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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. – Pusiaukelė. Per tą laiką nusistovėjo lietuvių kalbos kaip 

svetimosios mokymo principai ir tradicijos. 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 Aukštumos aprašą, 

suderinti kintančius kalbos aspektus su gyvenimo aktualijomis, pritaikyti mokymo turinio 

elementus prie pasikeitusių gyvenimo realijų. Buvo nuodugniai peržiūrėti visi Aukštumos 

skyriai, pakoreguotos aktualios bendravimo situacijos ir kontekstas, peržiūrėta pakitusi 

leksika, kalbos pavyzdžiai suderinti su kintančiomis kalbos normomis ir pan. Pirmojo 

Aukštumos leidimo autorės buvo 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 Aukštumos 

aprašas bus naudingas visiems, kurie moko ar mokosi lietuvių kalbos kaip svetimosios B2 

lygiu. 

 

Autorės 
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ĮVADAS 

Aukštuma yra B2 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 

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. 

 

Aukštuma yra viena iš serijos knygų, kuriose plačiai aprašomas tam tikro kalbos 

mokėjimo lygio mokymo ir mokymosi turinys. Visa ši serija remiasi bendriausiomis Europos 

Tarybos kalbų mokymo programos nuostatomis, nubrėžiančiomis svarbiausias mokymo 

gaires, tikslus ir uždavinius.  

Mokymo(si) turinio aprašų serija yra skiriama tiems, kurie vienaip ar kitaip yra susiję 

su svetimųjų kalbų mokymu ir (ar) mokymusi, kuriems yra pravartu turėti išplėstinius 

aprašus, ko, kaip ir kiek reikėtų mokyti ar mokytis, norint išugdyti ar išsiugdyti komunikacinę 

kompetenciją bendrauti svetimąja kalba. Nuoseklios ir aiškios bendrosios nuostatos, 

atitinkančios svarbiausias tiek pačių mokinių, tiek visuomenės reikmes, naudingos visiems, 

planuojantiems ir organizuojantiems mokymą: programų ir mokymo planų, tikrinimo ir 
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vertinimo sistemos rengėjams, vadovėlių bei kitų mokomųjų priemonių autoriams, mokytojų 

rengėjams, kursų organizatoriams, taip pat mokytojams ir patiems mokiniams. 

Visa ši kalbų mokymo(si) turinio aprašų serija yra skiriama tiems mokiniams, – turbūt 

sudarantiems didžiąją dalį visų besimokančiųjų įvairių kalbų, – kurie nori ne tik pažinti, bet 

svarbiausia – vartoti svetimąją kalbą bendraudami su žmonėmis, ja šnekančiais tiek 

transakcinėse situacijose, tiek asmeniškai bendraudami privačiame bei viešajame gyvenime. 

Mokymo turinio aprašuose plačiai išdėstoma, ko tokiems kalbėtojams gali prireikti įvairiose 

komunikacinėse situacijose, ką jie turėtų mokėti ir gebėti, kad gebėtų tose situacijose 

efektyviai komunikuoti. 

Minėtų kalbų mokymo aprašų serijos šerdis galėtų būti Slenkstis – B1 kalbos 

mokėjimo lygio aprašas. Šio lygio aprašai jau yra parengti daugiau nei 20 kalbų. Slenkstis – 

tai kalbos lygis, leidžiantis mokiniui minimaliomis kalbinėmis priemonėmis savarankiškai 

bendrauti tiek transakcinėse, tiek interakcinėse kasdienio gyvenimo situacijose, kurias 

labiausiai galima numatyti. Minimalios kalbos priemonės suprantamos taip, kad savarankiškų 

mokymosi pastangų reikia ne tik išmokti svarbiausius dalykus, t. y. tam tikrų komunikacinių 

intencijų rinkinį, abstrakčiąsias ir konkrečiąsias sąvokas, bet taip pat pakankamai lengvai ir 

patikimai vartoti tuos kalbos išteklius konkrečiose komunikacinėse situacijose. Savarankiško 

Slenksčio (B1) lygio kalbėtojo sąvoka taip pat yra santykinė. Tokio lygio mokinys tam tikra 

prasme yra priklausomas nuo pašnekovo, jo geranoriškumo, ypač jei šis yra geriau patyręs 

kalbėtojas ar žmogus, kuriam ta kalba, kuria šnekama, yra gimtoji.  

Žemesnis už Slenksčio (B1) lygį yra Pusiaukelė (A2), apibrėžianti pradedančio 

mokinio gana elementarų lygį, leidžiantį patenkinti būtiniausius komunikacinius poreikius, 

vartojant kuo paprastesnes lingvistinės raiškos priemones įprasčiausiose gyvenimo 

situacijose, kurias lengviausia numatyti. 

Aukštumos (B2) lygis, kaip sako ir pats pavadinimas, apibrėžia mokinių poreikius ir 

galimybes vartoti kalbą dar viena pakopa aukštesniu lygiu. Aukštumos lygio (B2) principas – 

maksimalus turimų kalbos priemonių eksploatavimas – leis šio lygio mokiniams įgyti tokį 

kalbos priemonių rinkinį, kad jie gebėtų verstis įvairiausiose kasdienio gyvenimo situacijose, 

apimančiose gana platų vartosenos spektrą. Be to, mokinių įgytos strategijos leis jiems 

minėtas kalbos priemones panaudoti maksimaliai veiksmingai. Tačiau suprantama, net 

Aukštumos (B2) lygio mokinių galimybės bendrauti bus kur kas ribotesnės, negu kad jie 

bendrautų tose pačiose gyvenimo situacijose savo gimtąja kalba. Jie gebės komunikuoti 

aiškiose situacijose tiesioginiu būdu, bet gali kilti keblumų, jei situacija taptų problemiškesnė, 

jei jiems tektų suprasti ar išdėstyti mintis nelabai paprastais būdais, reikšti subtilumus, 

reikšmės niuansus ar skirtumus sudėtingiau, nei jiems leidžia tos kalbos priemonės, kurias jie 

yra išmokę ir geba laisvai vartoti. Tokiais atvejais ir Aukštumos (B2) lygio mokiniai gali 

pasijusti esą priversti kalbėti ne tai, ką jie nori, o tai, ką sugeba pasakyti. Žinoma, tokia 

jausena nesvetima kiekvienam bet kuriuo lygiu kalbančiam užsienio kalba žmogui. Tiesą 

sakant, taip gali atsitikti ir kalbant gimtąja kalba, kai atsiduriama labai jau netikėtoje 

situacijoje, kai kalbama apie visai nežinomus, nesuprantamus ar svetimus dalykus. Taigi 

Aukštumos (B2) lygis leidžia komunikuoti labai plačioje sferoje, visose gyvenimo srityse, 

nors ir ribotomis žodyno atsargomis išsiversti reiškiant gausybę konkrečiųjų sąvokų. Kalbant 

apie abstrakčiąsias sąvokas, kurios gali būti reiškiamos daugybe kalbinių priemonių, 

nesitikima, kad mokinys gebės vartoti jas absoliučiai visas ir visais galimais variantais. 

Slenksčio (B1) lygio mokinys geba komunikacines intencijas ar sąvokas išreikšti tam tikrais 

būdais, bet ne visiškai taisyklingai, tiksliai, tinkamai ir laisvai. O mokydamasis kalbos toliau, 

toks Slenksčio (B1) lygį peržengęs mokinys nebūtinai susidurs su visai naujais dalykais. 

Žengimas į priekį iš esmės bus gebėjimų tobulinimas, kad būtų galima vartoti kalbą 

tinkamiau, tiksliau, taisyklingiau ir laisviau prisitaikant prie esamos komunikacinės situacijos. 

Taigi Aukštumos (B2) lygį nuo Slenksčio (B1) daugiausia skiria toliau aptariami aspektai. 
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 Tobulesnė ir platesnė komunikacinių intencijų ir abstrakčiųjų sąvokų raiška, taikant 

kur kas platesnį kalbos priemonių inventorių. Komunikacinių intencijų raiška 

(5 skyrius) ypač plečiama siekiant apibūdinti emocijas ir dalyvauti diskusijose. 

 Smarkiai plečiamas žodynas konkrečiosioms sąvokoms reikšti (7 skyrius). Pabrėžtina, 

kad ,Aukštumos (B2) lygiu nesistengiama apibrėžti rekomenduojamo žodyno, nes 

tokio lygio mokinių reikmės ir interesai gali labai skirtis. Nelygu kiekvieno patirtis – 

poreikiai kalbėti su kitais žmonėmis apie savo padėtį, savo darbą ar poilsį gali nuvesti 

visai skirtingomis kryptimis. Taigi Aukštumos (B2) lygiu nuo universalios, 

bendražmogiškosios patirties einama individualiosios link, tikimasi, kad mokinys bus 

savarankiškesnis, atsakingesnis už savo mokymąsi, kad jis galės nesunkiai naudotis 

mokymo ir kitomis informacijos priemonėmis, plėsti savo žodyną pagal konkrečius 

poreikius ir interesus.  

 Labiau akcentuojamas kalbos variantiškumas, atsižvelgiant į tinkamą stilistinį registrą. 

Iki Slenksčio (B1) buvo siūloma laikytis daugiau neutralios pozicijos, vengiant tiek 

oficialumo, tiek šnekamosios kalbos familiarumo. Pereinant prie Aukštumos (B2) 

lygio, tikimasi didesnės mokinių patirties ir tinkamo tiek oficialiosios, tiek 

neoficialiosios kalbos variantų pasirinkimo atitinkamose situacijose. Pateikiant 

komunikacinių intencijų raiškos pavyzdžių, duodama daugiau pasirinkimo variantų.  

 Geresni gebėjimai suprasti ir produkuoti ilgesnius ir sudėtingesnius pasakymus. Iki 

Slenksčio (B1) lygio iš mokinių daugiausia tikimasi dalyvavimo pokalbiuose tik gana 

neilgomis replikomis, klausimais, atsakymais ir pan. Daugeliu tokių atvejų pakanka 

tik paprastų vientisinių sakinių ir nedidelės jų sekos, tikintis, kad klausytojas suvoks jų 

ryšį. Aukštumos (B2) lygio mokiniai jau geba suprasti ir kurti ilgesnį diskursą, kur 

teksto rišlumui pasitelkiamos prieveiksmių ir įvardžių jungtys, anafora, intonacija, 

prijungiamieji sakiniai ir pan. (8 skyrius). 

 Platesnis tikslingų pokalbio strategijų taikymas. Iki Slenksčio (B1) mokiniai pasirengę 

bendrauti daugiau numatomose kasdienio gyvenimo situacijose tiesioginiu būdu, 

tikėdamiesi iš klausytojo vadinamojo bendradarbiavimo principo (žr. 4 skyrių). 

Tokiems mokiniams aišku, ką jie turėtų toliau kalbėti, sekdami palyginti aiškia 

schema (verbalinio bendravimo modeliu), kurios pagrindą sudaro įprastinė transakcija 

(pasikeitimas informacija). Slenksčio (B1) lygio mokiniai patiria sunkumų pokalbyje 

susidūrę su nenumatytais pokyčiais ar kokiais nors keblumais. Tada jiems tenka 

griebtis kompensavimo strategijų, kad tokiose situacijose užsitikrintų pašnekovo 

paramą. Labiau patyrę ir atjaučiantys pašnekovai tikriausiai pagelbės mažiau 

patyrusiam kitakalbiui išvengti sunkumų ir susikalbėti. O Aukštumos (B2) lygiu abu 

komunikacijos partneriai gali bendrauti ne taip suvaržytai, gana laisvai ir natūraliai, 

orientuodamiesi į svarbiausią pokalbio tikslą, o ne būdami susikaustę ir nenutoldami 

nuo griežto verbalinio bendravimo modelio (8 skyrius). 

 Aukštumos (B2) lygiu įgyjama ir didesnė sociokultūrinė kompetencija. Mokantis 

naujos kalbos visada susiduriama su nauja tarpkultūrine patirtimi. Lietuvių kalbos 

Slenkstyje buvo aprašyti svarbiausi lietuvių visuomeninio bendravimo susitarimai ir 

elgesio normos, mandagumo konvencijos bei universalioji patirtis, apimanti kasdienį 

gyvenimą, žmonių santykius, pažiūras ir pan. – visa tai, kas lemia komunikaciją. 

Slenkstyje buvo orientuojamasi į tai, kad mokiniai bent minimaliai suvoktų, koks yra 

bendrasis lietuvių sociokultūrinis kontekstas. O Aukštumoje siekiama geresnio 

tarpkultūrinių skirtumų supratimo, kad mokiniai laisviau ir lengviau prisitaikytų prie 

lietuviškai kalbančios bendruomenės kultūrinių savitumų, galėtų natūraliau reaguoti ir 

lengviau dalyvautų komunikacijoje. Aukštumos (B2) lygio mokinys yra labiau 

subrendęs tuo požiūriu, kad jautriau, tolerantiškiau reaguoja į sociokultūrinius 
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skirtumus, geriau juos įžvelgia ir atvirai priima kaip naują naudingą patirtį 

(11 skyrius). 

 Geriau mokama skaityti ir suprasti įvairesnius tekstus. Iki Slenksčio (B1) lygio 

mokinių gebėjimai skaityti buvo tiesiogiai susiję su tam tikromis išvardytomis 

situacijomis ir aptartomis temomis. Gana ribota buvo ir tekstų apimtis bei pobūdis, 

daugiausia tai buvo vieši ženklai ir užrašai, įprastinė dalykinė ir privati 

korespondencija, laikraščių bei žurnalų informacija ir pan. Mokiniai, norintys toliau 

mokytis kalbos, tikriausiai yra platesnių interesų. Tikimasi, kad jiems reikės ir 

tvirtesnių skaitomų tekstų supratimo, taip pat geresnių klausymo gebėjimų. Kadangi 

tokių mokinių žodynas daug platesnis, jie geba lengviau ir veiksmingiau naudotis 

žodynais, enciklopedijomis ir kita informacine medžiaga. Be to, jau moka lengviau 

nustatyti žodžių reikšmes iš konteksto, geba skaityti ir suprasti daug sunkesnius 

tekstus. Aukštumos (B2) lygio mokiniai geba geriau pasirinkti tinkamą skaitymo būdą 

ir reikiamas strategijas – nelygu, ką jiems aktualu suprasti skaitant vieną ar kitą tekstą. 

Natūralu, kad dėl viso to didėja ir mokinių skaitymo greitis, įgyjama papildomų 

gebėjimų (15 skyrius).  

 Tiek produkciniai, tiek recepciniai gebėjimai Aukštumos (B2)  lygiu yra kur kas 

geresni. Kalbant apie Slenksčio (B1) lygio mokinius, būtina pripažinti, kad jiems nėra 

lengva ir paprasta gana ribotomis kalbos priemonėmis, kurias jie geba vartoti, 

išsiversti pačiose įvairiausiose komunikacinėse situacijose. Be abejo, ir mokinys 

mokiniui nelygu, tačiau ir nereikėtų iš kiekvieno tikėtis tobulai įveikti kokią konkrečią 

kalbinę užduotį. Tobulumo link einama tik per ilgą mokymąsi ir didelę praktiką. Kaip 

Slenksčio (B1) lygio mokinys moka ir geba daugiau ir tvirčiau nei Pusiaukelės (A2) 

lygio mokinys, taip Aukštumos (B2) lygio mokinys, palyginti su Slenksčio (B1), geriau 

ir tvirčiau suvokia Aukštumos tikslus ir geba juos pasiekti. Taigi Aukštumos (B2)  

lygio mokinių gebėjimų kokybė tokia, kad jiems reikės mažiau laiko ir bus lengviau 

prisiminti tai, ką buvo išmokę, jie darys mažiau klaidų, jiems nereikės ilgai abejoti ir 

rinkti žodžių,  bus lengviau pradėti, paprasčiau suformuluoti sudėtingesnius sakinius, 

sklandesnius ir rišlesnius pasakymus, natūralesnis bus jų kalbėjimo tempas, intonacija 

ir pan. Aukštumos (B2) lygio mokiniams ne taip dažnai reikės naudotis kompensavimo 

strategijomis, nes jie galės geriau pasikliauti savo kalbiniais gebėjimais. Kalbant apie 

recepciją, Aukštumos (B2) lygio mokiniams bus lengviau atpažinti žodžius, frazes ir 

sakinius šnekos sraute, net kai bus vartojamos sakytinės kalbos formos arba jaučiamas 

šioks toks tarminis ar užsienietiškas akcentas. Tokiems mokiniams bus paprasčiau 

suprasti kalbą net esant triukšmui ar akustiniams trukdžiams. Aukštumos (B2) lygio 

mokiniai ne taip dažnai pames mintį klausydami, o jei taip ir atsitiktų, greičiau 

susiorientuos ir vėl įsitrauks į pokalbį. 

 Taigi, kaip ir  Slenkstis, Aukštuma yra lanksčiai pritaikomas lietuvių kalbos mokymo ir 

mokymosi aprašas, leidžiantis mokiniams įgauti tokią komunikacinę kompetenciją, 

kurios pakaktų visose kasdienio gyvenimo situacijose. Kaip konkrečiai šį aprašą 

galima panaudoti, kiek ir kokie elementai būtų naudingiausi, plėstini, siaurintini ar 

keistini kitais – paliekama spręsti patiems, t. y. tiems, kurie užsiima mokymu ar 

mokosi, organizuoja mokymą, rengia mokomąsias priemones, programas ar kaip 

kitaip yra susiję su lietuvių kalbos kaip svetimosios dėstymu.  
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1 skyrius. APRAŠYMO LYGMENYS 

Aukštuma yra daugiasluoksnis lietuvių kalbos mokėjimo B2 lygio turinio aprašas. 

Kaip žinoma, Slenkstyje apibūdinamas B1 lygis – t. y. toks kalbos mokėjimo lygis, kai kalbos 

vartotojas minimaliomis priemonėmis gali patenkinti bendravimo poreikius dažniausiai 

pasitaikančiose transakcinėse bei interakcinėse situacijose. Taigi Slenkstį pasiekęs mokinys 

yra savarankiškas kalbos vartotojas. „Minimalios priemonės“ čia reiškia ne tik kalbos 

gramatikos pagrindų bei minimalaus žodyno mokėjimą, bet ir gebėjimą sąmoningai vartoti 

reikiamas gramatines formas tinkamoje situacijoje. 

Aukštumos (B2) lygį pasiekęs mokinys jau turėtų gebėti geriau kontroliuoti savo kalbą, 

t. y. taisyklingiau vartoti gramatines formas ir konstrukcijas bei žodžius, taip pat turėtų gebėti 

pasakyti savo mintis ilgesniais, daugiau informacijos perteikiančiais sakiniais ir kurti ilgesnį 

diskursą.  

Taigi Aukštuma šioje knygoje aprašoma trimis lygmenimis. 

Pirmasis lygmuo (Bendrasis lygio apibūdinimas, 2 skyrius). Čia nusakoma Aukštumos 

adresatas ir tikslai, trumpai apibūdinama šį lygį pasiekusių kalbos vartotojų komunikacinė 

kompetencija. 

