6.4.2.2 

abipus 6.2.2.2 

abu 6.4.2.2 

ačiū 5.2.49.1; 5.2.49.2; 5.3.11.1 

adata 7.2.6; 7.10.2 

administratorė 7.6.5 

administratorius 7.6.5 

adresas 7.1.2 

adresatas 7.12.1 

adresatė 7.12.1 

advokatas 7.7.6 

advokatė 7.7.6 

afiša 7.5.4 

Afrika 7.6.4 

aha 5.5.13.2 

aikštelė 7.5.8 

aikštė 7.3.3; 7.5.8 

aistruolė 7.5.8 

aistruolis 7.5.8 

aiškiai 7.9.4 

aiškinti 7.9.2; 7.9.4 

akademija 7.9.1 

akimirka 6.3.1.1 

akiniai 7.1.15; 7.8.5 

akis 7.8.1 

akordeonas 7.5.4 

aktorė 7.5.4 

aktorius 7.5.4 

akvarelė 7.5.5 

alga 7.4.4 

aliejus 7.11.1 

alio 5.4.1.2; 5.5.21.1.1 

alkana 7.8.2 

alkanas 7.8.2 

alkoholikas 7.7.6 

alkoholikė 7.7.6 

alkoholis 7.7.6 

amatas 7.1.10 

ambasada 7.12.5 

ambasadorė  7.12.5 

ambasadorius 7.12.5 

Amerika 7.6.4 

ampulė 7.8.5 

amžius 6.3.1.2 

anapus 6.2.2.2 

angina 7.8.4 

anglis 7.2.5 

animacinis 7.5.3 

anketa 7.12.6 

anksčiau 6.3.10.4 

anksti 6.3.4.1 

ankstyvas 6.3.4.2 

ankstus 6.3.4.2 

ankštas 7.2.9 

ant 6.2.1.3 

antikvarinė 7.5.5 
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antikvarinis 7.5.5 

antis 7.3.2 

antklodė 7.2.3 

antra 5.5.6.1; 6.3.8.2 

antra vertus 5.5.6.3 

antroji 7.5.8 

antspaudas 7.12.1 

anūkas 7.1.11 

anūkė 7.1.11 

aparatas 7.5.3 

apibendrinant 5.5.9.1 

apie 5.2.6.1 .2; 5.2.6.2.2; 6.2.1.3; 6.3.2.5; 6.4.1.5 

apylanka 7.6.3 

apylinkė 7.3.4 

apiplėšimas 7.7.6 

apyrankė 7.10.2 

apysaka 7.5.6 

apkabinti 7.7.1 

apkūnus 7.1.15 

aplankas 7.10.5 

aplankyti 7.6.4; 7.7.2 

aplink 6.2.1.3 

aplodismentai 7.5.4 

apmokėti 7.11.1 

apsakymas 7.5.6 

apsigyventi 7.1.2; 7.6.5 

apsiniaukę 7.3.6 

apsiniaukęs 7.3.6 

apsiniaukusi 7.3.6 

apsistoti 7.6.5 

apskritis 7.1.2 

aptarnauti 7.11.1 

aptarnavimas 7.11.1 

apvalus 6.5.1.1.1 

apžiūrėti 7.6.4; 7.8.5 

ar 5.2.24.7; 5.2.28.1; 5.2.28.4; 5.2.28.5; 5.2.5.1.2  

ar ne 5.2.13.1.5; 5.2.13.2.6 

aras 6.2.7.3.1 

arba 6.7.9.2 

arbatinis 7.10.4 

arbatinukas 7.10.4 

arbatpinigiai 7.11.1 

areštas 7.7.6 

areštinė 7.7.6 

areštuoti 7.7.6 

argumentas 7.9.1 

arklys 7.3.2; 7.3.5 

asistentas 7.9.1 

asistentė 7.9.1 

asmeniniai daiktai 7.6.7 

ąsotis 7.10.4 

aš 5.1.1.3; 5.2.2.1; 5.2.2.5.2 

aštru 7.8.7 

ataka 7.7.7 

atakuoti 7.7.7 

atestacija 7.4.6 

atidarytas 6.5.1.12.2; 7.5.5 

atidaryti 6.5.1.12.1; 7.6.7 

atidaryti (sąskaitą) 7.12.4 

atidarytuvas 7.10.4 

atimti 7.9.2 
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atmintukas 7.4.3 

atleisti  5.2.51.4; 6.6.2.2; 7.4.2 

atletika 7.5.8 

atlyginimas 7.4.4 

atlikti bausmę 7.7.6 

atostogauti 7.5.1; 7.6.4 

atostogos 7.4.2; 7.5.1; 7.6.4 

atradimas 7.9.1 

atrodyti 6.5.1.4.1; 7.8.4 

atsakymas 6.6.2.4; 7.7.3 

atsakyti 6.6.2.1 

atsargiai 5.3.5.2; 7.6.3 

atsarginis (išėjimas) 7.6.5 

atsegti 7.6.7 

atsibusti 7.4.1; 7.8.2 

atsikelti 7.8.2 

atsiliepti 7.1.3; 7.12.2 

atsiminti 6.6.1.1 

atsiprašyti 6.6.2.2 

atsiskaitymo (knygelė) 7.2.4 

atsiskaityti 7.12.4 

atstovas 7.7.5 

atstovė 7.7.5 

atstumas 7.6.3 

atsukti 7.2.5 

atsuktuvas 7.2.6 

atvykimas 7.6.1 

atvirlaiškis 7.7.3; 7.12.1 

atvirukas 7.7.3 

audra 7.3.6 

augalas 7.3.5 

auginti 7.3.2 

augti 7.1.5 

auka 7.7.6 

auklė 7.9.1 

auklėti 7.9.1 

auklėtoja 7.9.1 

auklėtojas 7.9.1 

auksas 6.5.1.14.3 

aukso medalis 7.5.8 

aukšta kaina 6.5.2.1.4 

aukštas 6.2.7.1.2; 6.2.7.4.1; 7.1.15; 7.2.1; 7.2.9 

aukštesnioji (mokykla) 7.9.1 

aukštoji (mokykla) 7.9.1 

aukštuma 7.3.1 

ausinės 7.5.3 

ausis 7.8.1 

auskarai 7.10.2 

Australija 7.6.4 

autis 7.4.1 

autonominis šildymas 7.2.5 

atsakiklis 7.1.3 

automobilių dalys 7.12.9 

automatas 7.7.7 

automatinė (saugojimo kamera) 7.6.6 

automobilis 7.6.1; 7.6.2 

autorė 7.5.6 

autorius 7.5.6 

autoservisas, automobilių servisas 7.12.9 

autostrada 7.6.3 

avalynė 7.10.2 
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avansas 7.4.4 

avis 7.3.2 

avižos 7.3.2 

Azija 7.6.4 

ąžuolas 7.3.5 

 

B  

bagažas 7.6.1; 7.6.6 

baigiamasis (egzaminas) 7.9.3 

baigti 6.3.17.1; 7.4.2; 7.9.1 

baigti pokalbį 7.1.3 

baigtis 6.3.17.1; 7.9.1 

baisu 5.2.46.5 

baisus 5.2.33.3 

bala 7.3.67 

balai 7.9.1 

balandis 7.3.5 

baldai 7.2.3 

baletas 7.5.4 

balius 7.7.2 

balkonas 7.2.2 

balsuoti 7.7.5 

baltas 6.5.1.9.2 

banderolė 7.12.1 

bankas 7.12.4 

banknotas 7.12.4 

bankrotas 7.12.4 

baras 7.6.1;7.11.1 

baravykas 7.3.5 

baseinas 7.5.8 

basutės 7.10.2 

batai 7.10.2 

bateliai 7.10.2 

bauda 7.6.3 

bausmė 7.7.6 

barzda 7.1.15 

bažnyčia 7.1.12; 7.6.4 

be 6.7.9.3.1 

be abejo 5.2.1.1.6 

be maitinimo 7.6.5 

be mokesčių 7.6.7 

be muitų 7.6.7 

be paliovos 6.3.12.2 

be patogumų 7.6.5 

bedarbė 7.1.10; 7.4.2; 7.7.8 

bedarbis 7.1.10; 7.4.2; 7.7.8 

bėgimas 7.5.8 

bėgioti 7.5.8 

bėgti 6.2.4.2; 7.5.8; 7.6.3; 7.8.8 

belsti(s) 7.2.2 

benamė 7.7.8 

benamis 7.7.8 

bendrabutis 7.2.1; 7.6.5 

bendradarbė 7.7.1 

bendradarbis 7.7.1 

bendras 7.2.1; 7.6.5 

bendrauti 7.7.1 

beržas 7.3.5 

bet 6.7.9.1.1 

biblioteka 7.5.6 
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bibliotekininkas 7.5.6 

bibliotekininkė 7.5.6 

bičiulė 7.7.1 

bičiulis 7.7.1 

bijoti 6.6.1.1 

bilietas 7.5.4; 7.6.1 

bilietų kasa 7.5.4 

bilietų registracija 7.6.1 

biologija 7.9.2 

bjaurus 5.2.33.3; 6.5.1.7.3; 7.1.15 

blogai 6.5.2.2.3; 7.8.4; 7.9.4 

blogas 5.2.33.3; 6.5.1.6.3; 6.5.1.7.3; 6.5.2.2.2; 7.1.14; 7.2.9; 7.5.11; 7.3.6 

bloknotas 7.10.5 

boksas 7.5.8 

bokštas 7.6.4 

bomba 7.7.6; 7.7.7 

braižyti 7.9.2 

branduolinis ginklas 7.7.7 

brangus 5.5.27.2.1; 6.5.2.1.3; 7.2.9 

brėžti 7.9.2 

brolis 7.1.11 

bronzos medalis 7.5.8 

bučinys 7.7.1 

bučiuoti 7.7.1 

būdas 7.1.14 

budėtoja 7.6.5 

budėtojas 7.6.5 

būgnas 7.5.4 

buitis 7.2.6 

burna 7.8.1 

butas 7.2.1 

butelis 6.4.2.3; 7.10.4; 7.10.8 

buteliukas 7.8.5 

būti 6.1.1.1; 6.3.18.1; 6.6.1.1;  7.1.4; 7.1.9; 7.4.1; 7.4.2, 7.5.1; 

 7.7.2; 7.8.4 

būtina 5.2.11.1 

 

C 

centas 7.10.6 

centimetras 6.2.7.2.1; 7.10.7 

centras 7.3.3 

centrinis šildymas 7.2.5 

charakteris 7.1.14 

chirurgas 7.8.5  

chirurgė 7.8.5 

choras 7.5.4 

cigaras 7.10.3 

cigaretė 7.10.3 

cirkas 7.5.4 

 

Č  

čekis 7.6.5; 7.10.1; 7.10.6; 7.12.4 

čia 5.1.1.1; 5.5.21.2.1; 6.1.1.1; 6.1.2.1 

čiaudėti 7.8.4 

čiaupas 7.2.5 

čiulptukas 7.8.5 

čiuožimas 7.5.8 

čiuožti 7.5.8 
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D 

dabar 5.3.6.2; 5.5.10.1;  6.3.2.3; 6.3.9.2 

dailė 7.5.2; 7.5.5 

dailininkas 7.5.5 

dailininkė 7.5.5 

daina 7.5.3 

dainininkas 7.5.4 

dainininkė 7.5.4 

dainuoti 7.5.2; 7.5.4, 7.5.7,7.7.2 

dalgis 7.3.2 

dalykas 7.9.2 

dalyti 7.9.2 

dalyvauti 7.5.8; 7.7.2; 7.7.4 

dalyvė 7.9.1 

dalyvis 7.9.1 

dangtis 7.10.4 

dangus 7.3.6 

dantų (šepetėlis) 7.8.3 

dar 6.3.4.4; 6.3.14.1; ; 6.4.1.4; 6.7.7.1.4 

darbas 7.1.10; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.5 

darbininkas 7.1.10 

darbininkė 7.1.10 

darbo birža 7.1.10 

darbštus 7.1.14 

daryti  7.2.2; 7.8.9; 7.12.8 

daržas 7.3.2 

darželis 7.3.2 

daug 6.3.14.1; 6.4.2.1 

daugiaaukštis 7.2.1 

dauginti 7.9.2 

dažai 7.2.8 

dažyti 7.2.8 

dažytoja 7.2.8 

dažytojas 7.2.8 

dažnai 6.3.3.4 

debesis 7.3.6 

debesuota 7.3.6 

dėdė 7.1.11 

degalai 7.12.9 

degalinė 7.12.9 

degtukai 7.10.4 

deklaracija 7.6.7 

deklaruoti 7.6.7 

dėkoti 6.6.2.3 

dėkui 5.2.49.3; 5.3.11.1 

dėl  6.7.5.1 

dėmesio 5.3.5.3 

dėmesys 7.8.7 

demokratija 7.7.5 

dengti 7.10.4  

derėtis 7.10.9 

dėstyti 7.9.1 

dėstytoja 7.9.1 

dėstytojas 7.9.1 

dešinioji 7.7.5 

dešinysis 7.7.5 

dėti 6.5.1.16.2; 7.6.1 

dėvėti 7.10.2 

devynetas 7.9.1 

dezodorantas 7.8.3 

dėžė 7.6.6; 7.10.8 
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dėžutė 6.4.2.3; 7.10.8 

dialektas 7.9.4 

didelis 6.2.7.1.2; 6.2.7.4.2; 7.2.9 

didysis (kunigaikštis) 7.7.5 

dydis 6.2.7.1.1; 7.10.2 

dyzelinas 7.12.9 

diena 6.3.1.2; 6.3.1.4 

dieninis 7.5.4 

dieta 7.8.4 

Dievas 7.1.12 

diktatūra 7.7.5 

dykuma 7.3.1 

diplomas 7.9.3 

dirbti 7.1.10; 7.3.2 

dirbtuvė 7.12.7 

dirigentas 7.1.10, 7.5.4 

dirigentė 7.1.10, 7.5.4 

diriguoti 7.5.7 

diržas 7.10.2 

disciplina 7.9.2 

diskusija 7.5.3 

diskutuoti 7.7.2 

distancija 7.5.8 

dyzelinas 7.12.8 

docentas 7.9.1 

dokumentas 7.6.8 

dokumentinis 7.5.3 

doleris 7.10.6 

domėtis 7.1.13 

dovana 7.6.7; 7.7.2 

dovanoti 7.7.2 

drabužiai 7.10.2 

drabužinė 7.5.4 

drama 7.5.4; 7.5.6 

draudimas 7.8.6 

draudžiama 5.2.19.4; 7.6.3; 7.6.7 

draugas 7.7.1 

draugauti 7.7.1 

draugė 7.7.1 

draugystė 7.7.1 

drausti(s) 7.8.6 

drėgna 7.3.6 

drėgnas 6.5.1.3.1 

drėkinti 6.5.1.3.3 

drėkti 6.5.1.3.3 

dubuo 7.10.4 

dugnas 7.3.1 

dujos 7.2.5; 7.12.9 

dukart 6.3.14.1 

dukra 7.1.7; 7.1.11 

dulkės 7.2.7 

dulkių siurblys 7.2.6 

duoti 7.1.1; 7.8.9; 7.10.1; 7.12.4 

durininkas 7.6.5 

durininkė 7.6.5 

durys 7.2.2 

dušas 7.2.5 

dušo kabina 7.2.5 

dvejetas 7.9.1 

dviratis 7.5.8; 7.6.2 

dvivietis kambarys 7.6.5 
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dvokti 6.5.1.7.1 

džiaugsmas 7.7.1 

džiazas 7.5.3 

džiovyklė 7.2.6 

džiovinti 6.5.1.3.5 

džiūti 6.5.1.3.5 

 

E 

eglė 7.3.5 

ei 5.4.1.4 

eilė 7.5.4; 7.10.1 

eilėraštis 7.5.6 

eismas 7.6.3 

eismo schema 7.6.3 

eiti 6.2.4.1; 7.6.3; 7.4.1; 7.6.3; 7.7.2; 7.8.8 

eiti į mokyklą 7.4.1 

eiti į vaikų darželį 7.4.1 

ekologijos mokestis 7.6.7 

ekranas 7.5.4 

ekskursija 7.6.4 

eksperimentas 7.9.1 

ekspozicija 7.5.5 

ekspresas 7.6.1 

elektra 7.2.5; 7.12.9 

elektrikas 7.2.8 

elektrikė 7.2.8 

elektromobilis 7.12.8 

elektroninės bankininkystės paslaugos 7.2.4 

elektroninis (paštas) 7.7.3; 7.12.1 

elektros skaitiklis 7.2.5 

elgeta 7.7.8 

epidemija 7.8.4 

epocha 6.3.1.2 

erdvus 7.2.9 

Europa 7.6.4 

Europos Sąjunga 7.7.5 

Europos Taryba 7.7.5 

ežeras 7.3.1 

 

F 

fabrikas 7.3.4 

faksas 7.12.3 

fakultetas 7.9.1 

filharmonija 7.5.4 

filmas 7.5.3; 7.5.4 

filmuoti 7.5.2; 7.5.7 

fizika 7.9.2 

flomasteris 7.10.5 

fojė 7.6.5 

folkloras 7.5.2, 7.5.3 

fontanas 7.3.3 

formuluoti 7.9.4 

fotelis 7.2.3 

fotoaparatas 7.5.2 

fotografija 7.5.2, 7.5.9 

fotografuoti 7.5.2; 7.5.7 

futbolas 7.5.8 
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G 

gaidys 7.3.2 

gaila 5.2.45.1; 5.2.45.2; 5.2.56.2 

gaisras 7.2.8 

gal 5.2.9.2; 5.2.9.8;5.2.13.2.2; 5.2.24.5; 5.2.24.7; 5.2.28.2; 5.3.1.4;  

 5.3.3.4; 5.3.3.9; 5.3.10.2; 5.6.13.1 

galbūt 5.2.13.2.2 

galerija 7.5.5 

galėti 5.2.17.1; 5.2.19.1; 5.3.3.8; 6.5.2.8.1 

gali būti  5.2.9.3 

galimas dalykas 5.2.9.8 

galų gale 5.5.6.2; 6.3.8.4 

galva 7.8.1 

galvoti 6.6.1.1 

gamykla 7.3.4 

gamtovaizdis 7.3.1 

gana 6.4.3.2 

garantija 7.10.1 

garažas 7.2.2 

garsas 6.5.1.5.2 

garsinti 7.5.3 

garsus 6.5.1.5.3; 7.5.11 

gatvė 7.1.2; 7.6.3 

gauti 7.7.3; 7.10.1; 7.12.1; 7.12.4 

gauti baudą 7.6.3 

gauti laišką 7.12.1 

gavėja 7.12.1 

gavėjas 7.12.1 

geležinkelis 7.6.1 

geležis 6.5.1.14.3 

gėlė 7.3.5 

gėlynas 7.3.2 

geltonas 6.5.1.9.2 

geografija 7.9.2 

gera 5.2.29.5 

gerai 5.2.35.1; 5.2.53.1; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.5.1.3.1; 6.5.2.2.3; 7.9.4 

geras 5.2.32.1; 5.2.33.1; 6.5.1.6.3; 6.5.1.7.3; 6.5.2.2.2; 7.1.14; 7.2.9; 

 7.5.11 

gerbiamas 5.5.27.1.1 

gerbiami 5.5.1.1.1 

gerbiamieji 5.5.1.1.1 

geriau 5.2.27.3 

gėrimas 7.11.1 

gerklė 7.8.1 

gerovė 7.7.8 

gerti 7.8.5; 7.11.1 

gesti 6.5.1.11.3 

gidas 7.6.4 

gidė 7.6.4 

gydyti 7.1.10 

gydytoja 7.8.5 

gydytojas 7.1.10; 7.8.5 

gilus 6.2.7.1.2 

gimimo (data, diena, vieta) 7.1.4; 7.5.10 

giminaitė 7.1.11 

giminaitis 7.1.11 

giminė 7.1.11 

giminės 7.1.11 

gymis 7.1.15 

gimnastika 7.5.8 

gimtadienis 7.1.4, 7.5.10 
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gimti 7.1.4 

ginčytis 7.7.2 

gynyba 7.7.7 

ginklas 7.7.6; 7.7.7 

ginklavimasis 7.7.7 

ginti(s) 7.4.6; 7.7.7 

girdėti  6.5.1.5.1; 7.8.7 

gyvas 6.5.1.11.1; 7.8.4 

gyvenamasis 7.2.1; 7.8.4 

gyventi 7.1.2 

gyvenvietė 7.1.2 

gyvybė 7.8.4 

gyvulys 7.3.5 

gyvūnas 7.3.5 

globa 7.7.8 

grafika 7.5.5 

gramas 6.2.7.5.2; 7.10.7 

gramatika 7.9.4 

grandinėlė 7.10.2 

grąža 7.10.1; 7.10.6 

grąžtas 7.2.6 

gražus 7.1.15, 7.3.6; 7.5.11; 

grėblys 7.3.2 

greičiau 5.5.3.6 

greitai 6.3.2.7; 6.3.20.1 

greitasis 7.6.1 

greitis 7.6.3 

greitkelis 7.6.3 

greitoji (pagalba) 7.8.5 

gręžti 7.2.8 

grybas 7.3.5 

grindys 7.2.2 

grynieji pinigai 7.12.4 

gripas 7.8.4 

griuvėsiai 7.6.4 

grįžti 7.4.1 

groti 7.5.2, 7.5.4, 7.5.7; 7.7.6 

grotuvas 7.5.3 

grubus 6.5.1.8.1 

grupė 7.6.4; 7.9.1 

guldyti (į ligoninę) 7.8.5 

gulėti 7.8.8 

gultis 6.2.4.2; 7.4.1; 7.8.5; 7.8.8 

gvazdikas 7.3.5 

 

H 

habilituotas (daktaras) 7.4.6 

hektaras 6.2.7.3.1 

hibridas 7.12.8 

higiena 7.8.3 

hm-hm 5.2.54.1 

 

I, Į, Y 

į 6.2.4.1; 6.7.7.1.2 

įdomu 5.2.38.2 

įdomus 7.5.11 

įėjimas 7.5.4 

įjungti 7.2.5 

iki 5.4.14.5.1; 6.2.2.2; 6.3.2.8; 6.3.17.2 
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iki gyvos galvos 7.7.6 

iki pasimatymo 5.4.14.3 

iki susitikimo 5.4.14.4 

įlaipinimas 7.6.1 

ilgai 6.3.2.7 

ilgas 6.2.7.2.2; 7.12.2 

iliustracija 7.5.9 

ilsėtis 7.5.1 

įmesti (laišką) 7.12.1 

įmonė 7.1.10 

imti 6.3.16.1; 7.8.9 

indai 7.10.4 

indaplovė 7.2.6 

indelis 7.10.8 

infliacija 7.12.4 

informacija 7.6.1 

inicialai 7.1.1 

injekcija 7.8.5 

institutas 7.9.1 

instrukcija 7.10.1 

internetas 7.1.3 

internetinė parduotuvė 7.10.1 

internetinė prekyba 7.10.1 

internetinė žiniasklaida 7.5.9 

interneto ryšys 7.1.3 

interviu 7.5.9 

ypač 5.5.8.4.1 

įprastas 6.5.2.10.1 

ir 5.5.1.1.1; 6.7.9.1.1 

įrankis 7.2.6 

įrašas 7.5.3 

ir panašiai 5.5.7.3 

ir taip toliau 5.5.7.2 

įsikelti 7.6.5 

įsilaužėlė 7.7.6 

įsilaužėlis 7.7.6 

įsilaužimas 7.7.6 

įsilaužti 7.7.6 

įsipjauti 7.8.4 

įskaita 7.9.3 

įstaiga 7.1.10 

įstatymas 7.7.5; 7.7.6 

istorija 7.7.5; 7.9.2 

istorijos paminklas 7.6.4 

įstoti 7.7.4 

įstrižai 6.2.2.2 

įdukra 7.1.7 

įsūnis 7.1.7 

iš 6.2.4.1; 6.2.5.1; 6.5.1.14.2 

iš tiesų 5.2.9.1; 5.2.9.8; 5.2.38.1; 5.2.49.1; 5.5.13.4 

iš tikrųjų 5.2.1.1.4; 5.5.13.4 

išalkti 7.8.2 

išankstinis bilietas 7.6.1 

išėjimas 7.5.4 

išgirsti 7.8.7 

išilgai 6.2.2.2 

išjungti 7.2.5 

išlikti 7.8.4 

išmanusis telefonas 7.1.3 

išmokti 7.5.7, 7.9.1 

iš naujo 6.3.14.2 
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išpažintis 7.1.12 

išradimas 7.9.1 

išrašyti 7.8.5; 7.10.6 

išsikelti 7.6.5 

išsilavinimas 7.4.6 

išsimiegojęs 7.8.2 

išsimiegojusi 7.8.2 

išsirinkti 7.11.2 

išsiskyręs 7.1.7 

išsiskirti 7.1.11 

išsiskyrusi 7.1.7 

išskaičiuoti 7.4.4 

išskleisti skėtį 7.10.2 

išskyrus 6.7.9.4.1 

ištekėjusi 7.1.7 

ištekėti 7.1.11 

ištrokšti 7.8.2 

ištroškęs 7.8.2 

ištroškusi 7.8.2 

ištuoka 7.1.11 

išvažiuoti 7.6.7 

išvežti 7.6.7 

išvyka 7.6.4 

išvykimas 7.6.1 

įvaikis 7.1.7 

įvartis 7.5.8 

įvažiuoti 7.6.7 

įvežti 7.6.7 

įžymybė 7.6.4 

įžymus 7.5.11 

įžūlus 7.1.14 

 

J 

jau 6.3.4.4 

jaukus 7.2.9 

jaunas 6.5.1.10.4 

jaunasis 7.5.10 

jaunieji 7.5.10 

jaunoji 7.5.10 

jaunuolis 6.5.1.10.5; 7.1.5 

jausti 7.7.1; 7.8.7 

jaustis 7.8.2 

javai 7.3.2 

jei 6.7.9.5.1 

jeigu 6.7.9.5.1 

ji 5.1.1.3 

jis 5.1.1.3 

jojimas 7.5.8 

Joninės 7.5.10 

joti 7.5.8 

judėjimas 7.6.3 

judėti 6.2.4.2; 7.8.8 

juk 5.2.13.1.5; 5.2.13.2.6 

jungiklis 7.2.5 

jungti 7.5.3; 7.8.9; 7.9.2 

Jungtinės Tautos 7.7.5 

juodas 6.5.1.9.2 

juokingas 7.5.11 

jūra 7.3.1 

jūreivė 7.6.1 
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jūreivis 7.6.1 

juristas 7.7.6 

juristė 7.7.6 

juristė 7.7.6 

jūs 5.1.1.3; 5.2.2.3; 5.2.34.2 

 

K 

kabinetas 7.4.3; 7.7.5; 7.8.5 

kabinti 7.2.7 

kad 5.1.2.2; 5.1.5.2.1.5; 5.2.1.3.4; 5.2.2.5.2; 5.2.5.1.1; 5.2.6.1.1;  

 5.2.6.2.1; 5.2.7.1.1; 5.2.7.2.1; 5.2.7.3.1; 5.2.7.4.1; 5.2.8.1.3; 

 5.2.49.2; 5.2.56.3; 5.5.8.4.3; 6.7.6.3 

kada 5.1.4.2.1; 5.2.6.1 .4; 5.2.6.2.4; 5.2.7.1.2; 5.2.7.2.3; 5.2.7.3.3; 

 5.2.7.4.2; 5.2.8.1.2 

kadangi 5.1.5.2.1.5 

kai 6.3.6.1 

kaimas 7.1.2; 7.3.2 

kaimynas 7.7.1 

kaimynė 7.7.1 

kaina 6.5.2.1.2; 7.2.4; 7.10.1 

kainuoti 6.5.2.1.1; 7.2.4; 7.10.1; 7.10.6 

kaip 5.1.4.2.1; 5.2.29.2; 5.2.30.2;  5.2.38.2; 5.2.39.1; 5.2.41.1;  

 5.2.45.1; 5.2.6.1 .4; 5.2.6.2.4; 5.2.7.1.2; 5.2.7.2.3; 5.2.7.3.3; 

 5.2.7.4.2; 5.2.8.1.2; 6.7.7.1.2 

kairioji 7.7.5 

kairysis 7.7.5 

kajutė 7.6.1 

kaklas 7.8.1 

kalba 7.9.2; 7.9.4 

kalbėjimas 7.9.4 

kalbėjimo tempas 7.9.4 

kalbėti 6.6.2.3; 7.7.2; 7.9.2; 7.9.4 

Kalėdos 6.3.1.6; 7.5.10 

kalėjimas 7.7.6 

kalendorius 7.4.3 

kalinė 7.7.6 

kalinys 7.7.6 

kalnas 7.3.1 

kalti 7.2.8 

kambarinė (gėlė) 7.2.3 

kambarys 7.2.2; 7.6.5 

kamera 7.5.2 

kampas 7.6.3 

kampuotas 6.5.1.1.1 

kamščiatraukis 7.10.4 

kamštis 7.10.4 

kamuolys 7.5.8 

kandidatas 7.7.5 

kandidatė 7.7.5 

kapinės 7.3.3 

kapsulė 7.8.5 

karalienė 7.7.5 

karalius 7.7.5 

karas 7.7.7 

kareivė 7.7.7 

kareivis 7.7.7 

kariauti 7.7.7 

karininkas 7.7.7 

karininkė 7.7.7 

kariuomenė 7.7.7 
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karjera 7.4.6 

karoliai 7.10.2 

karšta 6.2.7.7.4 

karšta 7.3.6 

karštas 7.1.14; 7.2.5  

karštis 6.2.7.7.2; 7.3.6; 7.8.4 

kartais 6.3.3.4; 6.3.13.1 

kartas  6.3.3.2 

kartoti 7.9.4 

kartu 6.3.6.3; 7.8.7 

kartus 6.5.1.6.3 

karvė 7.3.2; 7.3.5 

kas 5.1.4.3; 5.2.6.1 .4; 5.2.6.2.4; 5.2.7.1.2;  5.2.7.2.3; 5.2.7.3.3;  