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

– situacijos, kuriose reikia gebėti bendrauti transakciškai (t. y. svarbu perteikiamas 

pranešimas), ir nurodoma, kuo skiriasi Aukštumos ir Slenksčio lygių mokinių kalbinis 

elgesys šiose situacijose; 

– temos, kuriomis mokiniai galėtų bendrauti interakciškai (t. y. rodyti dėmesį 

pašnekovui, palaikyti santykius); 

– kokius klausomus ar skaitomus tekstus mokiniai galėtų suprasti; 

– su kokiomis socialinėmis konvencijomis ir įprastomis elgesio normomis turėtų būti 

susipažinę; 

– kokias supratimo strategijas turėtų mokėti taikyti; 

– kokie sociokultūriniai dalykai mokiniams turėtų būti pažįstami; 

– kokias kompensavimo strategijas gebėtų taikyti. 

Trečiasis lygmuo (Sudedamosios dalys). Šis aprašymo lygmuo apima kelis skyrius. 

Pateikiami išsamūs komunikacinių intencijų ir abstrakčiųjų sąvokų sąrašai bei jų raiškos 

pavyzdžiai (5 ir 6 skyriai), aptariama tikslinga teminė veikla ir žodynas (7 skyrius). Toliau 

paaiškinama Aukštumos (B2) lygio mokinių gebamo kurti diskurso struktūra (8 skyrius), 

konkrečiai nurodoma, kas svarbu šio lygio mokiniui suprantant ar kuriant tekstą (9 ir 

10 skyriai), aptariama reikiama sociokultūrinė kompetencija (11 skyrius). Bendrosios 

nuostatos ir pagrindiniai sudedamųjų dalių bruožai apibūdinami 4 skyriuje. 

Pirmasis aprašymo lygmuo yra adresato ir tikslų nurodymas. 

Antrasis lygmuo skiriamas visiems, kuriems Aukštuma aktuali, 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. 

Aukštumos (B2) 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), apibūdinama mokinių gebėjimų kokybė (14 skyrius), 

taip pat aptariami papildomi gebėjimai, kuriuos mokiniai įgyja siekdami Aukštumos tikslų 

(15 skyrius): skaityti grožinės literatūros tekstus ir tarpininkauti, tai yra padėti pašnekovams, 
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nemokantiems bendros kalbos, versti iš vienos kalbos į kitą ar trumpai persakyti svarbiausias 

mintis.  

Priedus sudaro: Aukštumos lygio atvirasis leksikos sąrašas (A priedas), trumpas 

lietuvių kalbos tarties, intonacijos ir kirčiavimo aprašas (B priedas), gramatikos aprašas 

(C priedas). 
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2  s k yr i u s . BENDRASIS LYGIO APIBŪDINIMAS 

 

Aukštumos (B2) lygio kalbos vartotojas apibūdinamas kaip savarankiškas vartotojas, 

nes jis geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis 

pagrindines mintis, taip pat specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Toks kalbos 

vartotojas geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl 

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

visiškai įmanomas. Be to, jis geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo 

požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. 

Lietuvių kalbos B2 mokėjimo lygio turinio aprašas Aukštuma galėtų būti taikomas 

dirbant su tokiomis tikslinėmis grupėmis: 

 su nuolatiniais Lietuvos gyventojais, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, ir 

užsieniečiais – visais, kurie nori įgyti B2 lygio komunikacinę kompetenciją, kad 

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

komunikacijos priemonė; 

 su asmenimis, gyvenančiais ne Lietuvoje ir norinčiais įgyti B2 lygio komunikacinę 

kompetenciją, kad galėtų tinkamai bendrauti lietuviškai su asmenimis, kuriems 

lietuvių kalba yra gimtoji arba išmokta ne Lietuvoje – ten, kur ši kalba nėra 

pagrindinė komunikacijos priemonė;  

 norintiems suprasti skaitomus ar klausomus tekstus lietuvių kalba. 

Aukštumos (B2) kalbos mokėjimo lygį pasiekę mokiniai turėtų gebėti vartoti lietuvių 

kalbą taip, kad patenkintų savo komunikacines reikmes: 

 kasdienio gyvenimo transakcinėse situacijose, kai svarbu yra perteikti ar suprasti 

perteikiamą informaciją; 

 tiesiogiai bendraudami interakcinėse situacijose, kai svarbu užmegzti ir palaikyti 

ryšius su kitais asmenimis įvairiose visuomenės gyvenimo srityse;  

 netiesiogiai bendraudami, kai svarbu suprasti klausomo ir skaitomo teksto esmę ir 

svarbias detales. 
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3 skyrius. DETALUSIS LYGIO APIBŪDINIMAS 

Pagal komunikacijos tikslingumą visa kalbinė veikla gali būti interakcinė ir 

transakcinė. Interakcinės komunikacijos tikslas – užmegzti kontaktus, palaikyti santykius. 

Šiuo atveju svarbiausia, kad pokalbis vyktų draugiškai, mandagiai, būtų reiškiamas savitarpio 

supratimas. Transakcinio bendravimo tikslas yra pranešti ar gauti tam tikrą informaciją. 

Žinoma, ribos tarp interakcijos ir transakcijos yra labai neryškios. Komunikuojantys asmenys 

iš tikrųjų gali rinktis čia transakciją, čia interakciją, tačiau tam tikroje situacijoje gali 

dominuoti viena ar kita.  

Šiame skyriuje pateikiamos bendravimo situacijos, kuriose mokiniams svarbu 

pranešimo turinys, t. y. klausti informacijos, ją gauti, suprasti ir teikti. Taip pat yra nurodomos 

temos, kuriomis turi būti gebama palaikyti asmeninį interakcinį pokalbį. 

 

1. Transakcija 

Mokiniai turėtų susikalbėti kasdienio gyvenimo transakcinėse situacijose. Skirtumą 

tarp Slenksčio (B1) ir Aukštumos (B2) lygio mokinių galima nusakyti taip: pastarieji turėtų 

gebėti pakankamai spontaniškai ir laisvai žodžiu ir raštu (ir elektroniniu būdu) bendrauti 

sudėtingose ar greitai kintančiose situacijose. Įgiję daugiau kalbinės raiškos galimybių (ypač 

išplėtę žodyną), turėtų gebėti reikšti savo poreikius ir komunikacines intencijas tiksliau, 

rečiau taikydami įvairias kompensavimo strategijas (nors tam tikrais atvejais jų prireikia). 

 

1.1 Kontaktai su oficialiais asmenimis 

Visais atvejais kontaktuodami su oficialiais asmenimis mokiniai turėtų gebėti 

paprašyti pakartoti, paaiškinti ir pan. informaciją, klausimus ar dokumentus, kurių nesuprato, 

be to, turi gebėti paprašyti vertėjo ar teisinio patarėjo paslaugos, jei iškyla rimtų sunkumų (žr. 

12 skyrių). 

 

1.1.1 Migracija 

Mokiniai turėtų suprasti ir užpildyti būtinus dokumentus. 

Taip pat jie turėtų suprasti ir atsakyti į klausimus apie: 

 asmens tapatybę (žr. A priedo 1 poskyrį); 

 buvimo šalyje trukmę, tikslus ir pan.; 

 leidimą gyventi Lietuvoje, pabėgėlio statusą ir pan. 

 

1.1.2 Muitinė 

Mokiniai turėtų suprasti ir užpildyti visus būtinus dokumentus. 

Taip pat jie turėtų suprasti ir atsakyti į klausimus: 

 apie turimus apmuitinamas daiktus; 

 apie bagažo turinį ir ten esančių daiktų vertę; 

 iš kur jie atvyko ir kur įsigijo asmeninio bagažo daiktus; 

 ar daiktai yra asmeniniai, ar dovanos, ar jie bus naudojami komerciniais tikslais. 

1.1.3 Saugos tarnyba 

Mokiniai turėtų suprasti ir atsakyti į klausimus: 

 apie rankinio bagažo ir kišenių turinį; 

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

ir pan.); 

 kas pakavo ir gabeno jų bagažą. 
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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 imtasi, 

 ketinimus ir priežastis imtis kokių nors veiksmų; 

 atsiprašyti ir gebėti paaiškinti situaciją, jei pažeidė kelių eismo taisykles; 

 paklausti ir suprasti atsakymus apie eismo reguliavimą (automobilio pastatymą, 

privažiavimą prie pastato ir pan.). (Taip pat žr. 1.11); 

 esant reikalui, iškviesti policiją (nelaimingo atsitikimo, užpuolimo, vagystės ar kt. 

atvejais), glaustai papasakoti, kas atsitiko; 

 suprasti ir užpildyti dokumentus, susijusius su teise vairuoti (vairuotojo 

pažymėjimu), automobilio registracija ar nuomos sutartimi; suprasti, atsakyti į 

klausimus ir teirautis apie tai. 
 

Žr. A priedo 6.3 poskyrį. 
 

1.1.5 Pilietybė 

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, susitvarkyti reikiamus dokumentus, paklausti 

kilus neaiškumų.  
 

1.1.6 Rinkimai 

Turintys teisę balsuoti mokiniai turėtų gebėti suprasti partijų programas, balsavimo 

biuletenius ir kitus dokumentus, susijusius su rinkimais. 
 

Žr. A priedo 7.5 poskyrį. 

 

1.1.7 Teismai ir juridinės įstaigos 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti ir atsakyti į klausimus apie asmenį; 

 paprašyti teisinės pagalbos; 

 suprasti šaukimus į teismą; 

 jei reikia, paprašyti vertėjo paslaugų; 

 suprasti notarų biure sudaromus ir pasirašomus dokumentus (pvz., panaudos 

sutartis, turto pardavimo ar įgijimo sutartis ir pan.), paklausti kilus neaiškumų. 

 

Žr. A priedo 7.6 poskyrį.  
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1.1.8 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. 

 

1.1.9 Socialinė rūpyba 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti ir atsakyti į klausimus apie asmenį; 

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

kilus neaiškumų; 

 užpildyti reikiamus formuliarus darbo biržoje; 

 draudimo agentūroje pasakyti savo pageidavimus, užduoti rūpimus klausimus, 

atsakyti į klausimus, paklausti kilus neaiškumų. 

 

1.2 Apsigyvenimas 

 

Žr. A priedo 2 poskyrį. 

 

1.2.1 Gyvenamoji vieta trumpam atvykusiems į šalį 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 užsisakyti gyvenamąją vietą (elektroniniu) laišku ar telefonu; 

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

apie gyvenamosios vietos pobūdį ir tinkamumą, siūlomas paslaugas; 

 užpildyti registracijos blankus; 

 išreikšti savo nepasitenkinimą dėl blogo aptarnavimo, neveikiančios įrangos, 

prietaisų ir paprašyti, kad padėtis būtų ištaisyta; 

 atsiskaityti išvykstant, pasiteirauti sąskaitos ir pan. 

 

1.2.2 Laikina gyvenamoji vieta 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 pasiteirauti raštu (ir elektroniniu būdu) ar žodžiu apie nuomojamą būstą, pvz., apie: 

 – kambarių skaičių, dydį, paskirtį; 

 – kainą (už savaitę, mėnesį, metus) ir nuomos sąlygas; 

 – mokesčius, patarnavimus ir patogumus (pvz., mokestį už patalpas, dujas, 

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

 pasiteirauti apie remontą ir naudojimąsi daiktais; 

 pasiaiškinti apie 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  

Be viso to, kas buvo išvardyta 1.2.1 ir 1.2.2, mokiniai turėtų gebėti: 

 nusipirkti ar parduoti butą ar namą per tarpininkus; 

 pildyti atsiskaitymo už komunalines paslaugas knygelę ar atsiskaityti už 

komunalines paslaugas elektroninės bankininkystės sistemoje; 

 deklaruoti gyvenamąją vietą; 

 spręsti buto ar namo problemas bendrijoje ar seniūnijoje. 
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1.2.4 Nesklandumai buityje 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 pakalbėti apie prietaisų gedimus, išsikviesti meistrą; 

 skaityti ir suprasti buities prietaisų instrukcijas ar kitą dokumentaciją; 

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

 

Žr. A priedo 2.8 poskyrį. 

 

1.3 Maitinimasis 

 

Žr. A priedo 11 poskyrį. 

 

1.3.1 Viešojo maitinimo įstaigos 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti ir suprasti restoranų valgiaraščius, skelbimus, reklaminę informaciją ar 

pan.; 

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

užtrunka aptarnavimas, ir t. t.; 

 paprašyti norimo stalelio arba pasiteirauti, kur jis yra; 

 užsisakyti patiekalus ir gėrimus;  

 pasiteirauti apie maisto rūšį, patiekalų paruošimą ir suprasti atsakymus; 

 paprašyti sąskaitos, pasiteirauti, ar į ją yra įskaičiuotas ir aptarnavimo 

mokestis; 

 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. 

 

1.3.2 Maitinimasis namuose 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti virtuvės įrangos instrukcijas; 

 skaityti informaciją ant pakelių, skardinių ir pan.; suprasti, kokia produktų 

sudėtis, kaip maistas turi būti ruošiamas; 

 naudotis patiekalų receptų knygomis arba suprasti receptus iš klausos, juos 

užsirašyti; pasakyti, kaip patiekalas pagamintas, jo receptą (taip pat ir parašyti); 

 pasiūlyti vaišintis. 

 

1.4 Parduotuvės; plataus vartojimo prekių įsigijimas 

Žr. A priedo 10 poskyrį. 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti parduotuvių ir prekių reklamą laikraščiuose, žurnaluose, elektroninėje 

erdvėje ir pan.; 

 suprasti prekių savybių, naudojimo ir pardavimo sąlygų aprašymus, 

instrukcijas, etiketes ir kitokią dokumentaciją; 

 suprasti užrašus savitarnos, universaliose parduotuvėse ir kt., taip pat etiketes 

ant skardinių, pakelių, butelių ir pan. (kas juose yra ir kaip naudoti); 

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

 pasiteirauti apie prekių rūšis ir pranašumus; 

 derėtis dėl kainos ir suprasti pardavimo sąlygas; 
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 užmokėti už prekes ir prireikus suabejoti kaina, netikslia sąskaita ar pan.; 

 jei reikia, grąžinti netikusius ar nepatikusius daiktus, tartis dėl pakeitimo, 

pinigų grąžinimo ir t. t.; 

 suprasti informaciją apie parduotuvių darbo laiką, pietų pertrauką; 

 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 informacijos apie juos dominančias prekes; 

 skaityti, suprasti ir teikti informaciją apie prekių nuolaidas, nuolaidų korteles 

bei pan.; 

 skaityti, suprasti ir teikti informaciją apie galimybes įsigyti prekių 

išsimokėtinai, pildyti reikiamą dokumentaciją. 

 

1.5 Viešasis transportas 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti spausdintinę ir elektroniniu būdu pateiktą informaciją (pvz., apie 

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

 pasiteirauti apie kelionių kainas, laiką, maršrutus; 

 išsiaiškinti tam tikrus įvairių transporto priemonių ir kompanijų pranašumus 

(pvz., kelionės trukmę, kainas, sąlygas ir pan.); 

 žodžiu ir raštu teirautis bilietų, juos užsakyti, 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 ar 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 ir pan.; 

 suprasti ir tinkamai reaguoti į kontrolierių reikalavimus; 

 skaityti ir suprasti naudojimosi miesto transportu taisykles; 

 kioskuose ar transporto priemonėse nusipirkti vienkartinių, nuolatinių, 

lengvatinių ar kitokių bilietų važiuoti miesto transportu; 

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

transporto bilietų žymėjimo aparatuose; 

 iškviesti taksi telefonu, paaiškinti maršrutą. 

 

Žr. A priedo 6.1 poskyrį. 

 

1.6 Asmeninis transportas 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti, teirautis, rašyti skelbimus ir pildyti dokumentaciją pirkdami, 

parduodami ar nuomodami automobilį; 
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 suprasti kelių ženklus ir keliuose pasitaikančius užrašus; 

 nusipirkti degalų, tepalų, pasinaudoti kitomis degalinių paslaugomis; 

 paaiškinti apie automobilio mechaninius defektus ir gedimus, susitarti dėl 

remonto; 

 skaityti oficialius pranešimus, susijusius su jo transporto priemone; 

 suprasti laikraščių reklamas bei skelbimus apie parduodamus ar perkamus 

automobilius bei detales, parašyti tokį skelbimą; 

 sudaryti draudimo sutartis: civilinės atsakomybės, automobilio ir pan. 

 

Žr. A priedo 6.2 poskyrį, taip pat šio skyriaus 1.1.4 ir 1.11 poskyrius. 

 

1.7 Informacijos paslaugos 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 teirautis informacijos tiesiogiai kokio nors asmens, telefonu ar elektroniniu 

būdu; 

 skaityti ir suprasti informacinius užrašus, lankstinukus, katalogus ir pan.; 

 teirautis informacijos raštu (ir elektroniniu būdu); 

 teikti informaciją žodžiu ar raštu (ir elektroniniu būdu). 

 

1.8 Viešosios vietos (muziejai, teatrai, 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 rūšį; 

 užsisakyti (ir telefonu ar elektroniniu būdu) ar nusipirkti bilietą iš anksto ar 

prieš renginio pradžią; 

 skaityti užrašus, stendus, aprašus muziejuose, parodose ir pan.; 

 raštu ar žodžiu suteikti informaciją apie renginius kitiems asmenims; 

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

(žr. A priedo 5 ir 7.4 poskyrius); 

 raštu (elektroniniu būdu) ar žodžiu suteikti informaciją apie renginius kitiems 

asmenims. 

 

 

1.9 Paslaugos 

Žr. A priedo 12 poskyrį. 

 

1.9.1 Paštas 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti taisykles, specialios informacijos užrašus, pašto darbuotojų įrašus 

dokumentuose (pvz., laiško registravimo kvituose, pranešimų lapelyje ir pan.); 

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

siuntinį paprastu, oro ar kitokiu paštu ir t. t.; 

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

 prireikus skaityti ir suprasti pašto terminalų instrukcijas. 

 

Žr. A priedo 7.3 ir 12.1 poskyrius. 
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1.9.2 Telefonas 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti instrukcijas, kaip naudotis telefonu; 

 rasti informaciją telefono abonentų knygose ar sužinoti ją iš telefono 

informacijos tarnybos; 

 nusipirkti ir (ar) pasipildyti telefono kortelę. 

 

Žr. A priedo 1.3 ir 12.2 poskyrius. 

 

1.9.3 Bankas 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 skaityti skelbimus ir užrašus (klientų aptarnavimo aparatuose, bankomatuose, 

valiutų keityklose apie valiutos kursus, komisinius mokesčius, keitimo sąlygas 

ir pan.); 

 prireikus pasiteirauti apie pinigų keitimo kursus; 

 pasiteirauti apie naudojimosi mokėjimo / kreditinėmis kortelėmis ir pan. 

galimybes; 

 pasiteirauti apie sąskaitos atidarymą ar uždarymą ir pan.; 

     naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis. 

 

Žr. A priedo 12.4 poskyrį. 

 

1.9.4 Medicina 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 suprasti skelbimus ir užrašus (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; 

 suprasti informaciją ir nurodymus, kaip vartoti vaistus; 

 nusipirkti vaistų, pasikonsultuoti su vaistininku; 

 išsikviesti gydytoją į namus, greitąją pagalbą; 

 perskaityti ir suprasti ligonių lankymo ligoninėse reikalavimus; 

 pasiteirauti apie sveikatos draudimo sąlygas ir, jei reikia, sudaryti sveikatos 

draudimo sutartį; 

 suprasti, kas parašyta nedarbingumo pažymoje, ir užpildyti reikiamus 

dokumentus; 

 pasiteirauti, kaip susitvarkyti formalumus, susijusius su nedarbingumo pažyma. 

 

 

Žr. A priedo 8 poskyrį. 

 

1.10 Švietimas 

Žr. A priedo 9 poskyrį. 
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1.10.1 Studijos 

Kaip studentai, turėtų gebėti: 

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

informaciją apie priėmimo sąlygas, mokslą ir pan.; 

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

studentų tarpusavio bendravimo priemonę, pvz., per pertraukas, laisvalaikio 

renginius; 

 suprasti ir, jei reikia, pasiaiškinti studijų administravimo dalykus; 

 išdėstyti ir aptarti problemas, susijusias su mokymu(si), mokesčiais už mokslą 

ir kitais finansiniais dalykais, mokymosi priemonėmis, visuomenine veikla, 

buities sąlygomis, maitinimusi ir pan.; 

 aptarti egzaminų ar kitų atsiskaitymo formų klausimus; 

 skaityti ir suprasti egzaminų ar kitų atsiskaitymo formų nurodymus ir 

klausimus; 

 teirautis ir suprasti informaciją apie lietuvių kalbos lygių egzaminą, jo laikymo 

tvarką. 

 

1.10.2 Mokykla 

Kaip tėvai, turėtų gebėti: 

 pasiteirauti apie galimybes parinkti vaikams valstybinę ar privačią mokyklą 

(pvz., apie mokyklos pobūdį, priėmimo sąlygas, mokestį, mokymosi laiką, 

reikalingas priemones ir t. t.); 

 suprasti pastabas, pranešimus ir kitokią informaciją žodžiu ar raštu apie vaikų 

mokymąsi, auklėjimo bei kitokius sunkumus, mokyklos tvarką, renginius, 

ekskursijas ir pan.; 

 kalbėtis mokykloje, spręsdami kasdienius klausimus; 

 suprasti, kas kalbama tėvų susirinkimuose apie vaikų mokymosi, pažangumo, 

drausmės ir kt. klausimus ar mokyklos reikalus; dalyvauti pokalbiuose, 

diskusijose apie tai; 

 parašyti raštelį, laišką, prašymą mokytojui ar mokyklos administracijai, pildyti 

anketas ir kitokią mokyklai reikalingą dokumentaciją. 

 

1.11 Kelias 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 paklausti ir suprasti nurodymus žodžiu, kaip rasti kelią; 

 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 ir rašyti instrukcijas bei raštelius, nurodančius, kur ir kaip reikia 

atvykti. 

 

1.12 Darbas  

Mokiniai turėtų gebėti: 

 pasirūpinti leidimu dirbti (ne Lietuvos Respublikos piliečiai); 

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

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

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

 skaityti skelbimus apie darbo vietas; 
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 rašyti prašymus dėl darbo ir dalyvauti pokalbiuose, gebėti raštu (ir elektroniniu 

būdu) ar žodžiu suteikti informaciją apie save, savo kvalifikaciją bei darbo 

patirtį; atsakyti į klausimus apie tai; 

 įsidarbinti – suprasti ir atlikti įsidarbinimo formalumus, suprasti darbo sutartį; 

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

 skaityti ir suprasti saugaus darbo instrukcijas;  

 pranešti apie nelaimingus atsitikimus darbe ir pareikalauti draudimo (kreiptis į 

draudimo kompaniją); 

 pasiaiškinti, kokias turi lengvatas;  

 tinkamai bendrauti su viršininkais, kolegomis ir pavaldiniais; 

 dalyvauti įstaigos / įmonės gyvenime (kelionėse, sporto varžybose, 

iškilminguose vakaruose ir pan.); 

 padėti naujiems darbuotojams, kuriems lietuvių kalba gimtoji arba ne, minėtose 

situacijose; 

 padėti įstaigos lankytojams, interesantams, klientams; suteikti reikiamą 

informaciją. 

Žr. A priedo 4.2 ir 4.3 poskyrius. 

 

1.13 Viešėjimas 

Mokiniai turėtų gebėti: 

1.13.1 kaip šeimininkai: 

 raštu ar žodžiu pakviesti į svečius; 

 sutikti ir supažindinti svečius; 

 papasakoti apie šeimos gyvenimą, santykius; 

 paaiškinti, kaip įrengti namai, kur galima rasti svečiui reikalingus patogumus ar 

kitas vietas; 

 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 padėką; 

 perduoti linkėjimus svečio artimiesiems arba bendriems pažįstamiems; 

 siūlyti svečiams vaišintis. 

 

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, naujai 

pristatytais ar dar nepristatytais; 

 suvokti visuomeninio etiketo taisykles ir laikytis jų;  

 pasikeisti informacija ir nuomonėmis asmeninėmis ar visuomeninėmis 

temomis; 

 įteikti gėlių ar dovanų; 

 padėkoti už svetingumą; 

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

 

Mokiniai turėtų gebėti bendrauti su kitais lietuviškai kalbančiais žmonėmis, kuriems ši 

kalba yra gimtoji ar svetimoji. Jie turėtų gebėti užmegzti ir palaikyti pokalbį įvairiomis 

temomis apie kasdienį gyvenimą, patirtį, nuomones ir pan. Iš Slenksčio (B1) lygio mokinių 

reikalaujama gebėti pradėti ir palaikyti trumpus pokalbius. Pasiekę Aukštumos (B2) lygį 

mokiniai turėtų gebėti suprasti ir kurti ilgą rišlų diskursą, veiksmingai kalbėtis įvairiomis 

bendromis, akademinėmis, profesinėmis ar laisvalaikio temomis lengvai ir spontaniškai, 

palaikyti ryšius su gimtakalbiais nesukeldami sunkumų nė vienai pusei. Taip pat jie turėtų 

gebėti pabrėžti, kuo asmeniškai jiems svarbūs yra įvykiai ar tam tikra patirtis, aiškiai išdėstyti 

ir paremti savo požiūrį paaiškindami jį ir pateikdami argumentų. 

 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 pasikeisti žiniomis; 

 išreikšti savo nuomonę, požiūrį, jausmus, vertinimus, norus; suprasti panašius 

kito asmens reiškiamus dalykus; 

 susitarti, rasti kompromisą, bendradarbiauti. 

 

Šie gebėjimai turėtų išryškėti kalbant tokiomis temomis: 

 asmeninis gyvenimas ir jo aplinkybės; 

 gyvenimo sąlygos ir namų ūkio tvarkymas; 

 veikla, profesija, pareigos; 

 išsimokslinimas; 

 laisvalaikis ir pomėgiai; 

 kelionės; regionai, vietovės, įžymybės; 

 prekės, parduotuvės, kainos, pirkimas; 

 valgymas ir gėrimas; 

 visuomeniniai santykiai, tikėjimai ir religijų praktikavimas; 

 politika, aktualijos, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai įvykiai; 

 orai; 

 kalbos, kalbų mokymasis, kalbiniai sunkumai. 

Žr. 7 skyrių ir A priedą. 

 

3. Tekstų supratimas 

Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų suprasti klausomus bei skaitomus tekstus, kurie 

yra svarbūs šio skyriaus pirmame poskyryje išvardytoms situacijoms ir antrame poskyryje 

išvardytoms temoms. Taigi jis turėtų suprasti tekstus, kurie atitinka šiuos reikalavimus: 

 yra skirti vidutinio išsilavinimo skaitytojams, t. y. ne kokios nors srities specialistams; 

 struktūra tiek formos, tiek turinio atžvilgiu yra aiški; 

 svarbiausia informacija pateikiama aiškiai, bet gali pasitaikyti ir nesudėtingų 

poteksčių; 

 tekstams suprasti gali reikėti šiek tiek pažinti ir Lietuvos kultūrą; 

  pateikimo forma nekelia didelių keblumų, t. y.:  

 rašytiniai tekstai yra spausdinti arba rašyti ranka (bet įskaitoma rašysena, 

atitinkanti bendrus rašybos reikalavimus), turi antraštes, suskirstyti 

pastraipomis, su iliustracijomis ir pan., tokie pat reikalavimai keliami ir 

elektroninėje erdvėje skaitomiems tekstams; 
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–  klausomi tekstai pateikiami be didelių garsinių trukdžių, kalbėtojai kalba 

bendrine (arba artima jai) tartimi, kalbėjimo tempas yra normalus, bet ne per 

greitas. 

Aukštumos (B2) lygio mokinys galėtų suprasti ir kitokių tipų jam svarbius tekstus, 

atsižvelgdamas į savo poreikius: vienais atvejais suvokti esmę ar mokiniui svarbias detales, 

kitais atvejais – suprasti tekstą išsamiai, jei reikia ir yra galimybių, pasitelkdamas žodynus, 

žinynus ir kitas informacines knygas. Aukštumos (B2) lygio mokinys taip pat galėtų geriau 

suprasti užuominas, potekstes, eufemizmus, ironiją, metaforas, nežinomus lietuvių kultūros 

reiškinius, jeigu tekste jie yra pakankamai aiškiai pateikiami (t. y. juos galima suprasti 

remiantis tuo pačiu tekstu).  

Aptariamo lygio mokinys turėtų gebėti suprasti ir ranka rašytus tekstus, jeigu rašysena 

yra įskaitoma, ir spausdintinius tekstus, net jei jie yra sunkokai įskaitomi (pvz., sutepti, 

išblukę, išspausdinti nevienodu šriftu ir pan.).  

Taip pat šio lygio mokinys turėtų suprasti klausomus tekstus, kurių tempas yra kaip 

normalaus pokalbio ir kuriuose gali pasitaikyti tarminių tarimo variantų (bet ne tarminių 

leksikos ar gramatikos elementų). Jis taip pat turėtų suprasti klausomą tekstą triukšmingoje 

aplinkoje arba su nereikšmingais akustiniais trukdžiais, ypač jeigu to teksto turinys jam yra 

žinomas arba tikėtinas išgirsti (pvz., pranešimas traukinyje, kad uždaromos durys ir traukinys 

tuoj pajudės). Mokinys taip pat turėtų gebėti prireikus įsiminti nesuprantamus žodžius ir 

vėliau pasižiūrėti žodyne jų reikšmes. 

 

4. Visuomeniniai susitarimai ir elgesio normos 

Komunikuodami aptartose transakcinėse situacijose (žr. šio skyriaus 1 poskyrį) ar 

interakciškai bendraudami 2 poskyryje išvardytomis temomis, Aukštumos (B2) lygio mokiniai 

turėtų gebėti pastebėti, suvokti ir laikytis svarbių visuomeninių susitarimų: 

 nekalbinių, pvz.: fizinis kontaktas (rankų paspaudimas, bučinys, lytėjimas ir 

t. t.), reikšmingos gestų funkcijos, mimika ir pan.; 

 kalbinių, pvz.: žodiniai dėmesio raiškos, kreipimosi būdai; oficialaus ar 

familiaraus stiliaus pasirinkimas; pokalbio organizavimo ir baigimo būdai; 

įvairios mandagumo konvencijos (žr. 11 skyrių). 

Taip pat mokiniai turėtų būti susipažinę su svarbiausiomis visuomenės elgesio normomis, 

pvz.:  

 elgesys viešnagės metu (tinkamas atvykimo laikas, dovanos, tinkamos pokalbių 

temos ir t. t.); 

 valgymo ir gėrimo tradicijos; 

 sutikimo, pvz., su nuomone, pasiūlymu ar pan., ir nesutikimo, atsisakymo ar 

pan. būdai ir t. t. 

 

5. Supratimo strategijos:  

– skirti esminius ir antraeilius dalykus; 

– skirti, kur yra pateikiami faktai, o kur – komentarai; 

– rasti svarbią informaciją. Tai apimtų tokius dalykus: nustatyti, kam skiriamas 

tekstas (adresatą), nustatyti autoriaus komunikacinę intenciją (informuoti, 

paskatinti veikti ar sukelti kokius nors jausmus), suprasti autoriaus aiškiai 

pateikiamas išvadas; 

– naudotis nekalbinėmis nuorodomis, pvz., skaitomo teksto apipavidalinimu 

(iliustracijomis, šriftais, didžiųjų raidžių rašymu, skirstymu pastraipomis); 

klausomo teksto intonacija, loginiais kirčiais, nutylėjimais, ilgesnėmis ir 

trumpesnėmis pauzėmis, balso tonu ir t. t. 
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6. Sociokultūriniai svarstymai 

Mokiniai turėtų būti susipažinę su Lietuvos kultūra, kuri apima: 

 kasdienį gyvenimą; 

 gyvenimo būdą ir sąlygas; 

 asmeninius santykius; 

 pagrindines vertybes bei požiūrius; 

 dailę, literatūrą, teatrą, muziką ir pan. 

Aukštumos (B2) lygio mokiniai turėtų suvokti, kokių sunkumų ar pavojų gali kilti dėl 

kultūrų skirtumų ar tuomet, kai nepaisoma visuomeninių susitarimų bei elgesio normų (žr. šio 

skyriaus 4 poskyrį). Taip pat mokiniai turėtų suprasti, kuo skiriasi jų šalies ir Lietuvos 

gyventojų sociokultūrinė aplinka. Lietuviškai bendraudami su pašnekovu, kurio gimtoji kalba 

nėra lietuvių ir kurio sociokultūrinė patirtis nežinoma, mokiniai turėtų būti atidūs ir pastebėti 

kultūrų skirtumus. Be to, jie turėtų gebėti ir norėti į tai atsižvelgti ir tinkamai reaguoti, su 

komunikacijos partneriu keisdamiesi informacija apie sociokultūrinius dalykus. 

 

7. Mokiniai turėtų gebėti taikyti kompensavimo strategijas, kurios leistų 

tinkamai bendrauti, kai jų lietuvių kalbos komunikacinė kompetencija yra per menka, 

t. y. mokiniai turėtų gebėti: 

 pasitelkti komunikacinės situacijos partnerius, kad padėtų užpildyti kalbos 

mokėjimo spragas; 

 pasikliauti geriau ar laisvai lietuvių kalba kalbančio pašnekovo atlaidumu ir 

geranoriškumu klausant nesklandaus ar netikslaus kalbėjimo; 

 taikyti ,,ėjimo ratu“ strategiją – t. y. nežinomą žodį apibūdinti kitais, žinomais; 

 suprasti teksto prasmę, nekreipdami dėmesio į nežinomus elementus; 

 prašyti komunikacijos partnerio pagalbos, iškilus kalbinių sunkumų; 

 mokėti naudotis dvikalbiais ar aiškinamaisiais žodynais, gramatikomis, 

žinynais, lentelėmis, enciklopedijomis, elektroninėmis priemonėmis ir pan. 
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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 mokydamiesi svetimosios kalbos, 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 mokiniams gali prireikti svetimosios kalbos. Taigi iš dalies 

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

nusakyti sferas, situacijas, kuriose mokiniams tektų vartoti svetimąją – lietuvių – kalbą, kokių 

kalbinės raiškos priemonių jiems dažniausiai prireiktų vartoti 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 „Vantage 

Level“ nurodyta lingvodidaktikos literatūra (žr. sk. „Literatūra“ šios knygos pabaigoje). 

Bendrieji Aukštumos tikslai išdėstyti 1 ir 2 skyriuose. 

Aprašas pradedamas nuo situacijų, 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 suformuoti komunikacinę kompetenciją, neužtenka tik išmokti ar išmokyti 

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. 

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

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

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 ryškių ribų tarp komunikacinių intencijų bei jų raiškos ir abstrakčiųjų 

bei 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. 

Kasdieniame gyvenime mokiniai susiduria su rašytiniais ir sakytiniais tekstais. Ką 

mokiniai, pasiekę Aukštumos (B2) lygį, turėtų gebėti su jais daryti, išvardijama 3 skyriaus 

3 poskyryje, o smulkiau aptariama 9 skyriuje „Skaitomų ir klausomų tekstų supratimas“. 

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

raiškos gebėjimų galima tikėtis iš Aukštumos (B2) lygį pasiekusių mokinių. 

Vienuoliktajame Aukštumos skyriuje aptariama, kokią sociokultūrinę kompetenciją 

turėtų įgyti kiekvienas Aukštumos (B2) 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. 

Mokinys, turįs tam tikrą supratimą, kaip mokytis, sėkmingiau pasieks Aukštumos (B2) 

lygį. Tai plačiau aptariama 13 skyriuje „Mokymasis mokytis“. 

Buvo minėta, kad kalbos žinios yra priemonė svarbiausiam tikslui pasiekti – bendrauti 

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

būtų veiksminga. 

Mokinys, siekdamas Aukštumos tikslų, kartu įgyja ir papildomų gebėjimų: gali gebėti 

skaityti grožinės literatūros tekstus ir tarpininkauti. Šie gebėjimai aprašomi 15 skyriuje. 

B priedas „Tartis, intonacija ir kirčiavimas“ nuo panašaus Slenksčio priedo iš esmės 

skiriasi tuo, kad čia pateikiamos pačios bendriausios lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklės. 

C priedas „Gramatikos santrauka“ yra šiek tiek platesnis už Slenkstyje pateikiamą: 

galima sakyti, tai yra dabartinėje vartosenoje įprastų kalbos raiškos priemonių aptarimas (ne 

tik neutraliojo, bet ir šnekamojo stiliaus). 
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5  s k yr i u s .  KOMUNIKACINĖS INTENCIJOS IR JŲ RAIŠKA 

Svarbiausi Aukštumos (B2) ir Slenksčio (B1) lygių mokinių tikslai yra gana panašūs – 

vartoti kalbą transakcinėse – keitimosi informacija – ir interakcinėse situacijose, kai kalbėtojai 

bendrauja norėdami išreikšti savo mintis, nuomones, nuostatas, emocijas ir t. t. Taigi esminių 

skirtumų tarp komunikacinių intencijų ir jų raiškos būdų, aprašytų Slenkstyje ir Aukštumoje, 

nėra. Slenkstyje yra pateiktas gana platus komunikacinių intencijų spektras. Tiek Slenksčio 

(B1), tiek Aukštumos (B2) lygio mokiniams reikia konstatuoti ir patvirtinti faktus, apibūdinti 

žmones ar daiktus, papasakoti įvykius ir pan. Aukštumos (B2) lygis šiuo požiūriu labiausiai 

skiriasi ne pačių intencijų kiekiu, bet jų raiškos lietuvių kalba būdais. Aukštumos (B2) lygis 

turėtų leisti tam tikras komunikacines intencijas išreikšti platesniu lietuvių kalbos raiškos 

priemonių rinkiniu, didesne raiškos būdų įvairove, ypač pabrėžiant subtilumus, niuansus.  