 5.2.7.4.2; 5.2.8.1.2; 6.3.3.1 

kas kita 5.5.10.1 

kas nors 6.7.7.1.4 

kasa 7.6.1; 7.10.1 

kasdien 6.3.3.4 

kasininkas 7.10.1 

kasininkė 7.10.1 

kasti 7.3.2 

kaštonas 7.3.5 

katalogas 7.5.6 

katedra 7.1.12; 7.6.4 

kategorija 7.4.6 

katė  7.3.2 

kavinė 7.6.1; 7.11.1 

kažkiek 6.4.2.1 

kėdė 7.2.3 

keista 5.2.41.4 

keistas 6.5.2.10.1; 7.5.11 

keisti 7.6.1; 7.6.7; 7.10.1; 7.12.4 

keistis 7.12.4 

keleivė 7.6.1 

keleivis 7.6.1 

keletas 6.4.2.2 

kelias 7.6.1; 7.6.3 

keliauti 7.5.2; 7.6.1; 7.6.4 

keliautoja 7.6.4 

keliautojas 7.6.4 

kėlinys 7.5.8 

kelionė 7.5.2; 7.6.1; 7.6.4 

kelionės draudimas 7.6.8 

kelių policija 7.6.3 

keltas 7.6.1 

kelti 7.4.6; 7.8.9 

keltis 7.4.1 

kempingas 7.6.5 

kepti 7.4.1 

keptuvė 7.10.4 

keramika 7.5.5 

ketinti 5.2.25.2 

ketvirtis 6.3.1.1; 6.4.2.4 

kiaulė 7.3.2 

kibiras 7.2.5 

kiek 5.1.4.2.1; 5.2.6.1 .4; 5.2.6.2.4; 5.2.7.1.2;  5.2.7.2.3; 5.2.7.3.3; 

 5.2.7.4.2; 5.2.8.1.2; 6.5.1.10.1 

kiekvienas 6.3.3.1; 6.4.2.2 

kiemas 7.2.1; 7.3.2 

kieno  5.1.4.3 

kietas 6.5.1.8.1 



C priedas. ŽODŽIŲ RODYKLĖ 

 

205 

 

kilimas 7.2.3 

kilogramas 6.2.7.5.2; 7.10.7 

kilometras 6.2.7.2.1; 7.6.3 

kilti 7.3.6 

kinas 7.5.2; 7.5.4 

kioskas 7.5.9 

kirpti 7.8.3; 7.8.9 

kišenė 7.10.2 

kiškis 7.3.5 

kita 5.5.6.3 

kitas 6.4.1.4; 6.7.7.1.4 

kitoks 6.7.7.1.3 

klaida 7.9.4 

klaidingai 6.5.2.3.4 

klaidingas 6.5.2.3.2 

klasė 7.9.1 

klasikinė (muzika) 7.5.3 

klauptis 7.8.8 

klausimas 6.6.2.4; 7.9.4 

klausymas 7.9.4 

klausyti 6.5.1.5.1; 7.5.4; 7.8.7; 7.9.4 

klausytis 7.5.3; 7.9.4 

klausytoja 7.5.4 

klausytojas 7.5.4 

klausos aparatas 7.8.5 

klausti 6.6.2.1; 7.6.1; 7.6.3; 7.9.4 

klaviatūra 7.4.3 

klebonas 7.1.12 

klevas 7.3.5 

klijai 7.2.8; 7.10.5 

klijuoti 7.2.8; 7.10.5; 7.12.1 

klimatas 7.3.6 

klinika 7.8.5 

klysti 7.9.4 

kloti (lovą) 7.2.7 

klubas 7.5.8; 7.7.4 

klūpėti 7.8.8 

knyga 7.5.6 

knygynas 7.5.6 

ko gero  5.5.3.6 

kodas 7.1.3 

kodėl 5.1.4.2.1; 5.2.6.1 .4; 5.2.6.2.4; 5.2.7.1.2;  5.2.7.2.3; 5.2.7.3.3;  

 5.2.7.4.2; 5.2.8.1.2 

koja 7.8.1 

kojinės 7.10.2 

kokia 5.1.4.3 

kokybė 6.5.2.2.1 

koks 5.1.4.3; 5.2.41.1 

kolega 7.7.1 

kolegė 7.7.1 

kolekcionavimas 7.5.2 

kolekcionuoti 7.5.2 

komanda 7.5.8 

kombainas 7.3.2 

komedija 7.5.4 

komentaras 7.5.9 

kompaktinė plokštelė 7.5.3 

kompaktinis diskas 7.5.3 

kompiuteris 7.4.3 

komplektas 7.2.3 

kompozitorė 7.5.4 
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kompozitorius 7.5.4 

koncertas 7.5.4 

koncertų salė 7.5.4 

koncertuoti 7.5.4 

konferencija 7.9.1 

konfliktas 7.7.7 

konstitucija 7.7.5 

konsulas 7.12.5 

konsulė 7.12.5 

konsulatas 7.12.5 

kontinentas 7.6.4 

kontora 7.1.10 

kontrolė 7.6.1 

kontrolierė 7.6.1 

kontrolierius 7.6.1 

kopa 7.3.1 

kopijuoklis 7.4.3 

korespondencija 7.7.3 

koridorius 7.2.1; 7.6.5 

kortai 7.5.8 

kortelė 7.5.6; 7.8.5; 7.12.4 

kosėti 7.8.4 

kostiumas 7.10.2 

kovoti 7.7.7 

krantas 7.3.1 

krašto apsauga 7.7.7 

kraštovaizdis 7.3.1 

krata 7.7.6 

kraujas  7.8.4 

kraujospūdis 7.8.4 

krautuvė 7.10.1 

kreditinė kortelė 7.10.6 

kremas 7.8.3 

krepšelis 7.6.6 

krepšininkas 7.5.8 

krepšininkė 7.5.8 

krepšinis 7.5.8 

krepšys 7.5.8; 7.6.6 

kriauklė 7.2.5 

kriaušė 7.3.2 

krikštamotė 7.5.10 

krikštatėvis 7.5.10 

krikštynos 7.5.10 

krikšto tėvai 7.5.10 

kriminalas 7.7.6 

kryptis 7.6.1 

kristi 7.3.6; 7.8.4 

krizė 7.7.5 

kryžius 7.1.12 

krosnelė 7.2.5 

krosnis 7.2.5 

krūmas 7.3.5 

Kūčios 7.5.10 

kūdikis 6.5.1.10.5; 7.1.5; 7.1.11 

kulka 7.7.7 

kultūros paminklas 7.6.4 

kūnas 7.8.1 

kunigaikštienė 7.7.5 

kunigaikštis 7.7.5 

kunigas 7.1.12 

kunigė 7.1.12 
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kupė 7.6.1 

kur 5.1.4.2.1; 5.2.6.1 .4; 5.2.6.2.4; 5.2.7.1.2;  5.2.7.2.3; 5.2.7.3.3;  

 5.2.7.4.2; 5.2.8.1.2 

kūrenti 7.2.5 

kursai 7.9.1 

kursas 7.9.1; 7.12.4 

kurti 7.5.7 

kvadratinis 6.2.7.3.1; 6.5.1.1.1; 7.2.1 

kvailas 7.1.14 

kvapas 6.5.1.7.2 

kvartalas 7.3.3 

kvepalai 7.8.3 

kvepėti 6.5.1.7.1 

kvepintis 7.8.3 

kviečiai 7.3.2 

kviesti 6.6.2.2; 7.2.8; 7.7.2; 7.8.5 

kvietimas 7.6.8; 7.7.2 

 

L 

laba diena 5.4.2.2 

labą dieną 5.4.2.3 

labą rytą 5.4.2.3 

labą vakarą 5.4.2.3 

labai 5.2.35.1; 5.2.45.2; 5.2.49.1; 5.2.49.2; 5.2.53.1; 5.4.11.1; 6.4.3.2;  

 6.5.2.2.3; 7.9.4 

labas 5.4.2.1 

labas rytas 5.4.2.2 

labas vakaras 5.4.2.2 

labdara 7.7.8 

laboratorija 7.9.1 

lagaminas 7.6.6 

laida 7.5.3 

laidoti 7.5.10 

laidotuvės 7.5.10 

laikyti 7.8.9; 7.9.3 

laikytis 7.7.6; 7.8.4 

laikmena 7.4.3 

laikraštis 7.5.9 

laikrodis 7.10.2 

laimėti 7.5.8; 7.7.5; 7.7.7 

laimingai 5.4.15.2.1 

laipsnis 6.2.7; 7.1 

laiptai 7.2.1 

laiptinė 7.2.1 

laistyti 7.8.9 

laisvai 7.9.4 

laisvalaikis 7.5.1; 7.6.4 

laisvė 7.7.5 

laiškanešė 7.12.1 

laiškanešys 7.12.1 

laiškas 7.7.3; 7.12.1 

laivas  7.6.1 

laivynas 7.7.7 

lakūnas 7.1.10; 7.6.1 

lakūnė 7.1.10; 7.6.1 

langas 7.2.2 

lankymas 7.8.5 

lankyti 7.4.1; 7.9.1 

lankyti mokyklą 7.4.1 

lankyti vaikų darželį 7.4.1 
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lapas 7.3.5; 7.5.9; 7.10.5 

lapė 7.3.56 

laukas 7.3.1; 7.3.2 

laukiamasis 7.6.1; 7.8.5 

laukti 7.6.1; 7.7.2 

lauktis 7.8.2 

ledas 7.3.6; 7.5.8 

leidimas 7.6.8 

leidžiama 7.6.7 

leisti 5.2.19.2; 7.5.1; 7.8.5 

lėkštė 7.10.4 

lėkštutė 7.10.4 

lektorė 7.9.1 

lektorius 7.9.1 

lėktuvas 7.6.1 

lempa 7.2.3 

lemputė 7.2.5 

lengva 7.9.4 

lengvai 6.5.2.11.2 

lengvas 6.2.7.5.3; 6.5.2.11.1 

lengvatinis bilietas 7.6.1 

lenkti 7.6.3 

lentyna 7.2.3 

lęšiai 7.8.5 

lėtai 6.3.20.1 

liautis 6.3.17.1 

lyderė 7.7.5 

lyderis 7.7.5 

liepa 7.3.5 

liesas 7.1.15 

lietus 7.3.6 

liftas 7.2.1; 7.6.5 

liga 7.8.4 

lyginti 7.2.7 

lygintuvas 7.2.6 

lygiosios 7.5.8 

ligonė 7.8.4 

ligoninė 7.8.5 

ligonė 7.7.8; 7.8.4; 7.8.5 

ligonis 7.7.8; 7.8.4; 7.8.5 

ligos istorija 7.8.5 

ligotas 7.8.4 

lyguma 7.3.1 

lygus 6.5.1.8.1 

lijundra 7.3.6 

likti 6.3.18.1 

linkėjimai 5.4.15.3.1 

linksma 7.8.2 

linksmas 7.1.14; 7.5.11; 7.8.2 

lipti 7.2.1; 7.6.1 

litas 7.10.6 

literatūra 7.9.2 

lyti 7.3.6 

lytis 7.1.6 

litras 6.2.7.6.1; 7.10.7 

liudytoja 7.7.6 

liudytojas 7.7.6 

liudyti 7.7.6 

lošimas 7.5.8 

lošti 7.5.8 

lova 7.2.3 
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lubos 7.2.2 

M 

mada 7.10.2 

madingas 7.10.2 

maistas 7.11.1 

maišas 7.10.8 

maišelis 6.4.2.3; 7.6.6; 7.10.8 

malkos 7.2.5 

malonu 5.4.11.1 

malonus 5.2.32.1; 5.2.33.1; 6.5.1.6.3; 6.5.1.7.3; 7.1.14 

mama 7.1.11 

mandagus 7.1.14 

maniakas 7.7.6 

maniakė 7.7.6 

manyti 5.1.2.2; 6.6.1.1 

marios 7.3.1 

marškiniai 7.10.2 

maršrutas 7.6.1 

masažas 7.8.5 

masažuotojas 7.8.5 

masažuotoja 7.8.5 

mašina 7.6.1; 7.6.2 

matavimosi kabina 7.10.2 

matuotis 7.10.2 

matematika 7.9.2 

matyti 6.5.1.4.1; 7.8.7 

matuoti 7.8.4; 7.10.1 

maudyti 6.5.1.13.1; 7.4.1 

maudytis 7.4.1 

mautis 7.4.1 

mažai 6.4.2.1 

mažas 6.2.7.1.2; 6.2.7.4.2; 7.2.9 

medis 6.5.1.14.3; 7.3.5 

medvilnė 6.5.1.14.3; 7.10.2 

medžiaga 7.10.2 

mėgti 5.2.34.2; 7.1.13; 7.7.1 

megzti 7.5.2 

megztinis 7.10.2 

meilė 7.7.1 

meistras 7.2.8 

meistrė 7.2.8 

mėlynas 6.5.1.9.2 

melodija 7.5.3 

melstis 7.1.12 

menas 7.5.5 

mėnesinis (bilietas) 7.6.1 

menininkas 7.5.5 

menininkė 7.5.5 

meniu 7.11.1 

mėnulis 7.3.6 

mėnuo 6.3.1.2 

meras 7.7.5 

merė 7.7.5 

mergaitė 7.1.6 

mergautinė (pavardė) 7.1.1 

mergina 7.1.6 

mes 5.1.1.3 

mesti 7.7.6; 7.8.9 

metai 6.3.1.2; 7.1.5 

metalas 6.5.1.14.3 
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metinės 7.5.10 

metras 6.2.7.2.1; 7.2.1; 7.6.3; 7.10.7 

metro 7.6.1 

mhm 5.5.13.2 

miegamasis 7.2.2 

miegoti 7.4.1; 7.8.2 

miela 5.5.27.2.1 

mielai 5.3.11.4 

mielas 5.5.27.2.1; 7.1.14 

miestas 7.1.2 

miestelis 7.1.2 

miesto planas 7.6.4 

migla 7.3.6 

migracijos tarnyba 7.6.7 

mygtukas 7.2.5; 7.6.5 

mikrobangų krosnelė 7.2.6 

mikstūra 7.8.5 

mylėti 7.7.1 

mylimasis 7.7.1 

milimetras 6.2.7.2.1 

mylimoji 7.7.1 

milteliai 7.8.5 

ministerija 7.7.5 

ministras 7.7.5 

ministras pirmininkas 7.7.5 

ministrė 7.7.5 

ministrė pirmininkė 7.7.5 

minkštas 6.5.1.8.1 

minus 6.2.7.7.3 

minutė 6.3.1.1 

miręs 6.5.1.11.2; 7.8.4 

mišios 7.1.12 

mirti 6.5.1.11.3; 7.8.4 

mirtis 7.7.6; 7.8.4 

mirusi 7.8.4 

miškas 7.3.1 

mm ... 5.5.2.1.1 

mobilusis telefonas 7.1.3 

modernus 7.2.9; 7.5.5 

mokama aikštelė 7.6.3 

mokėjimo kortelė 7.6.5 

mokesčiai 7.2.1; 7.2.4; 7.4.4; 7.6.7; 

mokėti 6.5.2.8.1; 7.2.4; 7.6.5; 7.6.7; 7.10.1; 7.10.6; 7.12.4 

mokėti grynaisiais 7.10.1 

mokėti kortele 7.10.1 

mokymas(is) 7.9.1 

mokinė 7.9.1 

mokinys 7.9.1 

mokyti 7.1.10; 7.5.7; 7.9.1 

mokytis 7.4.6; 7.5.7; 7.9.1 

mokytoja 7.1.10; 7.9.1 

mokytojas 7.1.10; 7.9.1 

mokslas 7.9.1 

moksleivė 7.9.1 

moksleivis 7.9.1 

mokslų daktaras 7.4.6 

mokslų daktarė 7.4.6 

momentas 6.3.1.1 

moneta 7.12.4 

morka 7.3.2 

moteris 7.1.6 
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motina 7.1.11 

motociklas 7.6.2 

mugė 7.10.9 

muilas 7.8.3 

muitinė 7.6.1; 7.6.7 

muitininkas 7.6.1; 7.6.7 

muitininkė 7.6.1; 7.6.7 

musė 7.3.5 

mūšis 7.7.7 

mušti 7.7.6 

muštynės 7.7.6 

muziejus 7.5.5; 7.6.4 

muzika 7.5.2; 7.5.3 

muzikantas 7.5.4 

muzikantė 7.5.4 

 