Komunikacinės intencijos ir jų raiška Aukštumoje klasifikuojamos panašiai kaip 

Slenkstyje. Išskiriamos šešios svarbiausios grupės: 

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. (2.1), 

 žinojimą ir pan. (2.2), 

 modalumą (2.3), 

 norus (2.4), 

 emocijas (2.5), 

 moralines nuostatas (2.6). 

 

Ši bendroji klasifikacija iš esmės tokia pat ir Slenkstyje, tačiau Aukštumoje esama ir 

nedidelių komunikacinių intencijų grupavimo skirtumų. Pvz., leidimo ir prašymo leisti 

intencijos iš modalumo reiškimo poskyrio perkeltos į prašymo nusakymo poskyrį (3.9, 3.10), 

dvejojimo, pasitaisymo raiška perkelta iš 5 į 6 poskyrį (6.7, 6.10). 

Kai kurios intencijos klasifikuojamos smulkiau, nei buvo Slenkstyje, ypač tais atvejais, 

kur reikėtų aiškesnės asmeninės reakcijos, subtiliau emocijas pabrėžiančios raiškos. Pvz., 

komunikacinė intencija „kaip paprašyti pritarti“ (1.4) išplėtota ir siūlomi šeši pogrupiai, 

parodant skirtumus tarp neutralaus prašymo ir tokio, kur tikimasi ar prašoma patvirtinimo, 

abejojama dėl pritarimo. 

Aukštumoje didesnė ir pačių pavyzdžių įvairovė. Sakykim, Slenkstyje buvo 

pateikiamos trys galimybės, kaip paneigti, o Aukštumoje duodami devyni pasirinkimo 

variantai. Slenkstyje buvo pateikiama daugiau ar mažiau neutralios raiškos galimybių, o 

Aukštumoje siūloma mokiniui įvairesnių variantų, leidžiančių parodyti oficialų ir neoficialų 

santykį su pašnekovu, išsakyti daugiau jausmų ar nuostatų atspalvių. Ypač tai pasakytina apie 

emocijų raišką (2.5), kurios siūloma kur kas daugiau variantų negu Slenkstyje. Manoma, kad 

emocijų raiškos platumas, niuansų ir subtilumų pabrėžimas ypač aktualus Aukštumos (B2) 

lygio mokiniams, jų saviraiškai ir kitų žmonių jausmų raiškos supratimui. 

Įkalbinėjimo, raginimo raiška Aukštumoje taip pat daug platesnė, leidžianti mokiniui 

lanksčiau kontroliuoti ir reguliuoti asmeninius ryšius įvairesnėse situacijose. Pvz., Slenkstyje 
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prašymas ką nors padaryti pateiktas kaip viena kategorija su 9 pavyzdžiais, o Aukštumoje šios 

intencijos variantai skirstomi į 5 grupes ir duodama 18 pavyzdžių. Siūlymas ir kvietimas bei 

atsisakymas skirstomi nuo švelnaus, mandagaus iki primygtinio ir pan. Visais atvejais 

Aukštumoje einama didesnio natūralumo, laisvumo link, siūloma daugiau ir įvairesnių 

kalbinių priemonių, kad kalbos vartotojas galėtų kuo lengviau jas pritaikyti konkrečioje 

situacijoje, laisviau, tiksliau, tinkamiau jas vartoti.  

Šiame skyriuje svarbiausios intencijų grupės ir pačios intencijos pateikiamos 

pusjuodžiu šriftu kairėje puslapio pusėje, pvz.: 2. KAIP IŠREIKŠTI IR SUŽINOTI 

NUOSTATĄ, POŽIŪRĮ, POZICIJĄ, 2.1 kaip išreikšti nuostatą dėl faktų, teiginių.  Kairėje 

pusėje pateikiama raiškos variantų: tipiškų modelių arba stabiliųjų frazių. Greta siūlomo 

modelio, dešinėje puslapio pusėje, duodama konkrečių to modelio raiškos pavyzdžių. 

Stabiliųjų frazių vartosena pavyzdžiais neiliustruojama, nebent tai būtų kokie retesni ar 

įdomesni, be platesnio konteksto nelabai aiškūs atvejai. Modeliuose arba frazėse laisvai 

pasirenkami elementai paprastai pateikiami skliaustuose, pvz.: 1.5.3. identifikuojant asmens 

profesiją, užsiėmimą ir pan.: 

∙Vd (+būti) + Vd – veiksmažodis būti gali būti vartojamas, bet gali būti ir išleidžiamas, pvz., 

Jis (yra) direktorius. Jei siūloma alternatyviai pasirinkti, pasirinkimo variantai pateikiami su 

pasviruoju brūkšniu, pvz.: ∙Prašom / prašyčiau pasakyti / pasakyk(ite) + klaus. S. Dėl 

skyriuje vartojamų sutrumpinimų žr. „Santrumpos“. 

 

1. KAIP GAUTI IR PATEIKTI 

INFORMACIJĄ 

 

   

1.1 kaip identifikuoti, tiksliai apibrėžti  
   

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

Čia mano knyga. 

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

 • aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos (+ būti) + 

Vd 

Ji (yra) mūsų dėstytoja. 

 • štai + Vd Štai nuotrauka. 
   

1.2 kaip konstatuoti (pranešti, pasakyti)  
   

. • konst. S Traukinys išvyko. 

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

 • Vd + klausti + ar + PD Jis klausia, ar mes eisime į 

paskaitą 
   

1.3 kaip pataisyti  
   

 • kaip 1.1 ir 1.2 su loginiu kirčiu  

 

Čia yra mano knyga. 

Traukinys išvyko. 

1.3.1  teigiamą sakinį (Rokiškis yra Žemaitijoje.) 

 • ne (+ F su neig. Vs), pabrėžiant intonacija 

 

• neig. S + pataisytas teig. S, pabrėžiant 

intonacija 

Ne, visai ne.  

 

 

Rokiškis ne Žemaitijoje 

Rokiškis yra Aukštaitijoje 

1.3.2 neigiamą sakinį (Mes nevažiuojame į 

kelionę.) 

 • Ne (+ F), pabrėžiant intonacija  Ne, važiuojate. 
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1.4 kaip paklausti  
   

1.4.1 kad būtų patvirtinta arba paneigta  

 • teigiamas arba neigiamas klaus. S Ar ji atėjo? Gal kas 

skambino? 

Ar nematei jo? 

 • Prašom pasakyti, ar + F Prašom pasakyti, ar ji atėjo? 

 • konst. S su klausimo intonacija Jis atėjo? 

 • teiginys ir klaus. F Jie gyvena Prancūzijoje, ar 

ne? Jis sveikas, juk taip? 

 • konst. S su konstatuojamąja intonacija + 

Taip ar ne? 

 

Tu matei jį. Taip ar ne? 

1.4.2 tikintis patvirtinimo 

• teigiamas konst. S + Ar ne? 

 

 

Tu matei jį. Ar ne? 

1.4.3 abejojant dėl teiginio 

• pakartojant teiginį su skeptiška intonacija 

• klaus. S + Tikrai? 

 

Tu matei jį? 

 

Tu matei jį? Tikrai? 

1.4.4 norint konkrečios informacijos  

 • (laikas) kada? Kada tu ateisi? 

 • (vieta) kur? Kur bus varžybos? 

 • (būdas) kaip? Kaip jūs tai padarėte? 

 • (kiekybė) kiek? Kiek kainuoja bilietas? 

 • (priežastis) kodėl / dėl ko / dėl kokios 

priežasties? 

Kodėl durys neužrakintos? 

 • (tikslas) ko /kodėl / kokiu tikslu? Ko važiavai į Palangą? 

 • Prašom / prašyčiau pasakyti / pasakyk(ite) 

+ klaus. S 

Prašom pasakyti, iš kurio 

kelio išvyksta traukinys į 

Kauną. Pasakyk, kiek dabar 

valandų. 

1.4.5 norint identifikuoti (asmenį ar daiktą)  

• kas + Vd 

• koks / kokia / kuris / kuri / katras / katra + 

Vd 

 

Kas jis? 

Kokia ji? Kuris brolis yra 

architektas? 

 • (priklausomybė) kieno? + Vd Kieno ši knyga? 
   

1.4.6 norint nustatyti tiesioginį ar netiesioginį 

objektą 

• ko? 

• kam? 

• ką? 

• kuo? 

 

 

Ko tu nori? Ko nupirkote? 

Kam parašei tą laišką? 

Ką čia skaitai? 

Kuo atvažiavai į miestą? 

1.4.7 aiškinantis detales, smulkmenas 

• kokios (Vd K) rūšies / veislės (yra) 

(+ Vd)? 

 

Kokios vabzdžių rūšies yra 

šitas gyvis? Kokios veislės 

jūsų šuo? 
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1.4.8 parodant susidomėjimą, smalsumą 

• Norėčiau sužinoti / įdomu, + klaus. S 

 

 

• Ar tikrai / iš tiesų / iš tikrųjų + PD 

 

Norėčiau sužinoti, ar ji čia 

buvo. Įdomu, ar ji čia buvo. 

Ar ji tikrai čia buvo? 

1.5 kaip atsakyti į klausimą  
   

1.5.1 patvirtinant ar paneigiant  

 • Taip (+ teig. S) Taip, aš buvau. 

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

mokinė. 

 • Manau, kad taip/ne.  

 • pritarimo/nepritarimo F (žr. 2.1, 2.2) 

• galimybės F (žr. 2.3.1) 

• nežinojimo F (žr. 2.2.1) 

• užmiršimo F (žr. 2.2.4) 

 

• netikrumo F (žr. 2.2.7.3) 

Žinoma. 

Galbūt. 

Aš nežinau. 

Aš užmiršau / 

nebeprisimenu. 

Aš nesu tikras / 

abejoju / tiksliai nežinau. 

1.5.2 suteikiant informaciją apie  

1.5.2.1 laiką 

 

• laiko prieveiksmiai 

• laiko junginiai su G, Įn, Vt, V 

 

• laiko sakiniai 

(pvz., atsakant į klausimą 

Kada tai bus?) 

Greitai. Tuojau. 

Dieną. Kitą sekmadienį. 

Vakarais. Senatvėje. 

Kai būsime pasirengę. 

1.5.2.2 vietą 

(buvimo vietą) 

(pvz., atsakant į klausimą 

Kur mano akiniai?)  

 • vietos prieveiksmiai Čia. 

 • vietos junginiai su Vt, prielinksninėmis 

konstrukcijomis 

Svetainėje. Ant stalo. 

 

 • vietos sakiniai 

(kelią) 

• junginiai su Įn 

Kur pasidėjai. 

(pvz., atsakant į klausimą 

Kur ji eina?) Šaligatviu. 

1.5.2.3 būdą 

• būdo Pv 

• junginiai su Įn 

• junginiai su Pr 

 

 

(Kaip jis važiuoja?) Puikiai.  

Dideliu greičiu. 

(Kaip ji gyvena?) Be 

rūpesčių. 

(Kaip jis dirba?) Su 

džiaugsmu. 

1.5.2.4 kiekį 

• skaitvardžiai 

• kiekio Pv, Įv, Dv 

• junginiai su apie 

(Kiek studentų atėjo?) 

Dvidešimt. 

Nedaug. Visi. Grupė. 

Apie dvidešimt. 

1.5.2.5 laipsnį 

•laipsnio reikšmės B ir Pv 

 

Labai gerai. Patenkinamai. 
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1.5.2.6 priežastį 

• (todėl, kad; nes; kadangi) + PD 

 

• dėl + K 

• iš + K 

(Kodėl neatėjai į teatrą?)  

Todėl, kad neturėjau laiko. 

Neturėjau laiko. 

Dėl egzamino. 

(Kodėl verki?) Iš laimės. 

1.5.3 

1.5.3.1 

identifikuojant 

asmenį ar daiktą žr. 1.1 

 

1.5.3.2 asmens profesiją, užsiėmimą ir pan.  

• Vd (+būti) + Vd 

 

Jis (yra) direktorius. 

1.5.3.3 

 
priklausomybę 

• Vd (+ būti) + savybinis Įv / K 

(dar žr. 6 sk. 7.5) 

(pvz., atsakant į klausimą 

Kieno tai?) Mano. Tėvo. 

  

1.5.4 konkretizuojant 

• Vd / Čia / Tai (+ būti) + Vd 

(pvz., atsakant į klausimą 

Koks čia gyvūnas?) Tai 

pilkoji voverė. 

  

   

2. KAIP IŠREIKŠTI IR SUŽINOTI 

NUOSTATĄ, POŽIŪRĮ, POZICIJĄ 
 

2.1 kaip išreikšti nuostatą dėl faktų, teiginių  

2.1.1 kaip pritarti, sutikti su teiginiu  

2.1.1.1 tvirtai, be abejonės (su emocinga 

intonacija) 

 

 • Žinoma! 

• Be abejo! / Be jokios abejonės! 

• Iš tikrųjų! / Iš tiesų! / Tikrai! 

• Teisingai! 

• Puikiai pasakyta! 

 

2.1.1.2 neutraliau negu 2.1.1 (su neutralia 

intonacija)  

 

 • (Aš) sutinku. 

• (Aš) pritariu. 

 

 • (Tai) tiesa. 

• Suprantama. 

• Manau, kad taip. 

 

2.1.1.3 pabrėžiant sutikimą su teiginiu 

• Taip, (tikrai). 

• Iš tikrųjų / Iš tiesų / Tikrai. 

• Žinoma. 

• Be abejo. / Be jokios abejonės. 

• (Tai) tiesa. 

(pvz., su Jūs sunkiai 

dirbate.) 

 

2.1.1.4 pabrėžiant sutikimą su neiginiu 

• (Taip / Ne) + F 

• Žinoma, ne. 

• Tikrai ne. 

• Manau, kad ne. 

(pvz., su Čia negalima 

stovėti.) 

 (Taip,) negalima. (Ne,) 

negalima. 

2.1.1.5 nenoromis 

• Gal ir taip/ ne. 

• Jeigu tu / jūs taip sakai / sakote. 

• Na, taip / ne. 
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2.1.1.6 pritariant dėl esmės, nusileidžiant 

•Iš esmės taip. 

 

2.1.1.7 su išlyga 

• Čia aš sutinku. 

 

 • Dėl šito sutinku. 

• Galėtų būti taip, bet … 

 

 • Taip (su krintančia intonacija) 

• Galbūt. 

 

   

2.1.2 kaip nepritarti, nesutikti su teiginiu  

2.1.2.1 kaip kategoriškai nesutikti (su emocinga 

intonacija) 

• Nesąmonė! 

• Niekai! 

• Aš kategoriškai nesutinku / prieš! 

• Jokiu būdu! 

• Žinoma, ne! 

 

2.1.2.2 kaip nesutikti su teigiamu pasakymu  

• (Aš) nesutinku. 

 

 • (Tai) netiesa.  

 • Jūs neteisus (-i). 

• Ne taip. 

 

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

 • Visai ne.  

2.1.2.3 kaip nesutikti su neigiamu pasakymu  

 • Ne (+ teigiamas pasakymas). (Aš nevažiuosiu prie jūros).  

Ne, važiuosi. 

 • (Aš manau, kad) + teigiamas pasakymas Aš manau, kad važiuosi. 

2.1.2.4 kaip švelniai, mandagiai nesutikti 

• Nemanyčiau / Nemanau. 

 

 • Nenorėčiau / Negalėčiau sutikti. 

• Nesu toks tikras / tokia tikra. 

• Kažin, ar tikrai taip. 

• Sakyčiau, kad ne. 

 

   

2.1.3 kaip paklausti, ar sutinka su teiginiu, 

nuostata 

 

   

 • teiginys + klaus. F. 

• Sutinki? 

• Kaip (tu / jūs) manai / manote? 

Jis lietuvis, ar ne? 

 • Ar tu (ne)sutinki / jūs (ne)sutinkate, + kad 

+ PD? 

Ar jūs nesutinkat, kad namas 

visai geras? 

 • Ar tu (ne)manai / jūs (ne)manote, + kad + 

PD? 

Ar jūs nemanote, kad tai 

gana pigu? 

 • Ar tau / jums neatrodo, + kad + PD? Ar jums neatrodo, kad 

namas visai geras? 
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2.1.4 kaip gauti pritarimą  

 • teiginys + klaus. F Jūs lietuvis. Ar ne? 

 • Juk tu / jūs sutinki / sutinkate?  

 • Aš manau / man atrodo, tu / jūs sutinki / 

sutinkate?(Ar ne?) 

 

 • Aš manau /man atrodo, tu / jūs sutinki / 

sutinkate + kad + PD 

Aš manau, tu sutinki, kad 

viskas gerai padaryta. 
   

2.1.5 kaip gauti nepritarimą 

• Juk tu / jūs nemanai / nemanote, kad + 

PD? 

 

Juk tu nemanai, kad tai turi 

būti? 

2.1.6 kaip paneigti  
   

 • Tai netiesa.  

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

Ne, ne laivu. Ne, neplaukė. 

 • Žinoma, ne. 

• Tikrai / visai / visiškai ne. 

 

 • neig. S (su ne-, nė, nei … nei, niekas, 

niekada, niekuomet, niekur, niekaip, 

niekieno, nė (nei) kiek, nėmaž,  

nė vienas, -a) 

• Anaiptol. 

• Toli gražu (ne). 

• Nesąmonė. 

• Tai melas. 

 

Aš nieko nematau. 

Jo niekur nėra. 

 

2.2 kaip nusakyti, išreikšti, kas yra 

(ne)žinoma, (ne)pažįstama, kuo 

(ne)tikima 

 

   

2.2.1 kaip nusakyti, ar kas yra žinoma, 

pažįstama, ar ne 

 

2.2.1.1 kai žinoma 

• (Aš) žinau 

 

          + Vd G  

         + apie + Vd G 

Žinau tą kelią.  

Aš žinau apie Reginą. 

          + kad + PD (Aš) žinau, kad bus 

susirinkimas. 

          + kas / ko/ kam / kur… + PD (Aš) žinau, kas čia gyvena. 

(Aš) žinau, ko jie nori. 

 • (apie asmenį) Aš pažįstu + Vd G 

 

(Aš) pažįstu ponią Eleną. 

 
   

2.2.1.2 kai nežinoma 

• (Aš) (ne)žinau 

        + Vd K 

 

 

Aš nežinau kelio. 

         + apie + Vd G Aš nežinau apie Reginą. 

         + kad  + PD (Aš)  nežinau, kad bus 

susirinkimas. 

         + ar + PD (Aš) nežinau, ar bus 

susirinkimas. 
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          + kas / ko / kam / kur… + PD (Aš) nežinau, kas čia gyvena. 

(Aš) nežinau, ko jie nori. 

 • (apie asmenį) Aš nepažįstu + Vd K (Aš) nepažįstu ponios 

Elenos. 

2.2.2 kaip paklausti, ar kas ką žino (apie ką 

nors), ar pažįsta 

 

   

 • Ar (tu) žinai / (jūs) žinote 

        + kad + PD? 

Ar (tu) žinai, kad tėvas 

išvažiavo? 

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

        + Vd G? Ar (tu) žinai tą dainą? 

         + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD? 

Ar (tu) žinai, kada bus 

egzaminas? 

Ar (jūs) žinote, kodėl jis 

vėluoja? 

 • (Ar) (tu) girdėjai / (jūs) girdėjote, 

       + kad + PD? 

Ar tu girdėjai, kad ji išteka? 

        + apie + Vd G? Ar jūs girdėjote apie mūsų 

kelionę? 

        + Vd G? Ar tu girdėjai tą kūrinį? 

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

+ PD? 

Ar tu girdėjai, kaip jie 

gyvena? 

 • (Ar) (tu) (kada nors) esi girdėjęs / -usi / 

(jūs) / esate girdėję / -usios,  

 

        + kad + PD? 

 

 

(Ar) (tu) (kada nors) esi  

girdėjęs, kad jis gyveno 

Afrikoje? 

        + apie + Vd G? Ar jūs esate girdėję apie tą 

kelionę? 

        + Vd G? 

 

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

... + PD? 

 

Ar kada nors esi girdėjusi 

šitą dainą? 

Ar kada nors esate girdėję, 

kiek tam žmogui metų? 

 • Ar numanai / numanote ,+ kas / kodėl / 

kada / kur / kaip / kiek ...+ PD? 

Ar numanote, kiek tai galėtų 

kainuoti? 

 • (apie asmenį) (Ar) (tu) pažįsti / (jūs) 

pažįstate + Vd G? 

Ar tu pažįsti naują 

direktorių? 
   

2.2.3 kaip pabrėžti, akcentuoti nežinojimą 

• (Visai / Tikrai) nežinau. 

• Nesu girdėjęs / girdėjusi (apie …) 

• Neturiu supratimo. 

• žr. neigimą 2.2.1 

 

 

2.2.4 kaip pasakyti, kad kas ką prisimena arba 

ne 

 

   

 • (Aš) prisimenu  

         + kad + PD Aš prisimenu, kad taip 

sakiau. 
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         + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD 

Aš prisimenu, kaip ten buvo 

parašyta. 

        + Vd G Aš prisimenu tą įvykį. 

 • (Aš) neprisimenu  

          + kad + PD Aš neprisimenu, kad buvo 

taip šilta. 

         + ar + PD Aš neprisimenu, ar jis buvo 

čia. 

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

... + PD 

Aš neprisimenu, kiek tai 

kainavo. 

        + Vd K Aš neprisimenu tų laikų. 

 • (Aš) užmiršau  

         + kad + PD Aš užmiršau, kad ji 

skambino. 

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

         + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD 

Aš užmiršau, kur pasidėjau 

akinius. 

         + Vd G Aš užmiršau pasą. 

 • (Aš) neužmiršau  

          + kad + PD Aš neužmiršau, kad tu 

žadėjai parašyti. 

         + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD 

Aš neužmiršau, kas buvo 

pažadėta. 

         + Vd K Aš neužmiršau tavęs. 
   

2.2.5 kaip paklausti, ar atsimena ką, ar 

užmiršo 

 

   

 • Ar (tu) (ne) at- / prisimeni / jūs at- / 

prisimenate 

       + Vd G 

 

 

Ar prisimeni numerį? 

         + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD? 

Ar tu prisimeni, kada reikia 

ateiti? 

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

gimtadienis? 

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

neprisimenate  

         + Vd K 

         + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD? 

        + kad + PD? 

 

 

Ar neprisimeni jų adreso? 

Ar tu neprisimeni, kodėl taip 

atsitiko? 

Ar jūs neprisimenate, kad 

reikėjo atnešti dokumentus? 

 • Ar (tu) užmiršai / (jūs) užmiršote + Vs 

bendr. 

        + Vd G? 

        + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD? 

        + kad + PD? 

Ar tu užmiršai jam 

paskambinti? 

 

Ar jūs užmiršote pasą? 

Ar užmiršai, kiek kainuoja 

tokia kelionė? 

Ar užmiršote, kad rytoj 

atvažiuoja ponas Mikaitis? 
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 • Ar (tu) neužmiršai / (jūs) neužmiršote + 

Vd K / Vs bendr.? 

        + kas / kodėl / kada / kur / kaip / 

kiek ... + PD? 

        + kad + PD? 

Ar jūs neužmiršote savo 

pažado? 

Ar neužmiršai jam 

paskambinti? 

Ar neužmiršai, kur jis tave 

buvo nuvežęs? 

Ar jūs  neužmiršote, kada 

reikia susirinkti? 

2.2.6 kaip paraginti, kad neužmirštų, 

prisimintų 

 

 • Neužmiršk / Neužmirškite/ Prašom 

neužmiršti 

        + Vd K 

Neužmiršk pieno. 

 

         + Vs bendr. 

        kad + PD 

Neužmiršk paskambinti. 

Neužmirškite, kad rytoj 

posėdis. 

  • At- / Prisimink / -ite / Prašom 

prisiminti 

       + Vd G 

       kad + PD  

 

 

Prisimink tą adresą. 

Prisiminkite, kad tėvas grįžta 

penktą valandą. 

2.2.7 kaip priminti 

 

 

2.2.7.1 

 

tvirtai, patikimai teigiant 

• konst. S su tikrai / žinoma / be abejo ir 

pan. 

 

Ji tikrai vyresnė už tave. 

 • Aš neabejoju, kad + PD Aš neabejoju, kad ji ten 

gyvena. 

 • Aš tikrai + konst. S Aš tikrai išsiunčiau tą laišką. 

 • Aš (gerai) žinau, kad + PD Aš žinau, kad Preila yra 

netoli Nidos. 

 • Aš esu tikras/-a, kad + PD Aš esu tikras, kad tai įvyko 

vasarą. 

2.2.7.2 teigiant be tvirto įsitikinimo  

 •Atrodo, kad + konst. S 

 

• Regis, + konst. S 

Atrodo, kad darbas atliktas 

gerai. 

Regis, klaidų nėra. 

 • Galbūt / turbūt + konst. S Galbūt jūs teisus. 

 • Aš nemanau, kad + konst. S 

 

Aš nemanau, kad jis čia yra 

buvęs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aš nesu tikras / -a/ tikrai nežinau, bet 

man atrodo, kad + konst. S 

• Galbūt aš neteisus / -i / aš klystu, bet 

man atrodo, kad + konst. S 

 

• Galbūt aš neteisus / -i / aš klystu, bet 

atrodo, kad + konst. S 

Aš nesu tikra, bet man 

atrodo, kad jis jau išėjo. 

Galbūt aš neteisus, bet man 

atrodo, kad tai netinkamas 

laikas. 

Galbūt aš klystu, bet atrodo, 

kad jie laimėjo. 
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2.2.7.3 išreiškiant netikrumą 

• Aš nežinau, ar + konst. S 

• Aš nesu tikras / -a, + kad / ar + konst. S 

 

Aš nežinau, ar jie atvažiuos. 

Aš nesu tikra, kad jie 

atvažiuos.  

2.2.7.4 išreiškiant abejonę 

• Aš negaliu patikėti, kad + konst. S 

 

• Aš abejoju, + kad / ar + konst. S 

• Ar tu manai, kad + konst. S 

 

Aš negaliu patikėti, kad jis 

dar kartą vedė. 

Aš abejoju, kad taip galėjo 

būti. 

Ar tu manai, kad jie galėtų 

ateiti? 

2.2.7.5 išreiškiant suglumimą, sumišimą 

• Aš (visai / visiškai) susipainiojau. 

 

 • Aš (visai / visiškai) suglumęs / -usi /      

-intas/ -inta. 

 

 • Ką tai reiškia? 

• Kas tai galėtų būti? 

• Neklausk / -it(e) manęs. 

 

 

2.3 kaip išreikšti modalumą  

2.3.1 kaip išreikšti galimybę, tikimybę  
   

 • tikriausiai / iš tiesų / tikrai / turbūt + PD Tikriausiai jis ateis. 

 • Vd + žinoma / tikriausiai / iš tiesų / tikrai 

/ gal(būt) / galimas dalykas / turbūt + PD 

Ta parduotuvė, galimas 

dalykas, jau atidaryta. 

 • gal(būt) + PD Galbūt jie laimės. 

 • gali būti, kad + PD Gali būti, kad viskas 

paaiškės. 

 • galimas dalykas, kad + PD Galimas dalykas, kad 

renginys jau įvyko. 

 • atrodo, kad + PD Atrodo, kad viskas eina į 

gera. 

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

universitetą. 

 • negali būti, kad + PD Negali būti, kad jie jau 

išvyko. 

 • (Visai) neįmanoma/neįtikėtina, kad + PD 

(su tar.) 

Neįmanoma, kad jis 

neišlaikytų egzamino. 

Neįtikėtina, kad ji taip 

greitai važiavo. 
   

2.3.2 kaip paklausti apie galimybę, tikimybę   
   

 • Ar tikrai / iš tiesų + PD Ar tikrai tu važiuosi į 

Ameriką? 

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

jau uždaryta? 

 • Ar atrodo, kad + PD Ar atrodo, kad Jonas 

neatvažiuos? 

 • 2.3.1 sakiniai su kylančia klaus. intonacija  
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2.3.3 kaip išreikšti, būtinumą, 

neišvengiamumą (ir padaryti loginę 

išvadą) 

 

   

 • būtina + Vs bendr. 

• būtina + kad + Vs tar. 

• Vd (+ būti) + būtinas /-a 

Žiemą būtina šiltai rengtis. 

Būtina, kad visi šiltai 

apsirengtų. 

Automobilis čia (yra) 

būtinas. 

 • Vd + turi būti + Vd Mašina turi būti gera. 

 • Vd + turėti + Vs bendr. Žiemą visi turi šiltai rengtis. 

 • visada Geras daiktas visada 

brangus. 

 • Vd N + reikia + Vs bendr. / Vd K Visiems reikia valgyti. 

Mums reikia šios knygos. 

 • taigi / vadinasi + konst. S (žr. taip pat 

2.3.6) 

Vadinasi, darbas baigtas. 

   

2.3.4 kaip paneigti būtinumą, neišvengiamumą 

• nebūtina/ nėra būtina + Vs bendr. 

• nebūtina/nėra būtina + kad + Vs tar. 

• Vd (+būti) + nebūtinas/-a 

• ne visada 

• Vd N + nereikia + Vs bendr. / Vd K 

• Vd + neturėti + Vs bendr. 

 

 

Nebūtina važiuoti. 

Nėra būtina, kad visi 

važiuotų. 

Helsinkyje automobilis 

nebūtinas. 

Ne visada taip būna.  

Niekam nereikia šios knygos. 

Mes neturime skubėti. 

 • nėra (jokio) reikalo + Vs bendr. Nėra jokio reikalo skubėti. 

2.3.5 kaip paklausti apie būtinumą, 

neišvengiamumą (ir loginę išvadą) 

 

   

 • 2.3.3 sakiniai su klausimo intonacija 

• Ar + 2.3.3 sakiniai 

• Ar būtinai + S 

 

Ar visada taip būna? 

Ar komunistai būtinai yra 

ateistai? 
   

2.3.6 kaip išreikšti privalėjimą 

• Vd V + turėti / privalėti + Vs bendr. 

 

• Vd N + reikia + Vs bendr. 

 

Mes privalome sugrįžti iki 

pirmadienio. 

Jums reikia pasirašyti. 

2.3.7 kaip paneigti privalėjimą 

• Vd V + neturėti / neprivalėti + Vs bendr. 

• Vd N + nereikėti + Vs bendr. 

Mes neprivalome sugrįžti iki 

pirmadienio. 

Jums nereikia pasirašyti. 

2.3.8 kaip paklausti, ar privaloma 

• klaus. S su 2.3.6, 2.3.7 

 

Aš dabar turiu tai padaryti? 

Kada jis privalo tai 

padaryti? 

Ar man būtinai reikia 

dalyvauti? 
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2.3.9 kaip išreikšti galimybę, gebėjimą ką 

(pa)daryti 

• Vd V + galėti + Vs bendr. 

• Vd V + mokėti + Vs bendr. 

• Vs tar. 

 

Aš galiu nueiti į banką. 

Jis moka vairuoti mašiną. 

Tą knygą perskaityčiau per 

vakarą. 

2.3.10 kaip išreikšti negalimybę ką (pa)daryti 

• Vd V + negalėti + Vs bendr. 

 

• Vd V + nemokėti + Vs bendr. 

• Vs tar. 

 

Jūs negalite būti vienu metu 

dviejose vietose. 

Jis dar nemoka vairuoti 

mašinos. 

Tos knygos neperskaityčiau 

per vakarą. 

2.3.11 kaip paklausti, ar kas gali ką padaryti, 

atlikti 

 

   

 • klaus. S su 2.3.9, 2.3.10 Ar tu moki prancūziškai? 

Ar tu negali nunešti to 

laiško? 
   

2.3.12 kaip išreikšti, kad kas yra leidžiama 

• (Vd / Pv) + galėti + Vs bendr. 

 

Viską / Visur fotografuoti 

galima. 

 • (Vd / Pv) + leisti + Vs bendr. Čia leidžiama stovėti. Aš tau 

leidžiu eiti. 

 • Vs liep. (+ Vs liep.) Kalbėk (kalbėk)! 

2.3.13 kaip išreikšti, kad kas yra neleidžiama, 

draudžiama 

 

   

 • (Vd) + negalėti + Vs bendr. Katedroje fotografuoti 

negalima. 

 • (Vd) + neleisti + Vs bendr. Čia neleidžiama stovėti. 

Aš tau neleidžiu eiti. 

 • Vs liep. (su ne-) Nerūkyk! 

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

2.3.14 kaip paklausti, ar ką galima, leidžiama 

daryti 

 

   

 • klaus. S su 2.3.12 Ar čia leidžiama vaikščioti? 

Galiu užeiti? 

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

kad + PD? 

Ar neprieštarautum, kad 

išbraukčiau tą sakinį? 

 • Ar nieko, jei(gu) / kad + PD  (neofic.)? Ar nieko, jei aš užsirūkysiu? 
   

2.4 kaip išreikšti norus  

2.4.1 kaip pasakyti, kad ko nori  

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

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

bendr. 

Aš norėčiau nusiplauti 

rankas. 

 • (Aš) noriu / (mes) norime + Vd K Aš noriu obuolio. 
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 • (Aš) noriu / (mes) norime + Vs bendr. 

• (Aš) norėčiau / (mes) norėtume + kad + 

Vs tar. 

• Ar galėčiau / galėtume + Vs bendr.? 

• Ar galiu / galima + Vs bendr.? 

Mes norime klausytis 

Norėčiau, kad pabaigtum tą 

darbą. 

Ar galėčiau atsigerti? 

Ar galima pažiūrėti? 

2.4.2 kaip pasakyti, kad ko nenori 

• (Aš) nenorėčiau / (mes) nenorėtume + 

Vd K 

• (Aš) nenorėčiau / (mes) nenorėtume + 

Vs bendr. 

• (Aš) nenoriu / (mes) nenorime + Vd K 

• (Aš) nenoriu / (mes) nenorime + Vs bendr. 

• (Aš) nenorėčiau / (mes) nenorėtume + kad 

+ Vs tar. 

• (Aš) norėčiau / (mes) norėtume + kad + 

ne- + Vs tar. 

 

Aš nenorėčiau kavos. 

Aš nenorėčiau eiti. 

 

Aš nenoriu obuolio. 

Mes nenorime klausytis. 

Nenorėčiau, kad eitume ten. 

 

Mes norėtume, kad 

nežaistum kompiuteriu. 

2.4.3 kaip paklausti, (ar) kas ko nori 

• Ko norėtum / -ėt(e)? 

 

 • Ko pageidautum / -ėt(e)? 

• Ar / gal norėtum / -ėt + Vd K / Vs bendr.? 

 

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

• Ar /gal nori / -ite / norėtum / -ėt + kad + 

Vs tar.? 

• Gal + Vd K/G? 

• (Gal) + Vs būs.? 

• Ar / gal + Vs tar.? 

 

Gal norėtumėt torto?  

Ar norėtum pašokti? 

Ar nenorėtum užkąsti? 

Ar nori, kad aš 

pasimatuočiau? 

Gal kavos? Gal sausainį? 

Gersi? Gal paragausi? 

Ar išgertum? 

Gal pasimatuotumėt? 

2.4.4 kaip išreikšti ketinimą  

 • Vd + ruoštis / rengtis / norėti / ketinti / 

galvoti / žadėti + Vs bendr. 

• Vd + Vs būs. 

Aš ruošiuosi pirkti namą. 

Mes ketiname persikelti į 

kaimą. 

Mes važiuosime į Londoną. 

2.4.5 kaip pasakyti, kad neketinama 

• 2.4.4 su ne- 
 

Aš nesiruošiu pirkti namo. 

2.4.6 kaip paklausti apie ketinimus 

• klausiamieji S su 2.4.4; 2.4.5 

 

 

Ar tu žadi pirkti namą? 

2.5 kaip išreikšti emocijas ir pasiteirauti apie 

jas 

 

2.5.1 kaip išreikšti malonumą, džiaugsmą, 

laimę 

• (Kaip / Na ir) + puiku / nuostabu / šaunu! 

• Aš labai laimingas / -a / patenkintas / -a / 

(+ kad + PD) 

 

 

Aš labai laimingas, kad 

galėjau čia atvažiuoti. 

 

 • (Aš) labai džiaugiuosi. (+ kad + PD) 

 

• Gerai / puiku + kad + PD 

Aš labai džiaugiuosi, kad tu 

atėjai. 

Gerai, kad atėjai. 
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2.5.2 kaip išreikšti nusiminimą, liūdesį, 

nelaimę 

• O varge! / O Dieve! / O Viešpatie! 

• Kaip blogai / negerai! 

• (Aš) jaučiuosi (labai / toks / -ia) 

nelaimingas / -a! 

• Koks / kokia aš nelaimingas / -a! 

 

 • Kaip man nesiseka / nepasisekė!  

2.5.3 kaip paklausti, ar kas yra patenkintas, 

laimingas 

• Kaip jautiesi / jaučiatės / gyveni / 

gyvenat(e)? 

• Kaip sekasi? 

 

 • Ar viskas gerai? 

• Ar tau / jums tai patinka? 

• Ar tu / jūs laimingas / -a / patenkintas / 

 -a? 

 

2.5.4 kaip paklausti, kodėl kas yra 

nelaimingas, nepatenkintas 

• Kas atsitiko? 

• Ko / kodėl toks / -ia nelaimingas / -a / 

nepatenkintas / -a / liūdnas / -a / 

nusiminęs  / -usi? 

 

2.5.5 kaip paguosti, paraginti nenusiminti 

• Nenusimink / -it(e) / Neliūdėk / -it(e) 

Nepasiduok / -it(e)! 

 

 • (Čia) ne pasaulio pabaiga! 

• Na, nieko! 

• Kitąkart / Kitą sykį bus geriau! 

 

2.5.6 kaip išreikšti apgailestavimą, užuojautą 

(su apgailestavimo intonacija) 

 

 • O Dieve / O Viešpatie!  