N 

na 5.3.1.1; 5.3.6.1; 5.5.1.3.1 

naktis 6.3.1.4 

namai 7.2.1 

namas 7.2.1; 7.3.2 

narė 7.7.4; 7.7.5 

narys 7.7.4; 7.7.5 

narkomanas 7.7.6 

narkomanė 7.7.6 

narkotikai 7.7.6 

naršyti internete 7.1.3 

našlaitė 7.1.7 

našlaitis 7.1.7 

našlė 7.1.7 

našlys 7.1.7 

NATO 7.7.5 

natūralus 6.5.1.15.1 

naudingas 6.5.2.7.1 

naudotinas 6.5.2.7.2 

naujagimis 6.5.1.10.5 

naujas 6.5.1.10.4; 7.2.9 

Naujieji metai 6.3.1.6; 7.5.10 

ne 5.1.3 2, 5.1.3.3; 5.1.5.1.2; 5.2.1.3.1; 5.2.1.3.2 5.2.1.3.3; 5.2.1.3.4;  

 5.2.4.2; 5.2.2.4.1; 5.2.2.4.2; 5.2.2.5.1; 5.2.22.1; 5.2.22.6; 5.5.3.1;  

 5.5.13.1 

ne visada 6.3.13.1 

neapykanta 7.7.1 

nedaug 6.4.2.1 

negalima 5.2.22.2 

negaluoti 7.8.4 

negerai 5.2.30.2; 5.2.54.2 

negeras 5.2.33.2 

negu 5.2.27.2 

neįdomu 5.2.39.1 

neįgalioji 7.7.8 

neįgalusis 7.7.8 

neišlaikyti 7.9.3 

nejaugi 5.2.41.2 

nekęsti 7.7.1 

nelabai 5.4.4.2.1 

nemalonus 5.2.33.2 

nemokama aikštelė 7.6.3 

nemokamai 7.10.6 

Nepriklausomybės diena 7.5.10 
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nervinga 7.8.2 

nervingas  7.8.2 

nervintis 7.8.7 

nes 5.1.5.2.1.5; 6.7.5.2 

nesisekti 6.5.2.6.1 

neskanus 5.2.33.2 

nėščia 7.8.2 

nešikas 7.6.1; 7.6.6 

nešikė 7.6.1; 7.6.6 

nešioti 7.1.15; 7.10.2 

nešti 7.6.6; 7.8.9 

nešulys 7.6.6 

neteisus 5.2.2.3 

netekėjusi 7.1.7 

netyčia 6.7.5.4 

netiesa 5.2.2.2; 5.2.4.1 

netikėta 5.2.41.1 

netikėtai 6.3.19.2 

netikėtumas 5.2.41.1 

netoli 6.2.1.3 

nevedęs 7.1.7 

neveikti 7.2.8 

niekada 5.2.4.3; 6.3.3.4 

niekaip 5.2.4.3 

niekas 5.2.4.3 

niekur 5.2.4.3 

norėti 5.2.27.1; 5.2.27.2; 5.2.28.3; 5.2.28.4 

normalus 6.5.2.10.1 

nors 6.7.9.6.1 

nosinė 7.8.3 

nosis 7.8.1; 7.8.4 

notaras 7.7.6 

notarė 7.7.6 

novelė 7.5.6 

nudegti 7.8.4 

nugalėti 7.5.8; 7.7.7 

nugara 7.8.1 

numeris 6.2.7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.6.5 

nuo 6.2.2.2; 6.3.2.8; 6.3.16.2 

nuobodu 5.2.39.1 

nuobodus 7.5.11 

nuodai 7.8.5 

nuolaida 7.8.5; 7.10.1; 7.10.6 

nuolaidų kortelė 7.10.1 

nuolat(os)  6.3.12.2 

nuolatinis bilietas 7.6.1 

nuoma 7.2.4 

nuomininkas 7.2.4 

nuomininkė 7.2.4 

nuomos mokestis 7.2.1 

nuomoti 7.2.1; 7.2.4; 7.6.2 

nuosavas 7.2.1 

nuosprendis 7.7.6 

nuostabu 5.2.29.1; 5.2.35.2; 5.2.53.2 

nuostabus 5.2.32.1; 6.5.2.2.2 

nuotrauka 7.5.9 

nurimti 7.8.7 

nusiginklavimas 7.7.7 

nusiginkluoti 7.7.7 

nusikalstamumas 7.7.6 

nusikalsti 7.7.6 
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nusikaltėlė 7.7.6 

nusikaltėlis 7.7.6 

nusikaltimas 7.7.6 

nustoti 5.2.41.3; 5.5.6.2; 5.5.13.3; 6.3.17.1; 6.7.9.1.1 

 

O 

o  Dieve!  5.2.30.1 

o varge!  5.2.30.1 

o Viešpatie!  5.2.30.1 

obelis 7.3.2 

oda 6.5.1.14.3; 7.10.2 

odekolonas 7.8.3 

odontologas 7.8.5 

odontologė 7.8.5 

olimpiada 7.5.8 

opera 7.5.4 

operacija 7.8.4 

operuoti 7.8.4 

opozicija 7.7.5 

oranžinis 6.5.1.9.2 

oras 7.3.6; 7.12.10 

organizacija 7.1.10; 7.7.4 

originalus 7.5.11 

orkaitė 7.2.6 

orkestras 7.5.4 

oro laivynas 7.7.7 

oro uostas 7.6.1 

 

P 

paauglė 7.1.5 

paauglys 6.5.1.10.5; 7.1.5 

pabusti 7.4.1 

pacientas 7.8.5 

pacientė 7.8.5 

padanga 7.12.9 

padarytas 6.5.1.14.2 

padavėja 7.11.1 

padavėjas 7.11.1 

padėti 7.7.8; 7.12.9 

pagal 6.2.1.3; 6.2.3.2 

pagalba 7.7.8 

pagaliau 5.5.6.2; 6.3.8.4 

pagalvė 7.2.3 

pagamintas 6.5.1.14.2 

pagyvenęs 6.5.1.10.4 

pagrindinis 7.6.3 

pailgas 6.5.1.1.1 

pailsėjęs 7.8.2 

pailsėjusi 7.8.2 

pailsėti 7.8.2 

pajamos 7.4.4 

pakankamai 6.4.3.2 

pakeisti 7.12.9 

pakelis 6.4.2.3; 7.10.8 

pakeliui 7.6.4 

paklodė 7.2.3 

pakuoti 7.10.1; 7.10.8 

palaidinė 7.10.2 

palangė 7.2.2 
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palapinė 7.6.5 

palata 7.8.5 

palydovas 7.6.1 

palydovė 7.6.1 

palikti 7.6.6 

paltas 7.10.2 

palūkanos 7.12.3 

pamesti 7.12.4 

paminklas 7.3.3; 7.6.4 

pamiršti 7.9.4 

pamoka 7.9.1 

pamokslas 7.1.12 

pamotė 7.1.7 

panašus 6.7.7.1.2 

panelė 7.1.1 

papildyti telefono kortelę 7.1.3 

papildomas reisas 7.6.1 

paplūdimys 7.3.1 

paprotys 7.5.10 

papuošalas 7.10.2 

para 6.3.1.2 

parama 7.7.8 

parašas 7.1.1 

pardavėja 7.10.1 

pardavėjas 7.1.10; 7.10.1 

parduoti 7.1.10; 7.2.4; 7.6.1; 7.10.1 

parduotuvė 7.10.1 

pareigos 7.1.10 

pareiti 7.4.1 

paryčiai 6.3.1.4 

parkas 7.3.3 

parkeris 7.10.5 

parlamentas 7.7.5 

paroda 7.5.5 

parodyti 7.6.3; 7.10.1 

parodų centras 7.5.5 

parodų rūmai 7.5.5 

partija 7.7.5 

partnerė 7.7.1 

partneris 7.7.1 

pas 6.2.1.3; 6.2.4.1 

pasakyti paraidžiui 7.1.1 

pasakoti 7.7.2 

pasas 7.1.1; 7.6.8 

pasaulis 7.7.5 

pasidaryti 6.3.19.1 

pasiekti 6.5.1.12.1 

pasienis 7.6.1; 7.6.7 

pasigirsti 7.12.2 

pasikeisti 6.3.19.1 

pasiklysti 7.6.3 

pasimatymas 7.7.2 

pasipildyti telefono kortelę  7.12.2 

pasirašyti 7.1.1 

pasitikti 7.6.1 

paskaita 7.9.1 

paskola 7.12.3 

paskutinis 6.2.6.2 

pasta 7.8.3 

pastatas 7.2.1 

pasų kontrolė 7.6.1; 7.6.7 
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pašalpa 7.4.4; 7.7.8 

paštas 7.1.2; 7.7.3; 7.12.1 

paštininkas 7.12.1 

paštininkė 7.12.1 

pašto kodas 7.1.2; 7.12.1 

pašto terminalas 7.12.1 

patenkintas 7.8.2 

patėvis 7.1.7 

patiekalas 7.11.1 

patikti 7.1.13; 7.7.1 

patogu 7.8.2 

patogus 7.2.9 

paukštis 7.3.5 

pavadinimas 7.5.6 

pavadinti 7.1.1 

pavakarė 6.3.1.4 

pavalgyti 7.11.1 

pavardė 7.1.1 

pavargęs 7.8.2 

pavargti 7.8.2 

pavargusi 7.8.2 

pavasaris 6.3.1.3; 7.3.6 

pavedimas 7.12.3 

paveikslas 7.5.5 

pavykti 6.5.2.6.1 

paviljonas 7.10.9 

pavyzdys 7.9.2 

pavyzdžiui 5.5.7.1 

pavojingas 7.6.3 

pavojus 7.7.7 

pažymėjimas 7.9.3 

pažymys 7.9.1 

pažintis 7.7.1 

pažįstama 7.7.1 

pažįstamas 7.7.1 

pažiūros 7.7.5 

peilis 7.10.4 

peizažas 7.3.1 

peleninė 7.10.3 

pelė 7.4.3 

pelkė 7.3.1 

penketas 7.9.1 

pensija 7.4.4; 7.7.8 

pensininkas 7.7.8 

pensininkė 7.7.8 

pensininko bilietas 7.6.1 

per 6.3.3.2; 6.3.2.5; 6.4.3.4 

per daug 6.4.3.4 

perėja 7.6.3 

pergalė 7.7.7 

perkūnija 7.3.6 

pernai 6.3.10.4 

peronas 7.6.1 

persikas 7.11.1 

peršalęs 7.8.2 

peršalti 7.8.2; 7.8.4 

peršalusi 7.8.2 

pertrauka 7.4.2; 7.5.4; 7.9.1 

pėsčioji 7.6.3 

pėsčiasis 7.6.3 

pianinas 7.5.4 
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piešti 7.5.2; 7.5.7; 7.9.2 

pieštukas 7.10.5 

pietauti 7.4.1 

pietūs 7.4.1; 7.11.1 

pieva 7.3.1 

pievagrybis 7.3.5 

pigus 6.5.2.1.3; 7.2.9 

pykinti 7.8.4 

pildyti 6.5.1.16.2; 7.6.7 

piliakalnis 7.6.4 

pilietė 7.1.8; 7.7.5 

pilietybė 7.1.8 

pilietis 7.1.8; 7.7.5 

pilis 7.6.4 

pilkas 6.5.1.9.2 

pilna 7.12.10 

pilnas 6.5.1.16.1; 7.12.9 

pilti 6.5.1.16.2; 7.12.9 

pilvas 7.8.1 

pinigai 7.6.7; 7.10.6; 7.12.3 

piniginė 7.10.2 

pinigų keitykla 7.6.1 

pypkė 7.10.3 

pirkėja 7.10.1 

pirkėjas 7.10.1 

pirkti 7.2.4; 7.6.1; 7.10.1 

pirma 5.5.6.1; 5.5.6.2; 6.3.8.2 

pirmas 6.2.6.2 

pirmiausia 5.5.6.1; 5.5.6.2; 6.3.8.1 

pirmininkas 7.7.5 

pirmininkė 7.7.5 

pirmoji 7.5.8 

pjauti 7.3.2; 7.8.9 

plaktukas 7.2.6 

plastikas 6.5.1.14.3 

platus 6.2.7.1.2; 7.2.9 

plaukai 7.1.15 

plaukimas 7.5.8 

plaukti 6.2.4.1; 7.5.8; 7.6.1 

plauti 6.5.1.13.1; 7.2.7; 7.4.1; 7.12.9 

plautis 7.4.1; 7.12.9 

plėšikas 7.7.6 

plėšikė 7.7.6 

plėšti 7.7.6 

pliažas 7.3.1 

plikas 7.1.15 

plikšala 7.3.6 

plius 6.2.7.7.3 

plojimai 7.5.4 

plokštelė 7.5.3 

plonas 6.2.7.1.2; 7.1.15 

plotas 7.2.1 

ploti 7.5.4 

plovykla 7.12.10 

po 6.2.1.3; 6.3.5.4 

po to 5.5.6.2; 6.3.8.3 

pobūvis 7.7.2 

podukra 7.1.7 

poezija 7.5.6 

poilsiauti 7.6.4 

poilsio diena 7.4.2 
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poilsio namai 7.6.5 