 • Kaip gaila / skaudu / apmaudu (+ kad + 

PD)! 

Kaip gaila, kad neišlaikei 

egzamino. 

 • Be galo gaila (+ kad + PD)! Be galo gaila, kad viskas 

taip baigėsi. 

 • Labai gaila / skaudu / apmaudu (+ kad + 

PD) 

• Nuoširdžiai užjaučiu. 

• Užuojauta. (mirus artimam žmogui) 

Labai skaudu, kad jis mirė 

toks jaunas. 

2.5.7 kaip išreikšti, kad ir jums gaila, skaudu, 

apmaudu 

• Suprantu / Žinau, kaip tau / jums liūdna / 

skaudu / gaila / sunku / apmaudu. 

 

 • Suprantu tavo / jūsų jausmus. 

• Man taip pat labai liūdna / skaudu / gaila, 

sunku / apmaudu. 

 

2.5.8 kaip išreikšti viltį, tikėjimą 

• (Aš) tikiuosi, kad taip. 

• (Aš) tikiuosi, kad ne. 
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 • (Aš) tikiuosi / tikiu, kad + PD Aš tikiuosi, kad viskas 

baigsis sėkmingai. Tikiu, kad 

viskas bus gerai. 

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

susitikti. 

2.5.9 kaip išreikšti nusivylimą  

 • (Kaip) gaila / skaudu (+ kad + PD) Kaip gaila, kad tu nebūsi 
 • Labai gaila (+ kad + PD) Labai gaila, kad jie 

neatvažiuoja. 

 • (Aš) labai nusivylęs / -usi (+ dėl + Vd K) / 

(Vd Įn) 

Aš labai nusivylusi dėl viso 

šito. 

Aš labai juo nusivylęs. 

2.5.10 kaip išreikšti baimę  

 • Gelbėkit  

 • (Aš) bijau (+ kad + PD) 

 

Aš bijau, kad viskas gali 

blogai baigtis. 

 • (Aš) bijau + Vd K / Vs bendr. 

• (Aš) bijau dėl + Vd K 

• (Man) baisu (+ kad + PD) 

Aš bijau jos. Aš bijau 

plaukti. 

Aš bijau dėl Viktorijos. 

Baisu, kad taip ir bus. 

2.5.11 kaip paklausti, kas ko bijo, dėl ko 

nerimauja 

• (Ar) (tu / jūs) (ne)bijai / (ne)bijote  

(+ Vd K) 

• (Ar) (tu / jūs) (ne)bijai / bijote dėl + Vd K 

• Kas atsitiko? 

 

 

Ar tu bijai šunų? 

 

Ar jūs bijote dėl dukters? 

 • Ko / Kodėl toks / -ia išsigandęs / -usi? 

• Ko tu / jūs bijai / bijote?  
 

 • Kas tau / jums kelia nerimą? 

 

 

2.5.12 kaip išreikšti skausmą 

• Ai! Oi! 

• (Kaip) (man) skauda! 

• (Man) skauda + Vd G / Vd V 

 

 

 

Man skauda nugarą. 

2.5.13 kaip paklausti apie skausmą 

• Ar tau / jums skauda? 

• Ar jauti / jaučiate skausmą?  

• Kur / Kada skauda? 

 

2.5.14 kaip nuraminti 

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

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

• Nereikia bijoti / jaudintis (viskas (bus) 

gerai). 

• Nesinervink / -ite / nesijaudink / -ite 

(viskas (bus) gerai). 

• Neprarask / -ite vilties (viskas (bus) 

gerai). 

 

2.5.15 kaip išreikšti palengvėjimą 

• Ačiū Dievui! 

• (Na,) pagaliau! 
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2.5.16 kaip išreikšti patikimą 

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

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

• Aš (labai) mėgstu + Vd G 

• Man (labai) patinka + Vd V 

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

Vs bendr. 

• Aš dievinu + Vd G 

• Aš žaviuosi + Vd Įn 

 

Pyragas labai skanus. Šis 

kompiuteris yra labai geras. 

Aš labai mėgstu kavą. 

Man patinka kava. 

Aš mėgstu slidinėti. 

 

Aš dievinu Čiurlionį. 

Aš žaviuosi tavo broliu. 

2.5.17 kaip išreikšti nepatikimą  

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

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

Vakaras nėra labai malonus. 

 • Vd (+ būti) visai negeras / -a / 

nemalonus /  -i /neskanus / -i 

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

baisus / -i 

• Aš nemėgstu + Vd K 

 

• Man (labai) nepatinka + Vd V 

• Aš (labai) nemėgstu / man (labai) 

nepatinka + Vs bendr. 

• (Aš) (tiesiog) ne(pa)(ap)kenčiu + Vd K 

 

• (Aš) negaliu pakęsti + Vd K 

 

• (Aš) bjauriuosi + Vd Įn 

Kepsnys visai neskanus. 

 

Tai bjauru. 

 

Aš nemėgstu saldžios 

arbatos. 

Man nepatinka bananai. 

Man nepatinka lošti 

kortomis. 

Aš tiesiog neapkenčiu to 

tipo. 

Aš negaliu pakęsti 

veidmainiavimo. 

Aš bjauriuosi tokiais 

darbais. 

2.5.18 kaip paklausti, kas kam patinka ar 

nepatinka 

 

 • (Ar) tau / jums + patinka + Vd V Ar jums patinka juoda 

duona? 

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

 • (Ar) tu nemėgsti / jūs nemėgstate + Vd K Ar jūs nemėgstate kavos? 

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

patinka + Vs bendr. 

Ar tu mėgsti žaisti krepšinį? 

 • Ką tu mėgsti / jūs mėgstate?  

 • Kas tau / jums patinka? 

• Koks tavo / jūsų mėgstamiausias/ -ia + 

Vd V 

 

Kokia tavo mėgstamiausia 

knyga? 

2.5.19 kaip pasakyti, kam teikiama pirmenybė 

• Vd + labiau norėti tar. + Vs bendr. 

 

 

 

 

Aš labiau norėčiau važiuoti 

traukiniu. 

Aš labiau norėčiau plaukti 

negu skristi. 

 • Vd + labiau norėti tar. + Vs bendr. / Vd + 

negu + Vs bendr. / Vd 

Aš labiau norėčiau kavos 

negu arbatos. 

 • Vd + geriau + būs. / tar. 

• Man labiau patiktų + Vs bendr. / Vd 

Aš geriau valgysiu. 

Man labiau patiktų vynas. 
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 • (Aš) manau, kad + Vs bendr. / Vd + 

aukštesnysis B ar Pv laipsnis + negu / už 

Aš manau, kad vaikščioti yra 

sveikiau negu važinėti 

automobiliu. 

Aš manau, kad vynas 

skanesnis už šampaną. 

2.5.20 kaip paklausti, kam teikiama pirmenybė 

• (Ar) + 2.5.19 + ar Vd K / Vs bendr.? 

 

Ar labiau norėtumėt kavos, 

ar arbatos? 

 • Gal + 2.5.19? Gal tu geriau važiuotum 

autobusu? 

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

+ Vd K 

Ko tu labiau norėtum – 

kavos ar arbatos? 

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

ar + Vs bendr. 

• Vd K + ar + Vd K 

Ko jis labiau norėtų – kalbėti 

ar klausyti? 

Pieno ar sulčių? 

2.5.21 kaip išreikšti pasitenkinimą 

• (Labai) gerai! 

• Puiku! / Nuostabu! / Šaunu! / Žavu! / 

Nepakartojama! 

 

 

 

 

 • Parodomasis Įv + Vd (+ būti) + puikus /  

-i / šaunus / -i/ nuostabus / -i / žavus /  

-i 

Ta moteris žavi! 

 • Kaip tik taip, kaip aš norėjau.  

 (po nepasitenkinimo) 

• Taip (kur kas / daug) geriau. 

• Dabar gana gerai / neblogai. 

 

2.5.22 kaip išreikšti nepasitenkinimą 

• konst. S (paaiškinantis nepasitenkinimo 

priežastį) 

 

Sriuba be druskos. 

Televizorius neveikia. 

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

nepatinka. 

 • Aš tuo (+ Vd Įn) nepatenkintas / -a / nesu 

patenkintas / -a 

Aš tuo rezultatu 

nepatenkinta. 

 • (Tai) negerai / blogai.  

 • Aš ne taip norėjau.  

 • Mane nervina / erzina + Vd Mane nervina televizorius. 

 • Vd (+būti) + (tikrai) blogas / -a / 

prastas  / -a / netinkamas / -a / nevykęs / 

 -usi 

Garsas yra tikrai blogas. 

 • Vd (+tikrai) +nebūti + geras / -a / 

tinkamas / -a / vykęs / -usi 

Kokybė nėra gera. 

2.5.23 kaip paklausti, ar kas (ne)patenkintas 

• Ar tu / jūs patenkintas / -a + Vd Įn 

• Ar tau / jums patinka + Vd V 

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

kaip šis / ši / tas / ta / čia 

• Ar (dabar) gerai 

 

Ar tu patenkinta nauja 

mašina? 

Ar jums patinka šis butas? 

Ar tau patinka toks maistas 

kaip šis? 
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 • Ar tu / jūs taip norėjai / -ote? 

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

Vd V 

• Ar kas nors blogai / negerai / nepatinka? 

• Kas (yra) blogai / negerai? 

• Kas nepatinka / atsitiko? 

 

Kaip tau patinka ši šventė? 

2.5.24 kaip pasiskųsti  

 • (Aš) norėčiau pasiskųsti. 

• Atsiprašau, bet… 
 

 • (Aš) nenorėčiau skųstis, bet… 

• dar žr. 2.5.22 

 

2.5.25 kaip išreikšti blogą nuotaiką  

 • Aš (tikrai) (šiandien) blogos nuotaikos. 

• Nėra nuotaikos. 

• Mano nuotaika (šiandien) prasta. 

 

 • Esu visai be nuotaikos. 

• (Man) (tikrai/ baisiai) pikta (dėl + Vd K). 

 

• (Aš) (tikrai / baisiai) supykau (dėl + 

Vd K). 

 

• (Tiesiog) pyktis ima (dėl + Vd K). 

 

Man tikrai pikta dėl to 

straipsnio. 

 

Supykau dėl tokio 

abejingumo. 

 

Tiesiog pyktis ima dėl tokio 

rezultato. 

 • (Man) (tikrai / baisiai) pikta + kad + PD 

(paaiškinantis priežastį) 

• (Aš) (tikrai / baisiai) supykau + kad + PD 

(paaiškinantis priežastį) 

• (Tiesiog) pyktis ima + kad + PD 

(paaiškinantis priežastį) 

• Vd (+ būti) (labai/ baisiai) piktas / -a / 

įniršęs / -usi / įsiutęs / -usi (+ dėl +  

Vd K /kad + PD) 

Man tikrai pikta, kad Jonas 

ir vėl neatvažiavo. 

Supykau, kad Jonas ir vėl 

neatvažiavo. 

Pyktis ima, kad Jonas ir vėl 

neatvažiavo. 

Tėvas buvo baisiai įniršęs, 

kad Jonas vėl neatvažiavo.  

 • Gana (pagaliau) (taip) + Vs bendr. Gana pagaliau taip kvailioti. 

2.5.26 kaip reaguoti į blogą nuotaiką  

 • (Na), nusiramink! 

• (Na), nebūk toks/-ia /piktas/-a. 

• (Čia) (tikrai) nėra dėl ko pykti. 

 

 • Neimk taip į širdį! 

• Nedaryk iš musės dramblio. 

• Nieko čia tokio (baisaus) (nėra). 

 

2.5.27 kaip atsiprašyti dėl blogos nuotaikos 

• Atsiprašau / Atleisk / -it(e), (aš) 

nesusivaldžiau. 

 

2.5.28 kaip išreikšti susidomėjimą  

 • Iš tiesų! Tikrai! 

• (Kaip) įdomu! 

• Tai (man) labai įdomu! 
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 • Man (labai) įdomu / patinka + Vd V / 

Vs bendr. 

 

 

• Aš (labai) domiuosi + Vd Įn. 

• Mane (tai) labai domintų. 

Man labai įdomu užsienio 

kalbos. 

Man labai įdomu rinkti pašto 

ženklus. 

Aš domiuosi tautosaka. 

2.5.29 kaip išreikšti intereso trūkumą, 

nesidomėjimą 

 

 • (Kaip) neįdomu / nuobodu!  

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

 • Manęs (tai) (visai) nedomina + Vd V. 

 

Manęs nedomina tavo 

reikalai. 

 • Manęs nelabai domina + Vd V. 

 

• Aš nesidomiu + Vd Įn. 

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

ar + PD). 

• Man (visai / visiškai) tas pats. 

Manęs nelabai domina 

sportas. 

Aš nesidomiu muzika. 

Man nesvarbu, kad jis išeina 

iš darbo. 

2.5.30 kaip paklausti, ar kas kuo domisi / 

nesidomi 

 

 • (Ar / Gal) tu / jūs domiesi / domitės + 

Vd Įn? 

• (Ar) tu / jūs nesidomi / -te + Vd Įn? 

Ar jūs domitės daile? 

 

Tu nesidomi politika? 

 • (Ar) tave / jus domina + Vd V? 

• (Ar) tau / jums įdomu + Vd V? 

Ar tave domina džiazas? 

Ar jums įdomu sportas? 

2.5.31 kaip išreikšti nustebimą  

 • Kaip netikėta  / Koks netikėtumas 
• Tikrai? / Nejaugi? 

 

 • O / O Dieve  / O Viešpatie 

• (Man / Kaip) keista 

• Baisu / Siaubinga  / Nieko sau 

 

 • Kokia / Na ir staigmena 
• Aš (labai) nustebintas / -a (+ kad + PD) 

 

Aš labai nustebintas, kad 

taip atsitiko. 

 • Mane (tai) (labai) stebina. 

• Mane (labai) stebina + kad + PD 

 

Mane labai stebina, kad ji 

sugrįžta. 

 • Aš stebiuosi (+ kad + PD) Aš stebiuosi, kad tu to 

nežinai. 

2.5.32 kaip paklausti, ar kas nestebina  

 • Ar ne keista? 

• Ar tu / jūs nesistebi / nesistebite? 

• (Ar) tu / jūs stebiesi / stebitės (+ kad + 

PD) 

 

• Ar tu / jūs to tikėjaisi/ tikėjotės? 

• (Ar) tave / jus tai stebina? 

• Ar tavęs / jūsų nestebina,+ kad + PD? 

 

 

Ar jūs stebitės, kad ji tokia 

jauna? 

 

 

 

Ar tavęs nestebina, kad ji vis 

dėlto atėjo? 

 • (Ar) tau / jums tai netikėta?  
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2.5.33 kaip išreikšti nustebimo stoką, 

nesistebėjimą 

 

 • Na ir kas? 

• Kas čia tokio / keisto? 

 

 • Nieko nuostabaus. 

• (Aš) kaip tik to ir tikėjausi. 

• To galima buvo tikėtis. 

 

2.5.34 kaip išreikšti abejingumą  

 • Man (visai / visiškai) tas pats.  

 • Man (visai / visiškai) tas pats + (ar) Vd / 

Vs, ar Vd / Vs 

 

• Na ir kas? 

Man visai tas pats, ar lyja, 

ar sninga. Man visiškai tas 

pats, ar laikraštis, ar 

žurnalas. 

 

 • Man nesvarbu. 

• Manęs tai nejaudina / nedomina. 

 

 • Kas (čia) man (rūpi)? 

• Ne mano reikalas. 

• Man nei šilta, nei šalta. 

• Ne mano kiaulės, ne mano pupos. 

 

2.5.35 kaip paklausti, ar kas abejingas  

 • Ar tau / jums nesvarbu? 

• Ar tau / jums nerūpi? 

• Ar tau / jums tas pats? 

 

2.5.36 kaip išreikšti nuovargį, atsisakymą ką 

nors daryti 

 

 • (Man) gana.  

 • Aš (daugiau) (nieko) nebegaliu (padaryti). 

• Čia daugiau nieko ne(be)galima / 

nebeįmanoma padaryti. 

 

 • Tiek to.  

2.5.37 kaip išreikšti dėkingumą  

 • (Iš tiesų) (labai) ačiū (+ už + Vd G) 

• (Labai) ačiū + kad + PD 

Ačiū už viską. 

Labai ačiū, kad atėjote. 

 • Dėkui / dėkoju (+ Vd N) (+ už + Vd G) 

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

Dėkoju jums. Dėkoju jums už 

pagalbą. 

2.5.38 kaip reaguoti į dėkojimą  

 • Ačiū tau / jums (loginis kirtis N) 

• Nėr(a) už ką. 
 

 • Prašom 

• Na, ką tu / jūs. 

 

2.6 kaip išreikšti moralines nuostatas  

2.6.1 kaip išreikšti moralinį įpareigojimą, 

nusakyti pareigą 

• (Ne)derėtų / (ne) reikėtų (taip) + Vs 

bendr. 

 

 

Nederėtų taip garsiai kalbėti. 

Reikėtų važiuoti lėčiau. 

 • Negerai / nedora / nepadoru (yra) + Vs 

bendr. 

Negerai yra nusirašinėti. 

Nepadoru taip elgtis. 
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2.6.2 kaip pritarti, patvirtinti  

 • (Labai) gerai. 

• Puiku / Nuostabu! 
 

 • Gerai padaryta / atlikta. 

• Aš (tikrai) pritariu (+ Vd N). 

 

Aš tikrai pritariu tokiam 

sprendimui. 

 • Aš (tikrai) pritariu (+ kad + PD). Aš pritariu, kad padaryta 

gerai. 

2.6.3 kaip nepritarti, protestuoti, priešintis  

 • Hm-hm 

• Negerai. 
 

 • Nereikėtų to / taip daryti.  

 • Gėda! 

• (Tiesiog) gėda taip + Vs bendr. 

 

Tiesiog gėda taip elgtis. 

 • Aš (tikrai) nepritariu.  

 • Aš prieš! 

• (Aš) protestuoju! 
 

2.6.4 kaip paklausti, ar kas (ne)pritaria  

 • Na, kaip? 

• (Ar) gerai? 

 

 • Kaip (tau / jums) atrodo? 

• Ką (tu / jūs) manai / -ote (+ apie + Vd G) 

 

Ką tu manai apie tokį 

gyvenimą? 

 • Ar (tu / jūs) pritari/pritariate?  

2.6.5 kaip išsakyti kaltę, kaip ją prisiimti  

 • Tai + Vd K + kaltė. Tai mano kaltė. 

 • (Tai) Vd V (+ būti) kaltas (+ dėl + Vd K) Tai jis kaltas dėl visko. 

2.6.6 kaip paneigti kaltę  

 • Tai ne + Vd K + kaltė. Tai ne mūsų kaltė. 

 • Vd V (+ būti) + nekaltas / -a. Jis yra nekaltas. 

 • (Tai) ne + Vd V (+ būti) kaltas / -a (+ dėl 

+ Vd K). 

Tai ne ji kalta dėl 

pralaimėjimo. 

 • (Tai) ne + Vd V(+ būti) kaltas / -a + kad 

+ PD. 