poilsis 7.5.1; 7.6.4 

pokalbis 7.12.2; 7.12.6 

policija 7.7.6 

policininkas 7.7.6 

policininkė 7.7.6 

politika 7.5.2; 7.7.5 

politikas 7.7.5 

politikė 7.7.5 

politinė padėtis 7.7.5 

politinis 7.7.5 

ponas 7.1.1 

ponia 7.1.1 

popierius 6.5.1.14.3; 7.7.3; 7.10.5; 7.12.1 

popietė  6.3.1.4 

pora 6.4.2.3; 7.10.2 

poryt 6.3.2.3; 6.3.11.2 

portalas 7.5.9 

posūnis 7.1.7 

pradėti 6.3.16.1; 7.4.2 

pradėti pokalbį 7.1.3 

pradinė mokykla 7.9.1 

praėjęs 6.3.10.5 

pralaimėjimas 7.7.7 

pralaimėti 7.5.8; 7.7.5; 7.7.7 

pramonė 7.3.4 

praplikęs 7.1.15 

prasmė 7.9.4 

prastas 6.5.2.2.2; 7.5.11; 7.9.2 

prašymas 7.4.2 

prašyti 6.6.2.2 

prašom 5.1.4.2.2; 5.2.21.3; 5.2.50.3; 5.2.51.4; 5.3.3.1; 5.5.16.1 

pratybos 7.9.1 

prausti 6.5.1.13.1; 7.4.1 

praustis 7.4.1 

prekė 7.10.1; 7.6.7; 7.10.9 

prekiauti  7.10.9 

prekiautoja narkotikais 7.7.6 

prekiautojas narkotikais 7.7.6 

prekyba 7.10.1 

prekybos centras 7.10.1 

prekystalis 7.10.9 

premija 7.4.4 

premjeras 7.7.5 

premjerė 7.7.5 

prezidentas 7.7.5 

prezidentė 7.7.5 

prezidentūra 7.7.5 

prie 6.2.1.3; 6.2.4.1 

priedas 7.4.4 

priemiestinis 7.6.1 

priemiestis 7.3.3 

priėmimas 7.8.5 

priėmimo valandos 7.4.2 

priemonė 7.8.3 

prieš 6.2.1.3; 6.3.4.3 

priešas 7.7.7 

prieškambaris 7.2.2 

prieštarauti 7.7.2 

priimti 7.4.2 

prisijungti 7.1.3 
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prisiminti 7.9.4 

prisisegti saugos diržus 7.6.3 

prisistatyti 7.7.1 

pristatyti  7.7.1 

prisukti (laikrodį) 7.10.2 

privalėti 5.2.11.4; 5.2.15.1 

privatus 7.2.1 

problema 7.7.8 

procedūra 7.8.5 

procentai 7.10.6; 7.12.4 

procesas 7.7.6 

profesija 7.1.10 

profesinės sąjungos 7.4.2 

profesorė 7.9.1 

profesorius 7.9.1 

programa 7.5.3; 7.5.4; 7.7.5 

prokuroras 7.7.6 

prokurorė 7.7.6 

prospektas 6.3.13.1; 7.1.2; 7.6.3 

protingas 7.1.14 

proza 7.5.6 

publika 7.5.4 

pūga 7.3.6 

puikiai 7.9.4 

puiku 5.2.29.1; 5.2.29.5; 5.2.35.2; 5.2.53.2; 5.3.2.4; 6.5.2.4.2 

puikus 5.2.32.1; 5.2.33.1; 6.5.2.2.2 

puodas 7.10.4 

puodelis 6.4.2.3 

puodukas 7.10.4 

puokštė 7.7.2 

puoštis 7.10.2 

purvina  7.8.3 

purvinas 6.5.1.13.2; 7.2.9; 7.8.3 

purvinti 7.8.3 

pusantro 6.4.2.4 

pusbrolis 7.1.11 

pusdienis  6.3.1.2 

pusė 6.3.1.1; 6.4.2.3 

pusiasalis 7.3.1 

puslapis 7.5.6; 7.5.9 

puslitris 6.2.7.6.1 

pusryčiai 7.4.1 

pusryčiauti 7.4.1 

pusseserė 7.1.11 

pūsti 7.3.6; 7.12.10 

pusvalandis 6.3.1.1 

pušis 7.3.5 

PVM – pridėtinės vertės mokestis 7.10.6 

 

R 

radiatorius 7.2.5 

radijas 7.5.3 

radinių biuras 7.6.1 

ragauti 6.5.1.6.1; 7.8.7 

ragelis 7.1.3; 7.12.2 

rajonas 7.1.2; 7.3.3; 7.3.4 

raketa 7.7.7 

rakinti 7.2.2; 7.8.9 

raktas 7.2.2; 7.6.5 

ramunė 7.3.5 
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ramus 7.2.9 

ranka 7.8.1 

rankinis bagažas 7.6.6 

rankšluostis 7.8.3 

rašalas 7.10.5 

rašymas 7.9.4 

rašyti 6.6.2.3; 7.5.7; 7.5.9; 7.7.3; 7.9.2; 7.9.4 

rašomasis stalas 7.4.3 

rašomoji mašinėlė 7.4.3 

ratai  7.12.9 

raudonas 6.5.1.9.2 

receptas 7.8.5 

redakcija 7.5.9 

reforma 7.7.5 

regionas 7.3.4 

registracija 7.6.1; 7.6.5 

registratūra 7.8.5 

registruotas (laiškas) 7.12.1 

registruoti 7.1.11; 7.6.1 

registruotis 7.1.3 

registruotis darbo biržoje  7.1.10 

reikia 5.2.11.3; 5.2.15.1 

reikšmė 7.9.4 

reikšti 7.9.4 

reisas 7.6.1 

reklama 7.5.3; 7.5.9 

religija 7.1.12 

remontas 7.2.8 

remontuoti 7.2.7; 7.2.8 

remti 7.7.8 

renginys 7.7.2 

rengtis 7.4.1 

renta 7.7.8 

repertuaras 7.5.4 

replės 7.2.6 

reportažas 7.5.9 

restoranas 7.6.1; 7.11.1 

retai 6.3.3.4 

retkarčiais 6.3.3.4 

rezervuoti 7.6.5 

rezultatas 7.5.8; 7.9.1 

režisuoti 7.5.7 

rinkimai 7.7.5 

rinkti 7.1.3; 7.7.5; 7.12.2 

rinktinė 7.5.8 

rinktis 7.7.4 

rišti 7.8.4; 7.8.9 

rytas 6.3.1.4 

rytai 7.7.5 

rytoj 6.3.2.3; 6.3.11.2 

rodyti 7.5.3 

rokas 7.5.3 

romanas 7.5.6 

rožė 7.3.5 

rūbinė 7.5.4 

rudas 6.5.1.9.2 

ruduo 6.3.1.3; 7.3.6 

rugiai 7.3.2 

rūgštu 7.8.7 

rūkas 7.3.6 

rūkyti 7.10.3 
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rūmai 7.6.4 

rungtynės 7.5.8 

ruošti 7.7.2 

ruoštis 5.2.25.1 

rūsys 7.2.2 

rūšiuoti šiukšles 7.2.5 

rūta 7.3.5 

 

S 

saga 7.10.2 

sąjungininkas 7.7.7 

sąjungininkė 7.7.7 

sakinys 7.9.4 

sakyti 5.1.2.2; 6.6.2.3 

sala 7.3.1 

saldu 7.8.7 

saldus 6.5.1.6.3 

salė 7.5.4 

samtis 7.10.4 

sanatorija 7.8.5 

sandėliukas 7.2.2 

sanitaras 7.8.5 

sanitarė 7.8.5 

sankryža 7.6.3 

santaupos 7.12.3 

santechnikas 7.2.8 

santechnikė 7.2.8 

santuoka 7.1.11 

sapnas 7.4.1 

sapnuoti 7.4.1 

sąrašas 7.6.8 

sąsiuvinis 7.9.2; 7.10.5 

sąskaita 7.2.4; 7.6.5; 7.10.6; 7.11.1; 7.12.3 

saugojimo kamera 7.6.1 

saugos diržas 7.6.3 

saugoti 7.6.1; 7.6.6 

saugus 7.6.3 

saulė 7.3.6 

saulėta 7.3.6 

saulėtas 7.3.6 

sausa 7.3.6 

sausas 6.5.1.3.1 

sauskelnės 7.8.5 

sausuma 7.3.1 

savaitė 6.3.1.2 

savaitgalis 6.3.1.5; 7.5.1; 7.6.4 

savanorė 7.7.7 

savanoris 7.7.7 

sąvaržėlė 7.10.5 

savijauta 7.8.2; 7.8.4 

savitarna 7.10.1; 7.11.1 

savivaldybė 7.7.5 

scena 7.5.4 

seansas 7.5.4 

sėdėti 7.7.6; 7.8.8 

segti 7.8.9; 7.10.5 

segtuvas 7.10.5 

seimas 7.7.5 

sekcija 7.2.3 

sėkmės 5.4.15.2.1 
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sėkmingai 6.5.2.6.3 

sėkmingas 6.5.2.6.2 

sektis 6.5.2.6.1 

sekundė 6.3.1.1 

semestras 7.9.1 

seminaras 7.9.1 

semti 7.10.4 

senamiestis 7.3.3 

senas 6.5.1.10.4; 7.2.9 

senelė 7.1.11 

senelis 7.1.11 

senis 6.5.1.10.5 

seniūnas 7.7.5 

seniūnė 7.7.5 

seniūnija 7.7.5 

senoviška 7.5.5 

senoviškas 7.5.5 

senti 7.1.5 

serbentas 7.3.2 

sergantis 6.5.1.11.2 

servetėlė 7.10.4 

sesija 7.9.3 

sėsti 7.6.1 

sėstis 6.2.4.2; 7.8.8 

sesuo 7.1.11 

sėti 7.3.2 

sezonas 6.3.1.3 

siauras 6.2.7.1.2; 7.2.9 

sidabras 6.5.1.14.3 

sidabro medalis 7.5.8 

siekti 7.8.9 

siena 7.2.2; 7.6.7 

signalas 7.12.2 

sijonas 7.10.2 

silpnas 7.7.5; 7.8.2 

simpatija 7.7.1 

sirgalė 7.5.8 

sirgalius 7.5.8 

sirgti 6.5.1.11.3; 7.8.4 

situacija 7.7.5 

siūlas 7.10.2 

siuntėja 7.12.1 

siuntėjas  7.12.1 

siuntinys 7.12.1 

siurbti 7.2.7 

siųsti 7.7.3; 7.12.1 

siųsti laišką 7.12.1 

siūti 7.12.7 

siuvykla 7.12.7 

skaičiuoti 7.9.2 

skaitykla 7.5.6 

skaitiklis 7.2.5 

skaitymas 7.9.4 

skaityti 7.5.2; 7.5.7; 7.5.9; 7.9.1; 7.9.2; 7.9.4 

skaitytoja 7.5.6 

skaitytojas 7.5.6 

skalbykla 7.8.3; 7.12.8 

skalbyklė 7.2.6 

skalbiniai 7.8.3 

skalbti 6.5.1.13.1; 7.2.7; 7.8.3; 7.12.7 

skambėti 7.1.3; 7.12.2 
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skambinti 7.1.3; 7.2.2; 7.6.5 

skambutis 7.2.2; 7.12.2 

skanu 7.8.7 

skanus 5.2.32.1; 5.2.33.1; 6.5.1.6.3 

skardinė 7.10.8 

skaudėti 6.5.1.11.3; 7.8.4 

skaudu 5.2.45.1 

skausmas 7.8.4 

skelbimas 7.5.4; 7.5.9 

skelbti (nuosprendį) 7.7.6 

skeneris 7.4.3 

skėtis 7.10.2 

skinti 7.3.2 

skirti baudą 7.6.3 

skirti vaistus 7.8.5 

skyrybos 7.1.11 

skyrius 7.8.5; 7.10.1 

skirtingas 6.7.7.1.3 

skolinti 7.12.4 

skonis 6.5.1.6.2; 7.8.7 

skrydis 7.6.1 

skristi 6.2.4.1; 7.6.1 

skulptorė 7.5.5 

skulptorius 7.5.5 

skulptūra 7.3.3; 7.5.5; 7.6.4 

skurdas 7.7.8 

skustis 7.4.1; 7.8.3 

skutimosi priemonės 7.8.3 

skveras 7.3.3 

slaptažodis 7.1.3 

slauga 7.7.8 

slaugytoja 7.8.5 

slaugytojas 7.8.5 

slėnis 7.3.1 

slidės 7.5.8 

slidinėjimas 7.5.8 

slyva 7.3.2 

sloga 7.8.4 

smagus 7.5.11 

smeigtukas 7.10.5 

smirdėti 6.5.1.7.1 

smuikas 7.5.4 

snausti 7.8.2 

sniegas 7.3.6 

snigti 7.3.6 

socialiai remtinas 7.7.8 

socialinis draudimas 7.7.8 

socialinis tinklas 7.1.3 

sodas 7.3.2 

sodininkas 7.3.2 

sodininkė 7.3.2 

sodyba 7.3.2 

sodinti 7.3.2 

sofa 7.2.3 

solistas 7.5.4 

solistė 7.5.4 

spalva 6.5.1.9.1 

spalvinti 7.9.2 

spauda 7.5.9 

spaudos apžvalga 7.5.9 

spausdintuvas 7.4.3 
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spausti 7.6.5; 7.8.9 

specialieji poreikiai  7.7.8 

specialistas 7.8.5 

specialistė 7.8.5 

spektaklis 7.5.4 

spinta 7.2.3 

sportas 7.5.2; 7.5.8 

sportiniai bateliai 7.10.2 

sporto salė 7.5.8 

sporto šaka 7.5.8 

sportuoti 7.5.2; 7.5.8 

sprogdinti  7.7.6 

sprogimas 7.7.6 

sprogmenys 7.7.6 

sprogti 7.7.6; 7.12.9 

stabdyti 7.6.3 

stabdžiai 7.12.9 

stačiakampis 6.5.1.1.1 

stadionas 7.5.8 

staiga 6.3.19.2 

stalas 7.2.3 

stalinė lempa 7.4.3 

stalo įrankiai 7.10.4 

staltiesė 7.10.4 

stambus 7.1.15 

statyti 7.2.1 

stebėti 7.6.3; 7.8.7 

stiklainis 7.10.4; 7.10.8 

stiklas 6.5.1.14.3 

stiklinė 6.2.7.6.1; 6.4.2.3; 7.10.4 

stipendija 7.4.4 

stipri 7.8.2 

stiprus 7.7.5; 7.8.2 

stiuardas 7.6.1 

stiuardesė 7.6.1 

stogas 7.2.2 

stojamasis (egzaminas) 7.9.3 

storas 6.2.7.1.2; 7.1.15 

stotelė 7.6.1 

stoti 7.6.3 

stotis 6.2.4.2; 7.6.1; 7.8.8 

stovėjimo aikštelė 7.6.3 

stovėti 7.8.8 

straipsnis 7.5.9 

streikas 7.4.2 

streikuoti 7.4.2 

striukė 7.10.2 

studentas 7.9.1 

studentė 7.9.1 

studijos 7.9.1 

studijuoti 7.4.6; 7.5.7; 7.9.1 

stumti  7.6.5; 7.8.9 

su 5.4.12.4; 6.7.9.3.1 

su maitinimu 7.6.5 

su patogumais 7.6.5 

suaugęs 6.5.1.10.5; 7.1.5 

suaugusi 7.1.5 

sudaryti (taiką) 7.7.7 

sudėti 7.9.2 

sudie 5.4.14.1 

sudiev 5.4.14.1 
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sugebėti 6.5.2.8.1 

sugesti 7.2.8 

sugyventinė 7.1.7; 7.1.11 

sugyventinis 7.1.7; 7.1.11 

suimti 7.7.6 

suknelė 7.10.2 

sukti 7.6.3; 7.2.8; 7.12.2 

sulaikyti 7.7.6 

sumokėti baudą 7.6.3 

sumušimas 7.8.4 

sunkiai 6.5.2.11.2 

sunku 7.9.4 

sunkus 6.2.7.5.3; 6.5.2.11.1 

sunkvežimis 7.3.2 

sūnus 7.1.7; 7.1.11 

supažindinti 7.7.1 

suprantama 5.2.1.2.3 

suprasti 7.9.4 

supratimas 7.9.4 

sūrus 6.5.1.6.3 

susilaužyti 7.8.4 

susimušti 7.8.4 

susipažinti 7.7.1 

susirašinėti 7.7.3 

susirinkimas 7.7.4 

susirinkti 7.7.4 

susitarti 7.7.2 

susitikimas 7.7.4 

susitikti 7.7.4 

susitrenkti 7.8.4 

susituokti 7.1.11 

susižeisti 7.8.4 

sušalęs 7.8.2 

sušalimas 7.8.4 

sušalti 7.8.2; 7.8.4 

sušalusi 7.8.2 

sutartis 7.7.5 

suteikti (paskolą) 7.12.3 

sutikti 7.6.1; 7.7.2 

sutrenkimas 7.8.4 

svaras sterlingų 7.10.6 

svarbu  5.5.8.4.3 

svarbus 6.5.2.9.1 

svarstyklės 7.10.9 

svečias 7.7.2 

svečių namai 7.6.5 

sveikas 5.4.2.1; 6.5.1.11.1; 7.8.4 

sveikata 7.6.8; 7.8.4 

sveiki 5.4.2.1 

sveikti 7.8.4 

sverti 6.2.7.5.1; 7.10.9 

svetainė 7.2.2 

 