Ne mes kalti, kad taip 

atsitiko. 

2.6.7 kaip atsiprašyti, prašyti atleidimo  

 •(Labai) atsiprašau (+ už + Vd G) / (kad + 

PD). 

Atsiprašau už pavėlavimą. 

 • Atleiskit / Prašom atleisti (+ už + Vd G) / 

(kad + PD). 

• Dovanokit (+ už + Vd G) / (kad + PD). 

Atleiskit už pavėlavimą. 

Atleiskit, kad taip atsitiko. 

 

Dovanokit už tokius žodžius. 

2.6.8 kaip atsiprašyti, norint ką nors 

užkalbinti 

 

 • (Labai) atsiprašau. 

• Atleiskit / Prašom atleisti. 

• Dovanokit. 

 

2.6.9 kaip reaguoti į atsiprašymą  

 • Nieko nieko.  

 • Nieko baisaus.  
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 • Nieko, viskas gerai.  

 • Viskas jau praėjo.  

 • Kas buvo, pražuvo. 

 

 

3. KAIP PARAGINTI, ĮKALBINĖTI  

3.1 kaip pasiūlyti, (pa)raginti ką nors veikti  

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

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

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

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

pyrago. 

3.2 kaip sutikti su siūlymu, raginimu  

 • Gerai.  

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

 • Kodėl gi ne.  

 • Puiku.  

 • Sutinku.  

 • Žinoma. 

 

 

3.3 kaip paprašyti ką nors daryti  

3.3.1 kaip primygtinai paprašyti, įsakinėti, 

duoti nurodymus 

 

 • Vs liep. Sėskis! 

Įpilk pieno ir išmaišyk! 

Surašykite dalyvių sąrašą. 

 • Prašom + Vs bendr. Prašom sėstis. 

3.3.2 kaip paprašyti užsisakant prekių, maisto, 

gėrimų 

 

 • Prašom + Vd K Prašom kavos. 

 • Prašyčiau / -tume + Vd G / K Prašyčiau kepsnį ir bulvių. 

 • Gal / Ar galėčiau gauti + Vd G / K Ar galėčiau gauti spalvoto 

popieriaus? 

3.3.3 kaip labai mandagiai paprašyti   

 •  (Labai) prašyčiau / -tume + Vs bendr. / 

Vd V / K 

Labai prašyčiau palaukti. 

 • Gal + Vs tar. Gal uždarytum langą. 

 • Būk / Būkite toks / tokia malonus / -i + 

Vs liep. 

Būkit toks malonus, palaukit 

valandėlę. 

 • Gal / Ar galėčiau gauti + Vd G / K Ar galėčiau gauti 

popieriaus? 

 • Ar negalėčiau gauti + Vd K Ar negalėčiau gauti 

pieštuko? 

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

 • Gal + Vs tar. Gal uždarytumėt langą. 

3.3.4 kaip paprašyti tikintis, kad kas susipras 

ką padaryti 

 

 • konst. S + F (tikintis, kad kas uždarys 

langą) Šalta. Ar ne? 

 • Būtų gerai, kad + S su Vs tar. Būtų gerai, kad kas užkaistų 

arbatos. 
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3.3.5 kaip paprašyti padėti  

 • Prašyčiau padėti (man).  

 • Gal / Ar galėtum / -tumėt (man) padėti?  

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

padėti? 

 

 • Padėk / -ite 
 

 

3.4 kaip reaguoti į prašymą ką nors daryti  

3.4.1 mielai, noriai sutinkant  

 • Žinoma. 

• Mielai. 
 

 • Su malonumu / Su džiaugsmu.  

3.4.2 su išlygomis sutinkant  

 • Taip (su krintančia intonacija). 

• Taip + jei / jeigu + PD. 

 

Taip, jeigu mokėsiu. 

 • Tik + jei / jeigu + PD. 

• Nebent (+ jei / jeigu) + PD. 

Tik jei bus geras oras. 

Nebent jūs sumokėtumėte. 

3.4.3 nenoriai sutinkant  

 • Na, gerai jau, gerai. 

• Jeigu taip / būtinai reikia. 
 

 • Jeigu tu / jūs taip nori / -ite. 

• Jeigu tu / jūs taip prašai / -ote. 
 

3.4.4 nesutinkant  

 • Hmm… 

• Nežinau. 
 

 • Negaliu pažadėti.  

3.4.5 atsisakant  

 • Ne (ne)! 

• Atsiprašau, bet ne. 
 

 • (Tikrai) negaliu. 

• Nežinau, kaip galėčiau (tai padaryti). 
 

3.4.6 parodyti nepaklusnumą  

3.4.6.1 neklausant nurodymo, įsakymo 
• Niekada! 

• Ne! 

 

3.4.6.2 neklausant draudimo  

 • Manęs nesustabdysi(t)!  

 • Na ir kas! (Vis tiek darysiu!)  

3.4.6.3 neklausant pareikšto ketinimo  

 • Nedrįsk / -ite! 

• Tik pabandyk / -ite! 
 

 • Jokiu būdu! 

• Tik per mano lavoną! 

 

 

3.5 kaip pasisiūlyti padėti, pasiūlyti pagalbą  

 • Kuo / Ar / Gal (galėčiau / galiu) padėti? 

 

 

3.6 kaip patarti ką nors daryti  

 • Tau / Jums (ne)reikėtų + Vs bendr. Tau reikėtų nueiti į policiją. 
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 • Tau / Jums (ne)reikia + Vs bendr. Jums nereikia tiek daug 

dirbti. 

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

dabar. 

Gal nuvažiuok ten. 

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

direktorių. 

 • Vs liep. Važiuok. 

 • Tavimi / jumis dėtas + Vs tar. Tavim dėtas, aš 

paskambinčiau.  

3.7 kaip įspėti, kad kas ką nors darytų ar 

nedarytų 

 

 • Vs liep. Žiūrėk! 

 • Atsargiai / Būk atsargus / -i / Būkite 

atsargūs / -ios 

 

 • Dėmesio  

 • konstat. S (įspėjimui) 

 
Čia slidu (= Būk atsargus) 

3.8 kaip padrąsinti ką nors daryti  

 • Na (+ Vs liep.) Na, pabandyk. 

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

 • Vs liep. + Vs liep. Rašyk rašyk. 

3.9 kaip paprašyti leidimo  

 • Ar galiu / galėčiau + Vs bendr.? Gal galiu eiti? 

 • Ar (tu / jūs) neprieštarautum / -ėte, jei / 

jeigu / kad + PD. 

• Ar nieko, jei / jeigu / kad + PD? 

Ar neprieštarautum, kad 

išbraukčiau tą sakinį? 

Ar nieko, jei aš užsirūkysiu? 

3.10 kaip leisti, duoti leidimą  
   

3.10.1 noriai, mielai  

 • Taip.  

 • Žinoma / Be jokių abejonių.  

 • Prašom.  

3.10.2 su išlygomis  

 • Taip (su krintančia intonacija). 

• Taip, jei / jeigu + PD 

 

Taip, jeigu laiku grįši. 

 • Nebent + Vs tar. Nebent pažadėtum man 

vėliau padėti. 

3.10.3 nenoriai  

 • Galbūt. 

• Jei / Jeigu taip / būtinai reikia. 

 

 • Jei / Jeigu taip nori / -ite. 

• Aš negaliu uždrausti. 

• dar žr. 3.4.3 

 

3.10.4 nesutinkant  

 • kaip 3.4.4  
   

3.11 kaip neleisti, neduoti leidimo  

 • Ne.  

 • Negalima.  

 • Neleidžiu / -ame / -ama. (Ar aš galiu pabūti?) 
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 • Atsiprašau + bet + PD Atsiprašau, bet jau per vėlu. 

 • Būtų gerai, kad + PD (Ar galiu čia palikti 

mašiną?) 

Būtų gerai, kad pavažiuotum 

toliau. 

 • Ne + Pv (dabar / šiąnakt / čia / šioje 

šalyje ir t. t.) 

(Ar aš galiu pas tave užeiti?) 

Ne dabar. 

3.12 kaip uždrausti ką nors daryti  

 • Ne- su liep.  

• Čia draudžiama / negalima (+ Vs bendr.). 

Nevaikščiok čia! 

Čia draudžiama rūkyti. 

 • Nedrįsk + Vs bendr. 

 

Nedrįsk čia vaikščioti su 

tokiais nešvariais batais. 

 • (Aš) draudžiu + Vs bendr. 

• (Aš) negaliu leisti + Vs bendr. 

Aš draudžiu čia vaikščioti. 

 Negaliu leisti tau išvažiuoti. 

3.13 kaip pasisiūlyti ką nors kam nors 

padaryti 

 

 • Ar / Gal galėčiau ką nors padaryti? 

• Ar / Gal galėčiau + Vs bendr. 

 

Ar galėčiau pavalyti? 

 • Ar / Gal norėtum / -ėt, kad aš + Vs tar. 

 

• Leisk / -ite, aš + Vs būs. 

Gal norėtum, kad aš 

parodyčiau nuotraukas? 

Leiskite, aš atidarysiu. 

 • Galėtum / -ėt leisti man + Vs bendr. Galėtumėt leisti man 

pažiūrėti jūsų vaiką. 

3.14 kaip kam nors ką nors pasiūlyti  

 • Prašom + VD / Vs bendr. 

 

• Ar nenorėtum / -ėt + VD 

Prašom sausainių. Prašom 

imti. 

Ar nenorėtumėt saldainių? 

 • Ar / Gal galėčiau pasiūlyti + VD? 

• Imk / -ite + VD 

Gal galėčiau pasiūlyti ledų? 

Imk dar vieną. 

3.15 kaip pakviesti ką nors daryti  

 • Ar (ne)norėtum / -umėt + Vs bendr.? 

• (Gal +) Vs liep. dgs. 1 (+ Vd)? 

Ar nenorėtum eiti grybauti? 

Gal paklausykim muzikos? 

 • Tau / jums reikėtų + Vs bendr. (+ F). 

• Kviečiu + Vs bendr. / į + Vd G. 

Jums reikėtų ateiti pas mus į 

svečius. 

Kviečiu pasivaikščioti. 

 • Norėčiau / Noriu pakviesti + Vs bendr. / į 

+ Vd G 

• Vs liep. 

Norėčiau pakviesti kartu 

paplaukioti. 

Ateik. 

3.15.1 primygtinai  

 • Tu turi / Jūs turite + Vs bendr. Tu turi pas mus atvažiuoti. 

3.16 kaip atsisakyti siūlymo, 

kvietimo 

 

3.16.1 tvirtai  

 • Ne, ačiū / dėkui.  

 • (Atsiprašau, bet) (aš) (tikrai) negaliu  

(+ Vs bendr.) 

Atsiprašau, bet aš negaliu 

ateiti. 

 • Būtų gerai / puiku, bet + PD Būtų gerai, bet mano žmona 

susirgo. 
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 • Deja, (aš) negaliu + Vs bendr. Deja, aš negaliu valgyti 

rūkytos mėsos. 

3.16.2 netvirtai, abejojant (ar norint, kad dar 

kartą pakviestų, pasiūlytų) 

 

 • Tikrai? 

• Kažin / Nežinau. 

 

 • Nenorėčiau tavęs / jūsų trukdyti. 

• Nenorėčiau, bet … (su kylančia 

intonacija) 

 

3.17 kaip paklausti, ar siūlymas, kvietimas 

priimamas 

 

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

Važiuojate? 

 

4. BENDRAVIMO KONVENCIJOS  

4.1 kaip atkreipti dėmesį  

 • Atsiprašau / Atleiskit.  

 • Alio  

 • Vd Š Pone Joana 
 • Ei! (neofic.)  

4.2 kaip pasisveikinti  

4.2.1 su nepažįstamais ir pažįstamais  

 • Labas rytas / Laba diena / Labas vakaras  

 • Labą rytą / Labą dieną / Labą vakarą  

4.2.2 su artimais pažįstamais ir draugais  

 • Labas / Sveikas / Sveika / Sveiki! Labas, Jonai! 

4.3 ką sakyti susitikus draugą ar pažįstamą  

 • Kaip gyveni / gyvenate?  

 • Kaip sekasi / einasi?  

4.4 kaip atsakyti  

4.4.1 kai viskas gerai  

 • 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? 

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

tau / jums? (po sekasi / einasi) 

 

4.4.2 kai nelabai gerai  

 • Šiaip sau / Nelabai.  

4.4.3 sveikstant po ligos  

 • Ačiū, (daug) geriau.  

4.5 kaip kreiptis   

4.5.1 į draugą, artimą pažįstamą, giminę  

 • Š Jonai, kaip sekasi? 

Teta, ar jūs rytoj būsite? 

4.5.2 kaip kreiptis į pažįstamą  

 • Vardas Š + vns. 2 / dgs. 2 Kaip gyvenate, Maryte? 

 • pone / ponia + pavardė Š + dgs. 2 Ponia Merkiene, ar ateisite 

rytoj? 
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 • pone / ponia + titulas Š + dgs. 2 Pone direktoriau, kada jūs 

išvažiuojate? 

 • titulas (profesoriau, daktare, kapitone ar 

kt.) + pavardė Š + dgs. 2  

Profesoriau Vilkaiti, gal 

galėtumėt užeiti? 

4.5.3 kaip kreiptis į nepažįstamą  

 • pone / ponia / panele, titulas (profesoriau, 

daktare ar pan.) Š (+ pavardė Š) (+ dgs. 2) 

Panele, ateikite čia. 

4.5.4 kaip kreiptis į klientą ar pan.  

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

 • be kreipinio Dvidešimt eurų, penki centai. 

4.5.5 meiliai, švelniai  

 • Brangusis / -ioji / Mielasis / -oji  

4.6 kaip supažindinti ar susipažinti  

4.6.1 oficialiai pristatant  

 • (kreipinys) + norėčiau pristatyti (jums) + 

(titulas) vardas + pavardė G 

Pone Valkūnai, norėčiau 

pristatyti jums (profesorių) 

Romą Jonutį. 

 • Norėčiau supažindinti su Vd Įn R Norėčiau supažindinti su 

naujuoju darbuotoju. 

 • Prašom susipažinti – (čia) (titulas) vardas 

+ pavardė 

Prašom susipažinti – čia 

ponas Kovarskis. 

 • Susipažinkite – (čia) + (titulas) vardas + 

pavardė 

Susipažinkite – čia daktaras 

Katkus. 

4.6.2 neoficialiai pristatant  

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

pavardė 

Birute, čia Marytė Butkienė. 

 • Susipažink (+ kreipinys) + (čia) vardas Susipažink, Viliau, čia 

Loreta. 

4.6.3 oficialiai pačiam prisistatant  

 • (Leiskite prisistatyti): (aš esu) + vardas 

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

Leiskite prisistatyti: aš esu 

Jonas Paulauskas. 

4.6.4 neoficialiai pačiam prisistatant  

 • Susipažinkime: (aš esu) + vardas + 

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

Susipažinkime: Virginija. 

4.6.5 kaip atsakyti susipažįstant  

 • (Labai) malonu (+ susipažinti).  

4.6.6 kaip paklausti, ar reikia supažindinti  

 • Ar jūs (ne)pažįstami / -os? 

• Aš manau, jūs pažįstate vienas kitą? 

 

 • Š, ar tu / jūs pažįstate + Vd G 

 

Direktoriau, ar jūs pažįstate 

inžinierių Petraitį? 

4.7 kaip priimti svečius  

 • Prašom (prašom). 

• Prašom, jauskitės kaip namie. 
 

4.8 kaip pakviesti valgyti, vaišintis  

 • Vs liep. Vaišinkitės! 

 • Prašom (vaišintis)! 

• Gero apetito! 

• Skanaus! 
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4.9 kaip pasakyti tostą  

 • Į sveikatą!  

 • Į tavo / jūsų sveikatą!  

 • Už + Vd G Už jūsų ateitį! 

4.10 kaip ką pasveikinti  
   

 • Sveikinu!  

 • Sveikinu + Vd K + proga. ofic., raš. Sveikinu gimtadienio proga. 

 • Sveikinu + su + Vd Įn Sveikinu su šventėmis. 

 • Su + Vd Įn! neofic. Su šventėm! 

 • Linksmų Velykų / Kalėdų  

 

 
• Laimingų Naujųjų metų 

• Sveiki sulaukę šventų Velykų 

 

   

4.11 kaip palinkėti  
   

4.11.1 sveikinant  

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

 • Linkiu + kad + Vs tar. Linkiu, kad pasiektum savo 

tikslą. 

4.11.2 kad gerai sektųsi  

 • Sėkmės / Laimingai  

 • Laikykis  

 • Tikėkimės, kad viskas bus gerai  

4.11.3 atsisveikinant  

 • Sėkmės / Laimingai 

• Lik sveikas / Likite sveiki 

 

 • Vd K Geros kelionės  

Gero savaitgalio 

Gerų atostogų 
4.11.4 turint bendrų pažįstamų  

 • Linkėjimai + Vd N Linkėjimai dėdei Vytautui 
 • Perduok / -ite linkėjimus + Vd N Perduok linkėjimus 

pusbroliui. 
   

4.12 kaip atsisveikinti  
   

4.12.1 neutraliai, oficialiai  

 • Sudie! / Sudiev!  

 • Viso labo!  

 • Iki pasimatymo!  

 • Iki susitikimo!  

4.12.2 neoficialiai  

 • Iki (+ Vd K)! Iki pirmadienio! 
   

5. KAIP DALYVAUTI POKALBYJE, 

KALBĖTI 
 

   

5.1 kaip pradėti pokalbį, kalbą (žr. taip pat 

4.1, 4.2) 

 

   

5.1.1 oficialiai  

 • Ponios ir ponai / Gerbiami / Gerbiamieji,  
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5.1.2 dalyvaujant susirinkime   

 • Pone / Ponia / Pirmininke / Gerbiami 

kolegos 

 

5.1.3 neoficialiai  

 • Gerai / Taigi / Na / Klausyk / -it(e) / 

Žiūrėk / -ite 

 

 • Vardas Š Mariau, ... 
   

5.2 kaip pristatyti, pateikti temą  
   

5.2.1 pradedant kalbą  

 • (Aš) norėčiau (pa)kalbėti / pasakyti apie + 

Vd G  

Aš norėčiau pakalbėti apie 

oro užterštumą. 
   

5.2.2 pradedant pasakojimą   

 • kaip 5.2.1 

• Norėčiau tau / jums papasakoti + klaus.  

F + PD 

 

Norėčiau tau papasakoti, kas 

man vakar atsitiko. 

 • Žinai / Įsivaizduoji, (+ klaus. F) + PD Žinai, kas man vakar 

atsitiko… 

5.3 kaip išreikšti nuomonę  
   

 • (Aš) manau, (kad) ...  

 • Man atrodo, (kad) …  

 • Mano nuomone / manymu / galva / 

supratimu ... 

Mano nuomone, politika yra 

nešvarus dalykas. 

Man atrodo, kad reikia 

pradėti nuo šito. 
   