Š 

šaka 7.3.5 

šaknys 7.3.5 

šakutė 7.10.4 

šaldiklis 7.2.6 

šaldytuvas 7.2.6 

šalia 6.2.1.3; 6.2.2.2 
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šaligatvis 7.6.3 

šalis 7.1.2 

šalta 6.2.7.7.4; 7.3.6 

šaltas 7.2.5; 7.2.9 

šalti 6.2.7.7.5; 7.3.6 

šaltis 6.2.7.7.2; 7.3.6 

šalutinis  7.6.3 

šampūnas 7.8.3 

šaukštas 7.10.4 

šaukštelis 7.10.4 

šaunu 5.2.29.1; 5.2.35.2 

šauti 7.7.6; 7.7.7 

šautuvas 7.7.7 

šeima 7.1.7, 7.1.11 

šeimininkas 7.2.4 

šeimininkė 7.2.4 

šepetys 7.8.3 

šerkšnas 7.3.6 

šerti 7.3.2 

šiaip sau 5.4.4.2.1 

šiandien 6.3.2.3; 6.3.9.2 

šiek tiek 6.4.2.1; 6.4.3.3; 7.9.4 

šildymas 7.2.5 

šilkas 6.5.1.14.3; 7.10.2 

šilta 6.2.7.7.4; 7.3.6 

šiltas 7.2.9 

šilti 6.2.7.7.5 

šiltnamis 7.3.2 

šiluma 6.2.7.7.2; 7.2.5; 7.3.6 

širdies priepuolis  7.8.4 

širdis 7.8.1 

šįryt 6.3.2.3 

šiukšlės 7.2.5 

šiukšlių dėžė 7.2.5 

šiukšlių konteineris 7.2.5 

šiuo metu 6.3.9.2 

šiurkštus 6.5.1.8.1 

šlapdriba 7.3.6 

šlapia 7.3.6 

šlapias 6.5.1.3.1 

šlapinti 6.5.1.3.4 

šlapti 6.5.1.3.4 

šlepetės 7.10.2 

šluostyti 7.2.7; 7.8.3 

šluostytis 7.8.3 

šluoti 6.5.1.13.1; 7.2.7 

šnipas 7.7.7 

šnipė 7.7.7 

šokėjas 7.5.4 

šokiai 7.5.2 

šokti 7.5.2, 7.5.4, 7.5.7; 7.7.2 

šš 5.5.15.1 

štai  5.1.1.4 

šukos 7.8.3 

šukuoti 7.4.1 

šukuotis 7.4.1 

šulinys 7.3.2 

šuo 7.3.2 

švara 7.8.3 

švari 7.8.3 

švarkas 7.10.2 



C priedas. ŽODŽIŲ RODYKLĖ 

 

226 

 

švarus 6.5.1.13.2; 7.2.9; 7.8.3 

švelnus 6.5.1.5.3; 6.5.1.8.1; 7.1.14 

švenčių diena 7.4.2 

šventasis 7.1.12 

šventė 6.3.1.6; 7.5.10; 7.7.2 

švęsti 7.5.10; 7.7.2 

šviesa 7.2.5; 7.2.8; 7.12.9 

šviesiai 6.5.1.9.4 

šviesoforas 7.6.3 

šviesti 7.3.6 

šviestuvas 7.2.3 

šviesus 6.5.1.4.2; 7.1.15; 7.2.9 

švietimas 7.9.1 

švietimo sistema 7.9.1 

švirkštas 7.8.5 

 

T 

ta  5.1.1.2 

tabakas 7.10.3 

tabletė 7.8.5 

tada 5.5.6.2; 6.3.2.3; 6.3.8.3 

tai 5.1.1.1; 5.2.4.1 2 

taigi 5.2.11.5; 5.5.1.3.1 

taika 7.7.7 

taikomoji dailė 7.5.5 

taip 5.1.5.1; 5.2.1.2.1; 5.2.1.3.1; 5.2.21.1; 6.4.3.5; 5.5.13.1 

taip pat 6.7.7.1.1; 6.7.9.1.2 

taisykla 7.12.7 

taisyklinga  7.9.4 

taisyti 6.5.1.11.3; 7.2.7; 7.9.4; 7.12.7; 7.12.8 

taksi 7.6.1 

taksistas 7.1.10 

taksistė 7.1.10 

talonas 7.6.1 

tamsiai 6.5.1.9.4 

tamsus 6.5.1.4.2; 7.1.15; 7.2.2; 7.2.9 

tapatybės kortelė 7.1.1 

tapetai 7.2.8 

tapyba 7.5.5 

tapyti 7.5.7 

tapti 6.3.19.1 

taryba 7.7.5 

tarimas 7.9.4 

tarmė 7.9.4 

tarp 6.2.1.3 

tarnybinė korespondencija 7.7.3 

tarti 7.9.4 

tartis 7.9.4 

tas 5.1.1.2 

taupyti 7.12.3 

taurelė 7.10.4 

taurė 7.10.4 

tauta 7.7.5 

tautybė 7.1.8 

tavo  5.5.28.3.1 

teatras 7.5.2; 7.5.4 

teiginys 6.6.2.4 

teisė 7.7.6 

teisėja 7.7.6 

teisėjas 7.5.8; 7.7.6 
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teisės 7.6.2; 7.6.8 

teisėsauga 7.7.6 

teisingai 6.5.2.3.4 

teisingas 6.5.2.3.2 

teisininkas 7.7.6 

teisininkė 7.7.6 

teismas 7.7.6 

teisus 6.5.2.3.3 

tekėti 7.5.10 

telefonas 7.1.3; 7.2.5; 7.4.3; 7.12.2 

telefono kortelė 7.1.3 

televizija 7.5.3 

televizorius 7.5.3 

temperatūra 7.3.6; 7.8.4 

tenisas 7.5.8 

tepalas 7.8.5; 7.12.9 

tepti 7.8.3 

teptis 7.8.3 

teptukas  7.2.6 

terasa 7.2.2 

termometras 7.3.6 

teroristas 7.7.6 

teroristė 7.7.6 

terorizmas 7.7.6 

testas 7.9.3 

tęstis 6.3.18.1 

teta 7.1.11 

tėtė 7.1.11 

tėtis 7.1.11 

tėvai 7.1.11 

tėvas 7.1.11 

tyčia 6.5.1.5.2; 6.7.5.4 

tiek 6.4.3.5 

ties 6.2.1.3 

tiesa 5.2.1.1.3; 6.5.2.3.1 

tik 6.3.15.1; 6.7.9.4.2 

tikėjimas 7.1.12 

tikėti (Dievą)  7.1.12 

tikėti(s)  6.6.1.1 

tikrai 5.2.1.3.3; 5.2.13.1.2; 5.2.38.1; 5.2.41.2; 5.2.9.1; 5.2.9.8 

tikras 6.5.1.15.1 

tikriausiai 5.2.9.1; 5.2.9.8 

tikrinti 7.6.1 

tikti 7.10.2 

tildyti 7.5.3 

tiltas 7.6.3 

tylus 6.5.1.5.3 

tingus 7.1.14 

tinklaraštis 7.5.9 

tyrimai 7.9.1 

todėl 5.1.5.2.1.5; 6.7.5.2 

tokia 6.4.3.5 

toks 5.6.10.2; 6.4.3.5; 6.7.7.1.1 

tona 6.2.7.5.2 

tradicija  7.5.10 

tragedija 7.5.4 

traktorius 7.3.2 

tramvajus 7.6.1 

transliuoti 7.5.3 

transporto draudimas 7.6.8 

trasa 7.5.8 
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traukinys 7.6.1 

traukti 7.6.5; 7.8.9 

trečdalis 6.4.2.4 

trečia 5.5.6.1; 6.3.8.2 

trenerė 7.5.8 

treneris 7.5.8 

trimestras 7.9.1 

trimitas 7.5.4 

trinti 7.10.5 

trintukas 7.10.5 

triskart 6.3.14.1 

triukšmas 6.5.1.5.2 

triukšmingas 6.5.1.5.3; 7.2.9 

troleibusas 7.6.1 

trukdyti 7.12.2 

trumpai 5.5.9.2; 6.3.2.7 

trumpas 6.2.7.2.2; 7.1.3; 7.1.15; 7.12.2 

truputis 6.4.2.3; 6.4.3.3; 7.9.4 

tu 5.1.1.3; 5.2.34.2 

tualetas 7.2.2; 7.2.5 

tunelis 7.6.3 

tuo metu 6.3.6.1 

tuoktis 7.5.10 

tupėti 7.8.8 

tūptis 7.8.8 

turbūt 5.2.9.8 

turėti 5.2.11.4; 5.2.15.1; 7.1.11; 7.8.4 

turgavietė 7.10.9 

turgus 7.10.9 

turistas 7.6.4 

turistė 7.6.4 

tuščia  7.12.4; 7.12.9 

tuščias 6.5.1.16.1; 7.12.9 

tušinukas 7.10.5 

tvarkingas 7.2.9 

tvarkyti 7.2.7 

tvarstis 7.8.4 

tvarstyti 7.8.4 

tvartas 7.3.2 

tvora 7.3.2 

 

U, Ū 

ugnis 7.10.3 

ūkininkas 7.3.2 

ūkininkauti 7.3.2 

ūkininkė 7.3.2 

ūkis 7.3.2 

universitetas 7.9.1 

uodas 7.3.5 

uostas 7.6.1 

uosti 7.8.7 

upė 7.3.1 

ūsai 7.1.15 

už 6.2.1.3; 6.7.5.3 

uždarbis 7.4.4 

uždarytas 6.5.1.12.2; 7.5.5 

uždaryti 6.5.1.12.1; 7.12.3 

uždegimas 7.8.4 

uždegti 7.2.5 

uždirbti 7.4.4 
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užduotis 7.9.2 

Užgavėnės 7.5.10 

užgesinti 7.2.5; 7.10.3 

užimta 7.1.3; 7.12.2 

užjausti 7.7.1 

užkandinė 7.11.1 

užkąsti 7.11.1 

užmiestinis 7.3.3; 7.6.1 

užmigti 7.4.1 

užmokestis 7.4.4 

užpernai 6.3.10.4 

užrašų knygelė 7.10.5 

užsakymas  7.5.6 

užsakyti 7.5.6 

užsidegti (cigaretę) 7.10.3 

užsienietė 7.1.8 

užsienietis 7.1.8 

užsienis 7.1.8; 7.6.4 

užsirašyti 7.8.5 

užsiregistuoti 7.8.5 

užsisakyti 7.6.1; 7.6.5; 7.11.2; 7.12.2 

užsukti 7.2.5 

užtraukti 7.10.2 

užtrauktukas 7.10.2 

užuolaidos 7.2.3 

užvakar 6.3.2.3; 6.3.10.4 

užvalkalas 7.2.3 

 

V 

vabzdys 7.3.6 

vadinasi 5.2.11.5; 5.5.9.3 

vadovas 7.6.4 

vadovė 7.6.4 

vadovėlis 7.9.2 

vagilė 7.7.6 

vagis 7.7.6 

vagystė 7.7.6 

vagonas 7.6.1 

vaidybinis 7.5.3 

vaidinti 7.5.4; 7.5.7 

vaidmuo 7.5.4 

vaikaitė 7.1.11 

vaikaitis 7.1.11 

vaikas 6.5.1.10.5; 7.1.5; 7.1.7; 7.1.11 

vaikinas 7.1.6 

vaikščioti 6.2.4.2 

vaikų darželis 7.9.1 

vaikų kambarys 7.2.2 

vairas 7.12.9 

vairuoti 7.1.10; 7.6.2 

vairuotoja 7.6.1; 7.6.2 

vairuotojas 7.6.1; 7.6.2 

vaisius 7.11.1 

vaistai 7.8.5 

vaistinė 7.8.5 

vaistininkas 7.8.5 

vaistininkė 7.8.5 

vaizdas 7.3.1 

vaje 5.2.56.4 

vakar 6.3.2.3; 6.3.10.4 
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vakaras 6.3.1.4; 7.7.2 

vakarėlis 7.7.2 

vakarienė 7.4.1 

vakarieniauti 7.4.1 

vakarinis 7.5.4 

Vakarų šalys 7.7.5 

valanda 6.3.1.1 

valdyba 7.7.5 

valdyti 7.7.5 

valdžia 7.7.5 

valgiaraštis 7.11.2 

valgykla 7.6.5; 7.11.1 

valgis 7.11.1 

valgyti 7.4.1 

valykla 7.12.8 

valyti 6.5.1.13.1; 7.2.7; 7.8.3; 7.12.9 

valytis 7.4.1 

valiuta 7.6.7; 7.12.3 

valstybė 7.1.2; 7.7.5 

valtis 7.6.2 

vanduo 7.2.5; 7.3.1; 7.12.9 

vandens skaitiklis 7.2.5 

vardas 7.1.1; 7.5.10 

variklis 7.12.8 

vartai 7.5.8 

vartoti (narkotikus) 7.7.6 

vartotojo vardas 7.1.3 

varžybos 7.5.8 

vasara 6.3.1.3; 7.3.6 

vasarinės padangos 7.12.7 

vaza 7.10.4 

važiuoti 6.2.4.1; 7.6.1; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4 

vedęs 7.1.7 

veidrodis 7.2.3; 7.8.3 

veikiantis 6.5.1.11.2 

veikti 6.5.1.11.3; 7.12.9 

vėjas 7.3.6 

vėjuota 7.3.6 

vėjuotas 7.3.6 

Velykos 5.4.12.7; 6.3.1.6; 7.5.10 

vėl 6.3.14.2 

vėlai 6.3.5.1 

vėliau 6.3.8.3 

Vėlinės 7.5.10 

vėlyvas 6.3.5.2 

vėluoti 6.3.5.3 

vėlus 6.3.5.2 

veranda 7.2.2 

verslas 7.1.10 

versti 7.9.4 

vertė 7.10.6 

vertimas 7.9.4 

vesti 7.1.11; 7.5.10 

vestuvės 7.5.10 

vėsu 6.2.7.7.4 

vežimėlis 7.6.6 

vežti 7.6.2; 7.6.6 

viadukas 7.6.3 

vidurinė mokykla 7.9.1 

vidury 6.2.1.3 

vidutinis (amžius) 6.5.1.10.4 
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viena 5.5.6.3 

vienąkart 6.3.15.1 

viengungė 7.1.7 

viengungis 7.1.7 

vienkartinis 7.6.1 

vienkiemis 7.3.2 

vienuolė 7.1.12 

vienuolynas 7.1.12 

vienuolis 7.1.12 

vienvietis (kambarys) 7.6.5 

viešbutis 7.6.5 

viešnia 7.7.2 

vieta 7.5.4; 7.5.8; 7.6.1 

vietinė  7.1.8 

vietinis 7.1.8; 7.6.5 

vykti 6.2.4.1; 7.6.1; 7.6.4 

vilkas 7.3.5 

vilktis 7.4.1 

vilna 6.5.1.14.3; 7.10.2 

viltis 6.6.1.1 

vinis 7.2.6 

vyras 7.1.6; 7.1.7; 7.1.11 

virdulys 7.10.4 

virėja 7.1.10 

virėjas 7.1.10 

vyriausybė 7.7.5 

viryklė 7.2.6 

virš 6.2.1.3 

viršininkas 7.1.10 

viršininkė 7.1.10 

viršyti (greitį) 7.6.3 

viršūnė 7.3.1 

virti 7.1.10; 7.4.1 

virtuvė 7.2.2 

visada 5.2.11.2; 6.3.3.4; 6.3.12.2 

visai 5.2.2.4.2; 5.2.33.2 

visi 6.4.2.2 

viskas įskaičiuota 7.6.5 

vyskupas 7.1.12 

viso labo 5.4.14.2 

visuomenė 7.7.5 

vyšnia 7.3.2 

višta 7.3.2 

viza 7.6.7; 7.12.6 

vizitinė (kortelė) 7.1.1 

vogti 7.7.6 

vokas 7.7.3 

vonia 7.2.2; 7.2.5 

voveraitė 7.3.5 

 

Ž 

žaibas 7.3.6 

žaibuoti 7.3.6 

žaidėja 7.5.8 

žaidėjas 7.5.8 

žaidimas 7.5.8 

žaisti 7.5.8 

žaizda 7.8.4 

žalias 6.5.1.9.2 

žaliuzės 7.2.3 
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žąsis 7.3.2 

žeisti 6.5.1.11.3 

žema 6.5.2.1.4 

žemas 6.2.7.1.2; 6.2.7.4.1; 7.1.15; 7.2.9; 7.8.4 

žemdirbė 7.3.2 

žemdirbys 7.3.2 

žemė 7.3.1; 7.3.2 

žemėlapis 7.6.3 

žemės ūkis 7.3.4 

žemynas 7.6.4 

žemuma 7.3.1 

židinys 7.2.5 

žiebtuvėlis 7.10.3 

žiedas 7.3.5; 7.6.3; 7.10.2 

žiema 6.3.1.3; 7.3.6 

žieminės padangos 7.12.8 

žilas 7.1.15 

žymeklis 7.10.5 

žymėti 7.9.2; 7.10.5 

žiniasklaida 7.5.9 

žinios 7.5.3 

žinoma 5.2.1.1.5; 5.2.1.3.2; 5.2.13.1.1; 5.2.21.2; 5.2.9.8; 5.5.13.4 

žinomas 7.5.11 

žinoti 6.6.1.1 

žirklės 7.2.6 

žiūrėti 6.5.1.4.1; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.8; 7.8.7 

žiūrovas 7.5.4 

žiūrovė 7.5.4 

žmogus 7.1.6 

žmogžudystė 7.7.6 

žmona 7.1.7; 7.1.11 

žodynas 7.9.4 

žodis 7.9.4; 7.12.3 

žodžiu  5.5.9.4 

žolė 7.3.5 

žudikas 7.7.6 

žudikė 7.7.6 

žudyti 7.7.6 

žurnalas 7.5.9 

žurnalistas 7.5.9 

žurnalistė 7.5.9 

žuvis 7.3.5 

žvaigždė 7.3.6 

žvalgas 7.7.7 

žvalgė 7.7.7 

žvejoti 7.5.2 

žvėris 7.3.5 

žvirblis 7.3.5 
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C  p r i e d a s .  ATVIRŲJŲ SĄRAŠŲ RODYKLĖ 

asmenų pavadinimai pagal kilimo ar gyvenamąją vietą 7.1.2 

augalo dalys 7.3.5 

avalynės rūšių pavadinimai 7.10.2 

baldų pavadinimai 7.2.3 

daiktai, reikalingi kūdikio priežiūrai 7.8.5 

dailės rūšių pavadinimai 7.5.5 

darbo vietų pavadinimai 7.1.10 

drabužių pavadinimai 7.10.2 

daržovių pavadinimai 7.11.1 

duonos gaminių pavadinimai 7.11.1 

gatvių, prospektų, alėjų, skersgatvių pavadinimai 7.1.2 

gėlių pavadinimai 7.3.5 

gėrimų pavadinimai 7.11.1 

giminaičių pavadinimai 7.1.11 

gyvūnų pavadinimai 7.3.5 

grybų pavadinimai 7.3.5 

higienos ir kosmetikos priemonės 7.8.3 

indų pavadinimai 7.10.4 

interesų sričių pavadinimai 7.5.2 

įrankių, reikalingų smulkiam remontui, pavadinimai 7.2.6 

jausmų pavadinimai 7.7.1 

javų pavadinimai 7.3.2 

kai kurių žemės ūkio mašinų ir įrankių pavadinimai 7.3.2 

kalbų pavadinimai 7.9.4 

kalendorinių ir valstybinių švenčių pavadinimai 7.5.10 

kambarių pavadinimai 7.2.2 

kelio ženklų reikšmės 7.6.3 

kūno dalių pavadinimai 7.8.1 

ligų pavadinimai 7.8.4 

literatūros tipų ir žanrų pavadinimai 7.5.6 

maisto gaminimo būdų pavadinimai 7.11.1 

medžiagų pavadinimai 7.10.2 

medžių pavadinimai 7.3.5 

mėgstama veikla 7.5.2 

mėnesių dienos 7.1.4 

mėnesių pavadinimai 7.1.4 

mėsos pavadinimai – priesagos -iena vediniai 7.11.1 

miestų pavadinimai 7.1.2 

mokyklų tipai 7.9.1 

mokymosi dalykų pavadinimai 7.9.2 

muzikos instrumentų pavadinimai 7.5.4 

muzikos rūšių pavadinimai 7.5.3 

naminių gyvulių ir paukščių pavadinimai 7.3.2 

namo, buto numeriai 7.1.2 

namų rūšys 7. 2.1 

neigiami bruožai 7.1.14 

papuošalų pavadinimai 7.10.2 

parduotuvių tipai 7.10.1 

pažymių pavadinimai 7.9.1 

pieno produktų pavadinimai 7.11.1 

politinių partijų pavadinimai 7.7.5 

profesijų, susijusių su pramogomis, pavadinimai 7.5.4 

profesijų ir pareigų, susijusių su mokymu, pavadinimai 7.9.1 

profesijų pavadinimai 7.1.10 

profesijų, susijusių su menu, pavadinimai 7.5.5 

profesijų, susijusių su buto remontu, pavadinimai 7.2.8 

profesijų, susijusių su sportu, pavadinimai 7.5.8 
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profesijų, susijusių su viešuoju transportu, pavadinimai 7.6.1 

rajonų pavadinimai 7.3.3 

religinių konfesijų  pavadinimai 7.1.12 

simptomų pavadinimai – priesagos -imas vediniai 7.8.4 

skonio nusakymas 7.8.7 

specialistų pavadinimai 7.8.5 

sporto įrangos ir priemonių pavadinimai 7.5.8 

sporto šakų pavadinimai 7.5.8 

stalo įrankių pavadinimai 7.10.4 

šalių pavadinimai 7.1.2 

šeimos švenčių pavadinimai 7.5.10 

tautybių pavadinimai 7.1.8 

teigiamos savybės 7.1.14 

televizijos, radijo programų pavadinimai 7.5.3 

transporto priemonių pavadinimai 7.6.2 

turistų lankomų objektų pavadinimai 7.6.4 

uogų ir vaisių pavadinimai 7.11.1 

užsienio šalys 7.6.4 

užsienio šalių valiutos pavadinimai 7.10.6 

vaisių ir daržovių pavadinimai 7.3.2 

vaismedžių ir vaiskrūmių pavadinimai 7.3.2 

vaistų formų pavadinimai 7.8.5 

veiksmažodžiai, nusakantys veiklą 7.1.10 

viešų pramogų pavadinimai 7.5.4 

viešų pramogų vietų pavadinimai 7.5.4 

vietų pavadinimai – priesagos -uma vediniai 7.3.1 

vietų, kur galima apsistoti, pavadinimai 7.6.5 

žemės ūkio darbų pavadinimai 7.3.2 

žuvų pavadinimai 7.11.1 
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D  P R I E D AS .  KOMUNIKACINIŲ INTENCIJŲ IR SĄVOKŲ RODYKLĖ 

abstrakčiosios sąvokos  6 

adresas   7.1.2 

ambasadų paslaugos  7.12.5 

amžius   7.1.5 

apsigyvenimas    7.2.1, 7.6.5 

asmeninis transportas  7.6.2 

asmens tapatybė    7.1 

atostogos    7.6.4 

atvykimas į šalį ir išvykimas 7.6.7 

augalai ir gyvūnai  7.3.5 

automobilių servisas  7.12.8 

bagažas   7.6.6 

baldai, patalynė   7.2.3 

bankas    7.12.3 

bendravimas   5.4, 7.7.1 

  ką sakyti susitikus draugą ar pažįstamą 5.4.3 

  kaip atkreipti dėmesį 5.4.1 

  kaip atsakyti 5.4.4 

   kai nelabai gerai 5.4.4.2 

   kai viskas gerai  5.4.4.1 

   sveikstant po ligos 5.4.4.3 

  kaip atsakyti, kai supažindina 5.4.11 

  kaip atsisveikinti  5.4.14 

  kaip ką pasveikinti 5.4.12 

  kaip kreiptis į draugą, artimą pažįstamą 5.4.5 

  kaip kreiptis į klientą ar pan. 5.4.8 

  kaip kreiptis į nepažįstamą 5.4.7 

  kaip kreiptis į pažįstamą 5.4.6 

  kaip palinkėti 5.4.15 

   atsisveikinant 5.4.15.2 

   sveikinant 5.4.15.1 

   turint bendrų pažįstamų 5.4.15.3 

  kaip pasakyti tostą 5.4.13 

  kaip pasisveikinti 5.4.2 

  kaip prisistatyti 5.4.10 

  kaip pristatyti ką kam, supažindinti ką su kuo 5.4.9 

biblioteka   7.5.6 

buities prietaisai ir įrankiai 7.2.6 

buitinės paslaugos  7.12.7 

būsenos   7.8.2 

charakteris, būdas  7.1.14 

dalykai   7.9.2 

darbai namuose   7.2.7 

darbe   7.4.2 

darbo vieta    7.4.3 

degalinė   7.12.9 

drabužiai, avalynė, mada  7.10.2 

draudimas   7.8.6 

egzaminai, mokslo baigimo dokumentai 7.9.3 

egzistencija   6.1 

  buvimas 6.1.1 

  nebuvimas 6.1.2 

eismas   7.6.3 

erdvė   6.2 

  atstumas  6.2.2 

  išsidėstymas 6.2.6 

  judėjimas 6.2.4 
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  kelias    6.2.3 

  kilmė pagal vietą 6.2.5 

  matmenys 6.2.7 

   dydis 6.2.7.1 

   ilgis, plotis  6.2.7.2 

   plotas 6.2.7.3 

   spaudimas, slėgis, įtampa 6.2.7.4 

   svoris 6.2.7.5 

   talpa 6.2.7.6 

   temperatūra 6.2.7.7 

   vieta 6.2.1 

gamta, regionas   7.3 

gimimo data ir vieta  7.1.4 

higiena  7.8.3 

išlaidos  7.2.4 

išorinė charakteristika 7.1.15 

išsilavinimas  7.4.6 

intelektinė ir meninė veikla 7.5.7 

juslės  7.8.7 

kaimas  7.3.2 

kainos  7.10.6 

kaip dalyvauti pokalbyje, kalbėti 5.5 

  kaip apibendrinti 5.5.9 

  kaip įsiterpti į pokalbį, kalbą  5.5.14 

  kaip duoti ženklą, kad jūs girdite 5.5.25 

  kaip išreikšti norą tęsti 5.5.17 

  kaip išreikšti nuomonę 5.5.5 

  kaip išskaičiuoti 5.5.6 

  kaip leisti kalbėti kitam 5.5.16 

  kaip pabrėžti, akcentuoti 5.5.8 

   kaip pabrėžti, akcentuoti kalboje 5.5.8.1 

   kaip pabrėžti, akcentuoti rankraščiuose 5.5.8.2 

   kaip pabrėžti, akcentuoti spausdintuose tekstuose 5.5.8.3 

  kaip pakeisti temą  5.5.10 

  kaip paklausti nuomonės 5.5.12 

  kaip paprašyti pakeisti temą 5.5.11 

  kaip paprašyti tylos 5.5.15 

  kaip parodyti, kad einama prie pabaigos 5.5.19 

  kaip parodyti, kad sekama, klausoma kieno nors kalbos 5.5.13 

  kaip pasitaisyti / pataisyti ką nors, patikslinti 5.5.3 

  kaip paskatinti tęsti  5. 5.18 

  kaip pateikti pavyzdžius 5.5.7 

  kaip pateikti temą  5.5.4 

  kaip pradėti pokalbį, kalbą 5.5.1 

  kaip suabejoti 5.5.2 

  ieškant žodžių 5.5.2.1 

  užmiršus vardą, pavadinimą 5.5.2 2 

  kaip užbaigti pokalbį, kalbą 5.5.20 

   kalbos gale  5.5.20.1 

   pokalbio gale 5.5.20.2 

kaip gauti ir pateikti informaciją  5.1 

  kaip identifikuoti, apibrėžti  5.1.1 

  kaip atsakyti į klausimą 5.1.5 

   neigiamai 5.1.5.1.2 

   patvirtinant teigiamai 5.1.5.1 

   suteikiant informaciją 5.1.5.2 

   norint identifikuoti 5.1.5.2.2 

  kaip konstatuoti (pranešti, pasakyti)  5.1.2 

  kaip konstatuoti teigiamai  5.1.2.1 

  kaip paklausti 5.1.4 

   informacijos klausimai 5.1.4.2 



D priedas. KOMUNIKACINIŲ INTENCIJŲ IR SĄVOKŲ RODYKLĖ 

 

237 

 

   kad būtų patvirtinta 5.1.4.1 

   norint identifikuoti (asmenį ar daiktą, priklausomybę) 5.1.4.3 

  kaip pataisyti 5.1.3 

   kaip pataisyti teigiamą sakinį  5.1.3.2 

   kaip pataisyti neigiamą sakinį 5.1.3.3 

kaip išreikšti ir sužinoti nuostatą, požiūrį, nuomonę, poziciją 5.2 

  kaip apgailestauti 5.2.56 

  kaip atsiprašyti 5.2.51 

  kaip išreikšti (ne)galimybę ką (pa)daryti 5.2.17 

  kaip išreikšti, paneigti būtinumą, neišvengiamumą (ir padaryti loginę išvadą) 5.2.11 

  kaip išreikšti baimę 5.2.46 

  kaip išreikšti privalėjimą 5.2.15 

  kaip išreikšti dėkingumą  5.2.49 

  kaip išreikšti galimybę, tikimybę 5.2.9 

  kaip išreikšti intereso trūkumą, nesidomėjimą 5.2.39 

  kaip išreikšti ketinimą 5.2.25 

  kaip išreikšti malonumą, džiaugsmą 5.2.29 

  kaip išreikšti nepasitenkinimą 5.2.36 

  kaip išreikšti nepatikimą  5.2.33 

  kaip išreikšti netikrumą 5.2.13.3 

  kaip išreikšti norą 5.2.23 

  kaip išreikšti nusiminimą 5.2.30 

  kaip išreikšti nusivylimą 5.2 45 

  kaip išreikšti nustebimą  5.2.41 

  kaip išreikšti nustebimo stoką, nesistebėjimą 5.2.42 

  kaip išreikšti pasitenkinimą 5.2.35 

  kaip išreikšti patikimą 5.2.32 

  kaip išreikšti susidomėjimą  5.2.38 

  kaip išreikšti (ne)tikrumą 5.2.13 

  kaip išreikšti tikrumo laipsnį ir kaip patikimai, be abejonės patvirtinti  5.2.13.1 

  kaip išreikšti tikrumo laipsnį ir kaip patvirtinti su abejone 5.2.13.2 

  kaip išreikšti viltį, tikėjimą  5.2.44 

  kaip išreikšti, kad kas yra (ne)leidžiama 5.2.19 

  kaip leisti, duoti leidimą  5.2.21 

  kaip neleisti, neduoti leidimo  5.2.22 

  kaip nepritarti  5. 2. 54 

  kaip nepritarti, nesutikti su teiginiu 5.2.2 

  kaip nuraminti  5.2.47 

  kaip nusakyti, ar kas ką žino, pažįsta   5.2.5 

  kaip paklausti apie būtinumą, neišvengiamumą (ir loginę išvadą)  5.2.12 

  kaip paklausti apie galimybę, tikimybę 5.2.10 

  kaip paklausti apie ketinimus 5.2.26 

  kaip paklausti apie (ne)tikrumą 5.2.14 

  kaip paklausti, ar atsimena ką, ar užmiršo  5.2.8 

  kaip paklausti, ar ką galima, leidžiama daryti 5.2.20 

  kaip paklausti, ar kas (ne)patenkintas 5.2.37 

  kaip paklausti, ar kas (ne)pritaria  5.2.55 

  kaip paklausti, ar kas gali ką padaryti, atlikti  5.2.18 

  kaip paklausti, ar kas ką žino (apie ką nors), ar pažįsta  5.2.6 

  kaip paklausti, ar kas ko bijo 5. 2. 48 

  kaip paklausti, ar kas ko nori 5. 2. 24 

  kaip paklausti, ar kas kuo domisi / nesidomi 5.2.40 

  kaip paklausti, ar kas nustebęs 5.2.43 

  kaip paklausti, ar kas yra patenkintas, laimingas 5.2.31 

  kaip paklausti, ar privaloma  5.2.16 

  kaip paklausti, ar sutinka su nuomone 5.2.3 

  kaip paklausti, kam teikiama pirmenybė 5.2.28 

  kaip paklausti, kas kam patinka 5.2.34 

  kaip paneigti 5.2.4 

  kaip pasakyti, kad kas ką prisimena arba ne 5.2.7 

  kaip pasakyti, kam teikiama pirmenybė 5.2.27 
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  kaip patikimai, be abejonės patvirtinti  5.2.13.1 

  kaip patvirtinti, pritarti   5.2.53 

  kaip patvirtinti su abejone 5.2.13.2 

  kaip pritarti su neigimu 5.2.1.3 

  kaip pritarti su tvirtinimu 5.2.1.2 

  kaip pritarti, sutikti su teiginiu 5.2.1.1 

  kaip reaguoti į atsiprašymą  5.2.52 

  kaip reaguoti į dėkojimą 5.2.50 

kaip paraginti, įkalbinėti  5.3 

  kaip atsisakyti pagalbos, siūlymo kvietimo 5.3.12 

  kaip įspėti, kad kas ką nors darytų ar nedarytų 5.3.5 

  kaip nurodyti kam nors ką nors daryti 5.3.7 

  kaip padrąsinti ką nors daryti 5.3.6 

  kaip paklausti, ar siūlymas, kvietimas priimamas  5.3.13 

  kaip pakviesti ką nors daryti  5.3.10 

  kaip paprašyti ką nors daryti 5.3.3 

  kaip paprašyti ko nors 5.3.14 

  kaip paprašyti padėti 5.3.8 

  kaip pasisiūlyti padėti, pasiūlyti pagalbą 5.3.9 

  kaip pasiūlyti, (pa)raginti ką nors veikti 5.3.1 

  kaip patarti ką nors daryti 5.3.4 

  kaip priimti (pa)siūlymą ar kvietimą 5.3.11 

  kaip sutikti su siūlymu, raginimu  5.3.2 

kaita     6.3.19 

kalbos supratimas ir raiška 7.9.4 

kasdienis gyvenimas 7.4 

kelionės   7.6 

kelionės dokumentai  7.6.8 

kiekybė    6.4 

  kiekis  6.4.2 

  laipsnis 6.4.3 

  skaičius   6.4.1 

kilimo vieta  7.1.9 

kinas, teatras, koncertai ir pan. 7.5.4 

klimatas ir orai   7.3.6 

kompensavimo strategijos   5.6 

  kaip išreikšti žodžio nemokėjimą, nežinojimą  5. 6.7 

  kaip pakartoti tai, kas pasakyta 5.6.11 

  kaip paklausti, ar kas suprato, ką pasakėte 5.6.12 

  kaip paprašyti ką nors užrašyti 5.6.6 

  kaip paprašyti kalbėti lėčiau   5.6.9 

  kaip paprašyti paaiškinti 5.6.5 

  kaip paprašyti pagalbos dėl žodžio, sakinio 5.6.8 

  kaip paprašyti pakartoti frazę ar žodį 5.6.3 

  kaip paprašyti pakartoti sakinį 5.6.2 

  kaip paprašyti patvirtinti tekstą 5.6.4 

  kaip parodyti, kad nesuprantate 5.6.1 

  kaip pasakyti kitais žodžiais 5.6.10 

  kaip pasiūlyti žodį, junginį 5.6.13 

komunikacinės intencijos ir jų raiška 5 

konkrečiosios sąvokos 7 

kraštovaizdis  7. 3. 1 

kūno dalys  7.8.1 

kūno padėtis ir jos keitimas  7.8.8 

kvietimas   7.7.2 

laikas   6.3 

  ankstesnis laikas  6.3.4 

  ateitis  6.3.11 

  dabartis 6.3.9 

  greitis  6.3.20 

  laiko dažnis 6.3.3 
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  laiko momentas, periodas 6.3.2 

  laiko momentas, periodas, data  6.3.2.4 

  laiko skirstymas 6.3.1 

  nepasikartojimas 6.3.15 

  nuolatinis veiksmas ar būsena 6.3.12 

  pabaiga  6.3.17 

  pasikartojimas 6.3.14 

  paskirties laikas 6.3.7 

  pradžia 6.3.16 

  praeitis  6.3.10 

  seka  6.3.8 

  stabilumas  6.3.18 

  veiksmas ar būsena protarpiais 6.3.13 

  vėlesnis laikas 6.3.5 

  vienalaikiškumas  6.3.6 

laisvalaikis  7.5, 7.5.1 

laiškas  

  kaip pradėti 5.5.27 

  kaip užbaigti 5.5.28 

ligoninė, poliklinika  7.12.6 

ligos, nelaimingi atsitikimai 7.8.4 

lytis   7.1.6 

maistas ir gėrimai  7.11 

maisto prekės  7.10.2 

matai   7.10.7 

medicinos paslaugos 7.8.5 

mėgstami ir nemėgstami dalykai 7.1.13 

miestas   7.3.3 

mokykla     7.4.5 

mokymasis ir mokslas 7.9.1 

namų apyvokos daiktai 7.10.4 

namuose    7.4.1 

narystė klube, organizacijoje  7.7.4 

nesklandumai buityje ir remontas  7.2.8 

nusikalstamumas ir teisėsauga  7.7.6 

paštas    7.12.1 

pajamos   7.4.4 

pakuotės   7.10.8 

parduotuvės   7.10.1 

parodos, muziejai ir pan.  7.5.5 

paslaugos   7.2.5, 7.12 

patogumai   7.2.5 

pastatai ir namai  7.2 

pastatų ir patalpų apibūdinimas 7.2.9 

patalpa, kambarys 7.2.2 

periodika    7.5.9 

policija   7.12.4 

pomėgiai ir interesai 7.5.2 

požymis    6.5 

  fizinis   6.5.1 

   amžius  6.5.1.10 

   būklė 6.5.1.11 

   faktūra 6.5.1.8 

   forma 6.5.1.1 

   garsas 6.5.1.5 

   kvapas 6.5.1.7 

   medžiaga 6.5.1.14 

   pilnis 6.5.1.16 

   prieinamumas 6.5.1.12 

   sausumas 6.5.1.3 

   skonis 6.5.1.6 



D priedas. KOMUNIKACINIŲ INTENCIJŲ IR SĄVOKŲ RODYKLĖ 

 

240 

 

   spalva 6.5.1.9 

   švara  6.5.1.13 

   tikrumas 6.5.1.15 

   vaizdas 6.5.1.4 

  vertinimas 6.5.2 

   kokybė 6.5.2.2 

   lengvumas, sunkumas 6.5.2.11 

   naudingumas 6.5.2.7 

   normalumas 6.5.2.10 

   patikimas 6.5.2.5 

   sėkmingumas 6.5.2.6 

   sugebėjimas 6.5.2.8 

   svarbumas 6.5.2.9 

   teisingumas 6.5.2.3 

   tinkamumas 6.5.2.4 

   vertė, kaina 6.5.2.1 

pramogų vertinimas 7.5.11 

prekyba   7.10 

psichinė veikla  6.6 

  mąstymas 6.6.1 

  socialinė veikla 6.6.2 

radijas, televizija ir pan. 7.5.3 

rankų veikla  7.8.9 

raštinės reikmenys 7.10.5 

regionas   7.3.4 

religija    7.1.12 

ryšiai, santykiai  6.7 

  būdas  6.7.4 

  erdvės santykiai 6.7.1 

  laiko santykiai 6.7.2 

  lyginimas 6.7.7 

   skirtingas ypatybės kiekis 6.7.7.2 

   vienodumas, nevienodumas 6.7.7.1 

  loginiai ryšiai 6.7.9 

   draugės santykiai  6.7.9.3 

   išskyrimas 6.7.9.4 

   nuolaida  6.7.9.6 

   sąlyga 6.7.9.5 

   sujungimas 6.7.9.1 

  priežastis 6.7.5 

  priklausomybė 6.7.8 

  tikslas 6.7.6 

  veiksmo santykiai  6.7.3 

   veikėjas (subjektas) 6.7.3.1 

rūkalai   7.10.3 

santykiai su žmonėmis 7.7 

socialiniai reikalai 7.7.8 

sportas   7.5.8 

susirašinėjimas   7.7.3 

sveikata ir higiena 7.8 

šeima    7.1.11 

šeiminė padėtis    7.1.7 

šventės   7.5.10 

švietimas ir mokslas  7.9 

taika ir karas  7.7.7 

tautybė, pilietybė  7.1.8 

telefonas, internetas 7.1.3, 7.12.2 

telefonas    5.5 

  kaip paprašyti 5.5.22 

  kaip paprašyti kalbėti su kuo nors  5.5.22.1 

  kaip paprašyti palaukti  5.5.23 
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  kaip paklausti, ar jis / ji girdi  5.5.24 

  kaip pasakyti, kad bus skambinama vėliau / dar kartą 5.5.26 

  pokalbio pradžia pradedant pokalbį 5.5.21, 5.5.21.1.3,  

   5.5.21.2 

turgus   7.10.9 

valdžia ir politinis gyvenimas 7.7.5 

vardas, pavardė  7.1.1 

veikla  7.1.10 

viešojo maitinimo įstaigos 7.11.1 

viešasis transportas 7.6.1 
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SANTRUMPOS 

B – būdvardis 

beasm. – beasmenis, beasmenė, beasmenė vartosena 

bendr. – bendratis 

bev. g. – bevardė giminė 

būs. – būsimasis laikas 

būt. – būtasis laikas 

V/N Dal – (veikiamosios / neveikiamosios) rūšies dalyvis 

Dv – daiktavardis 

dgs. – daugiskaita 

es. – esamasis laikas 

F – frazė 

G – galininkas 

Įn – įnagininkas 

Įv – įvardis 

K – kilmininkas 

klaus. – klausimas, klausiamasis, klausiamoji 

konst. – konstatuojamasis, konstatuojamoji 

kt. – kìta, kiti 

l. – laikas 

liep. – liepiamoji nuosaka, liepiamasis, liepimo 

mot. g. – moteriškoji giminė 

N – naudininkas 

neig. – neiginys, neigiamas, neigiama 

neofic. –   neoficialu, neoficialiai 

neutr. – neutralu 

ofic. – oficialu, oficialiai 

Pad. – padalyvis 

pan. – panašiai 

PD – predikatinis dėmuo 

Pl – prielinksnis 

plg. – palygink 

Pusd. – pusdalyvis 

Pv – prieveiksmis 

pvz. – pavyzdžiui 

S – sakinys 

Sk – skaitvardis 

Š – šauksmininkas 

tar. – tariamoji nuosaka 

teig. – teiginys, teigiamas, teigiama 

ties. – tiesioginė nuosaka 

t. t. – taip toliau 

V – vardininkas 

Vd – vardažodis 

vyr. g. – vyriškoji giminė 

vns. – vienaskaita 

Vs – veiksmažodis 

Vt – vietininkas 

žr. – žiūrėti 

1 / 2 / 3 – pirmasis, antrasis, trečiasis asmenys 
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