5.4 kaip išskaičiuoti  
   

 • Pirma / (pirmiausia) ..., antra ..., trečia ... Pirma, tai nenaudinga 

niekam, antra, tai yra gana 

sudėtinga, trečia – tai labai 

brangu. 

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

galų gale ... / pagaliau ... 

Pirmiausia reikia užsakyti, 

po to valgyti, o tada 

sumokėti. 

 • Viena (vertus), ..., kita / antra vertus ... Viena vertus, jis per jaunas, 

antra vertus, jis  turi 

patirties. 

 • ... Vd / Vs ... Vd / Vs ... ir ... Paimk pieno, kiaušinių, 

cukraus ir margarino.  

Išskalbk, išlygink ir padėk į 

lentyną. 
   

5.5 kaip pateikti pavyzdžius  
   

 • pavyzdžiui ... (pvz. rašytiniame tekste)  

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

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

5.6 kaip pabrėžti, akcentuoti  
   

5.6.1 kalboje  

 • vartojant loginį kirtį Tai yra labai naudinga. 
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 • žodžių tvarka Man šis paveikslas labai 

patinka. 

5.6.2 rankraščiuose  

 • įvairiai pabraukiant 

• NB 

Žodis mama kirčiuojamas 

gale. 

5.6.3 spausdintuose tekstuose  

 • vartojant kursyvą Hameris yra Norvegijoje. 

 • vartojant pajuodintą šriftą  Tai yra svarbiausia. 

 • rašant didžiąsias raides  Rūkyti DRAUDŽIAMA! 

 • vartojant išretintą šriftą ir kt.  

5.6.4  vartojant specialius žodžius, frazes:  

  • ypač  Ypač turi būti atsargūs 

vaikai. 

  • įsidėmėk / -ite + kad + PD Įsidėmėkite, kad mes 

dirbame iki šeštos. 

Įsidėmėkite: pradžia – 

septintą valandą. 

 • svarbu + kad + Vs tar. Svarbu, kad darbas būtų 

baigtas laiku. 

 • Dabar tai yra svarbiausia.  

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

pavojinga sveikatai. 

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

neteisėta. 
   

5.7 kaip apibrėžti, sukonkretinti  

 • tai yra 

• rašte t. y. 
 

 • tai reikštų 

• kitaip tariant 
 

5.8 kaip apibendrinti  
   

 • apibendrinant ...  

 • trumpai tariant ...  

 • vadinasi ...  

 • (vienu) žodžiu ...  
   

5.9 kaip pakeisti temą  
   

 • Dabar kas kita / apie ką kita ...  

 • (Ir) dar vienas dalykas.  

 • (Aš) norėčiau ką kita pasakyti / pakalbėti 

apie ką kita. 

 

   

5.10 kaip paprašyti pakeisti temą  
   

 • Aš norėčiau kai ko kito paklausti (tavęs / 

jūsų). 

 

   

5.11 kaip paklausti nuomonės  
   

 • žr. 2.1.3  

 • (O) Kokia tavo / jūsų nuomonė (šiuo 

klausimu)? 

 

 • (O) Kaip tau / jums atrodo?  
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 • (O) Ką tu / jūs (apie tai) manai / manote?  

 • (O) Koks tavo / jūsų požiūris į tai?  

• (O) Koks tavo / jūsų požiūris į tai? 

 

   

5.12 kaip parodyti, kad sekama, klausoma 

kieno nors kalbos 

 

   

 • Taip (taip) /Ne.  

 • Mhm / Aha.  neofic.  

 • O!  

 • Tikrai(?) / Iš tiesų(?) / Iš tikrųjų(?)  

 • F Jis atėjo? 

 • Žinoma.  

 • Kaip / Iš tiesų įdomu!  
   

5.13 kaip įsiterpti į pokalbį, kalbą  
   

 • Atsiprašau (+ kad pertraukiau)  

 • Ar galėčiau pertraukti / įsiterpti?  

 • Ar galėčiau kai ką pasakyti / pridurti?  

 • Ne, atsiprašau, bet ...  

 • (Aš) norėčiau pertraukti / įsiterpti.  

 • Palauk (palauk) neofic.  
   

5.14 kaip paprieštarauti  

 • Ne! 

• Atsiprašau, bet… 

 

 • Aš nesutinku!  

 • Visai ne taip! 

 

 

5.15 kaip paprašyti tylos  
   

 • Šš! 

• Ša! 

 

 • Prašom / prašyčiau tylos!  

 • Prašom / prašyčiau nutilti / patylėti.  

 • (piktai) Nutilk / -ite! 

  

 • (nemandagiai) Užsičiaupk!  
   

5.16 kaip išreikšti norą tęsti  
   

 • Vieną minutę / minutėlę / valandėlę.  

 • Minutėlę!  

 • Ar galėčiau užbaigti?  

 
 

• Prašom nepertraukti. 
  

 
 

• Dar vienas dalykas. 

  

5.17 kaip paskatinti tęsti  
   

 • (Na,) prašom tęsti (toliau).  

 • Tęskite / kalbėkit (kalbėkit).  
   

5.18 kaip parodyti, kad einama prie pabaigos  
   

 • Baigdamas / -a norėčiau pasakyti ...  

 • Pagaliau / Galų gale...  

 • Išvada / -os būtų tokia / tokios ...  
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5.19 kaip užbaigti kalbėjimą  
   

5.19.1 monologinę kalbą  

 • Tai viskas, ką norėjau pasakyti.  

 • Ačiū už dėmesį.  

 • Šiandien / šį kartą viskas.  

5.19.2 pokalbį  

 • Buvo labai malonu.  

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

• žr. dar 4.12 

 

   

5.20 kaip kalbėti telefonu (dar žr. 5.1–19)  

5.20.1 pradžioje atsiliepiant telefonu  

 • Alio!  

 • Klausau  

 • Įstaigos pavadinimas Katedra 
 • pradedant pokalbį  

 • Čia + vardas / pavardė Čia Rūta Papirtytė. 
   

5.20.2 kaip paprašyti  
   

5.20.2.1 kalbėti su kuo nors  

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

pavardė 

Aš norėčiau pakalbėti su 

Vytautu. 

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

pavardė 

Ar galėčiau pakalbėti su 

Agne? 

 • Gal galima / pakviestumėt + vardas / 

pavardė G 

Gal galima Marytę? 

 • Prašyčiau pakviesti + vardas / pavardė Prašyčiau pakviesti 

Mindaugą. 

 • Gal pakviestumėte + vardas / pavardė G Gal pakviestumėte Vytautą 

Kalvaitį? 

5.20.2.2 sujungti su numeriu  

 • Prašyčiau / prašau sujungti su numeriu … 

  

 • Gal sujungtumėte / galėtumėte sujungti su 

numeriu… 

 

5.20.3 kaip pasiaiškinti, kas skambina  

 • (Atsiprašau,) kas čia skambina? 

• (Atsiprašau,) kas čia kalba? 

 

5.20.4 kaip paprašyti palaukti  
   

 • Prašom palaukti (truputį).  

 • (Vieną) minutėlę.  

 • Numeris užimtas. Ar galėtumėte / galite 

palaukti? 

 

5.20.5 kaip paklausti, ar jis girdi  
   

 • Ar (jūs) girdite / (tu) girdi?  

 • Ar (jūs) klausote / (tu) klausai?  

5.20.6 kaip pasakyti, kad bus skambinama 

vėliau / dar kartą 

 

 • Aš paskambinsiu (tau / jums) (+ laikas) Aš paskambinsiu tau vakare. 
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5.20.7 kaip parodyti, kad baigiate pokalbį  

 • Ačiū, kad paskambinai / -ote.  

 • Aš jau turiu / -ėčiau baigti. 

• dar žr. 4.11 ir 4.12 

 

5.21 kaip rašyti laiškus (dar žr. 5.1–20)  

5.21.1 kaip pradėti  
   

5.21.1.1 oficialiai  

 • Gerbiamasis / Gerbiamas / Gerbiamoji /  

• Gerbiama + titulas / pone / ponia / panele 

+ ((vardas), pavardė) 

Gerbiamasis profesoriau 

V. Mieželi,... 

Gerbiama kolege,... 

 • Gerb. p. + (vardas), pavardė Gerb. p. Petrauskai, … 

 • Pone + titulas / pone / ponia / panele + 

(vardas), pavardė) 

Pone pirmininke,… 

5.21.1.2 neoficialiai  

 • Mielasis / Mielas / Mieloji / Miela / 

Brangusis / Brangus/ Brangioji / Brangi + 

vardas 

Mieloji Maryte, ... 

Brangus dėde, ... 

   

5.21.2 kaip užbaigti  

5.21.2.1 oficialiai  

 • (titulas) + vardas, pavardė  

5.21.2.2 neutraliai  

 • Su geriausiais linkėjimais + vardas, 

pavardė 

Su geriausiais linkėjimais – 

Meilutė Ramonienė 

 • Su pagarba + vardas, pavardė Su pagarba M. Ramonienė 

 • Pagarbiai / Jus gerbiąs / gerbianti + 

vardas, pavardė 

Pagarbiai M. Ramonienė  

 • Linkėjimai iš / nuo + Vd K Linkėjimai iš Vilniaus nuo 

mano šeimynos. 

5.21.2.3 neoficialiai  

 • Tavo + vardas  

 • Tave mylintis / mylinti + vardas  

 • Bučiuoju + vardas 

 

 

   

6. PAPILDOMOS BENDRAVIMO 

STRATEGIJOS (dar žr. 12 skyrių) 
 

   

6.1 kaip parodyti, kad nesuprantate  
   

 • Atsiprašau, (aš) nesuprantu / nesupratau.  

 • Ką tu / jūs pasakei / -ėte?  

 • Koks žodis?  

 • Ką (tai) reiškia „x“? (pakartojant 

nesuprastą žodį ar F)  

Ką tai reiškia „smilga“? 

   

6.2 kaip paprašyti pakartoti  

6.2.1 sakinį  
   

 • Ką tu pasakei / jūs pasakėte?  

 • Atsiprašau, kaip?  

 • (Atsiprašau) gal galėtum / -ėte pakartoti?  

 • (Atsiprašau) gal pasakytum / -ėte / 

pakartotum / -ėte dar kartą? 
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6.2.2 frazę ar žodį  
   

 • (Atsiprašau) + klausimas Atsiprašau, kur ji gyvena? 

 • (Atsiprašau) + kaip tu sakei / kaip jūs 

sakėte + klausimas 

Atsiprašau, kaip tu sakei, kur 

jis gyvena? 
   

6.3 kaip paprašyti patvirtinti tekstą  
   

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

6.4 kaip paprašyti paaiškinti  
   

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

„naktibalda“? 

 • Kas yra x? Kas yra sutartinė? 

 • Ar galėtum / -umėte tai paaiškinti?  

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

nuvažiuoti. 
   

6.5 kaip paprašyti ką nors užrašyti  
   

 • Ar galėtum / -umėte man tai už- / 

parašyti? 

 

 • Prašom / prašyčiau tai už- / parašyti.  
   

6.6 kaip išreikšti žodžio nemokėjimą, 

nežinojimą 

 

   

 • Nežinau, kaip pasakyti.  

 • Nežinau, kaip lietuviškai.  

 • Kaip (tai) pasakyti lietuviškai?  

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

„Verdienstkreuz“. 
   

6.7 kaip užpildyti pauzę, kol dvejojama, 

ieškoma žodžio 

 

   

 • mm … mm …  

 • žinai / -ote …  

 • … kaip čia pasakius … 

• … kaip tas žodis … 

 

 • … palauk … (neofic.)  

6.8 kaip pasakyti kitais žodžiais  

 • kažkas panašaus / panašu į + susijęs žodis  Kažkas panašaus į 

„smakras“. 

 • toks / -ia + bendrasis žodis Toks gyvūnas. 
   

6.9 kaip paprašyti kalbėti lėčiau  
   

 • Ar / gal galėtumėt kalbėti lėčiau?  

 • Prašom / prašyčiau lėčiau, (jeigu galima).  

 • (Prašom / prašyčiau) ne taip greitai.  
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6.10 ką daryti, jei pašnekovas nesupranta  

6.10.1 pakartoti, kas buvo pasakyta  

 • „X“ (lėčiau ir aiškiau) Manęs tai nestebina. 

 • Aš (pa)sakiau „x“. Aš pasakiau „du šimtai 

trylika“. 

 • (Aš) prašau / -iau, + kad  + Vs tar. Aš prašiau, kad uždarytumėt 

duris. 

 • (Aš) klausiau  + klaus. S Aš klausiau, kur yra 

direktoriaus kabinetas. 

6.10.2 pasitaisyti pačiam  

 • Ne, ne „x“, (bet) „y“. Ne, ne Biržuose, bet 

Panevėžyje. 

 • Ne, aš turėjau galvoje (ne „x“, bet) „y“. Ne, aš turėjau galvoje ne 

rytoj, bet poryt. 

 • Iš tiesų / Iš tikrųjų aš galvojau / turėjau 

galvoje ne apie X, bet apie Y. 

Iš tikrųjų aš galvojau ne apie 

šeštadienį, bet apie 

sekmadienį. 

 • Ne visai taip… 

• Pabandysiu pasakyti dar kartą. 

 

   

6.11 kaip paklausti, ar kas suprato, ką 

pasakėte 

 

   

 • Ar (dabar) suprantate / supratai / 

supratote? 

 

 • Ar (dabar) aišku?  
   

6.12 kaip pasiūlyti žodį, junginį  
   

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

 • Tu / Jūs norėjai / -ote pasakyti „x“?  

 • Tu / jūs turi / turite galvoje „x“? Tu turi galvoje „pastalė“? 
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6  s k y r i u s .  ABSTRAKČIOSIOS SĄVOKOS 

 

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

pačios bendriausios sąvokos, kurias kalbėdamas išreiškia žmogus, pvz., vieta, atstumas, 

laikas, apibrėžtumas ar neapibrėžtumas ir t. t. Abstrakčiosios sąvokos mažiau negu 

komunikacinės intencijos ir jų raiška susijusios su konkrečiomis komunikacinėmis 

situacijomis, jos yra bendresnės, tinka daugeliui skirtingų situacijų. Šiame skyriuje 

pateikiamas abstrakčiųjų sąvokų sąrašas ir jų raiška leksinėmis, morfologinėmis ar 

sintaksinėmis priemonėmis.  

Aukštumoje pateikiamos abstrakčiosios sąvokos skirstomos į tokias grupes: 

1) egzistencija, 

2) erdvė, 

3) laikas, 

4) kiekybė, 

5) kokybė, 

6) psichinė veikla, 

7) ryšiai, santykiai, 

8) deiksė ir anafora. 

 

Šio skyriaus kairėje puslapio dalyje nurodytos abstrakčiosios sąvokos, jų pogrupiai, kalbinės 

raiškos leksinės, morfologinės, sintaksinės priemonės ar tam tikri modeliai tai abstrakčiajai 

sąvokai išreikšti, o dešinėje duodama konkrečių raiškos pavyzdžių. Pavyzdžiais stengtasi 

iliustruoti visus raiškos modelius, o kur sąvoka gali būti reiškiama konkrečiais žodžiais ar 

frazėmis, duodamas tik vienas kitas pavyzdys. Leksikos sąrašai, siūlomi abstrakčiųjų sąvokų 

raiškai, pateikiami kaip nebaigtiniai, juose nurodomi tik svarbiausi žodžiai ar jų grupės. 

Platesnius sąrašus galima rasti Aukštumos A priede ir 7 skyriuje.  

 

1. EGZISTENCIJA  
   

1.1 buvimas  
   

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

Čia visada būna karšta. 

1.2 pastovi egzistencija  

1.2.1  gyvų būtybių  

 • Vs gyventi, gyvuoti, egzistuoti  

1.2.2 negyvų objektų  

 • Vs stovėti, stūksoti, dunksoti, pūpsoti, 

riogsoti, gulėti, tvyroti, telkšoti, tyvuliuoti, 

skendėti, plytėti, slypėti 

Ant kalno stovėjo pilis. Akmuo guli 

prie kelio. Kas ten kampe riogso? 

Tyvuliuoja ežeras. 

1.3 virsmas  

 • Vs tapti, pasidaryti, virsti, atsirasti, 

dingti  

Jis tapo inžinieriumi.  

   

1.4 nebuvimas  
   

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

1.5 vyksmas 

• atsitikti, (į)vykti 

Vilniuje vyksta konferencija. 
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1.6 atradimas, išradimas 

• Vs (at)rasti, išrasti, (iš)vengti, praleisti 

 

 

 

   

2. ERDVĖ  
   

2.1 vieta  
   

 • Vd Vt Mes gyvename Kaune. Vaikai 

lakstė kieme. 

 • vietos Pv Aplinkui žalia. Jis dabar namie. 

Kairėje yra sodas. 

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

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

pas, prieš, priešais, po + Vd G; ties, po + 

Vd Įn 

Brolis dabar pas mamą. 

Šuo po stalu. Vaikščiojome po 

mišką. 

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

 

• už-, pa- vediniai 

• PD su kur 

• Vd V 

vienuolynas, mokykla, kavinė, 

parduotuvė, dykuma 

užsienis, palangė, pastalė 

Būk, kur tau reikia. 

Jis gyvena du kilometrai nuo 

mokyklos. 
   

2.2 atstumas  
   

 • vietos Pv Parduotuvė visai netoli. 

 • nuo + Vd K + iki + Vd K Nuo namų iki pašto tik 100 metrų. 
   

2.3 kelias  
   

 • Vd Įn 

 

• Pl pagal, per + Vd G; abipus, įstrižai, 

išilgai, šalia, anapus + Vd K 

 

Reikia eiti šia gatve. Debesys 

slenka dangumi. 

Eik pagal upę. Ėjome per lauką. 

Perplauk išilgai ežero. 

 
   

2.4 kryptis 

• krypties Pv kairėn, dešinėn, aukštyn, 

žemyn, pirmyn, atgal, tiesiai, lauk 

• Pl per, į + Vd G, ant, nuo, iš, už + Vd K 

 

 

 

• Vd Įn + linkme, kryptimi, tiesumu 

 

• Vd K + link 

 

Važiuokite pirmyn. 

 

Einame į vidų, Išvažiavau į Kauną. 

Ratai grimzdo į purvą. Brolis sėda 

ant arklio. Nukrito nuo stalo. Sėsk 

už stalo. 

Vežėjas pasuko reikiama kryptimi. 

Bėga nosies tiesumu. 

Eina bažnyčios link. 

2.5 judėjimas  
   

 • slinkties Vs vykti, eiti, važiuoti, skristi, 

plaukti, bėgti, kristi, tekėti, skubėti, judėti, 

žengti, žingsniuoti (+ krypties Pl į, pas, 

prie, iš ... + Vd) 

Rytoj važiuosime pas tėvus. 

Brolis išvažiavo prie jūros. 

Kada plaukiate į Suomiją? 

 • Vs stotis, sėstis, gultis, vaikščioti ir kt. 

• Dv judėjimas, slinktis 

 

Šuo bėgo iš paskos. 
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2.6 kilmė pagal vietą  
   

 • iš + Vd K Jis yra iš Rusijos. 

 • -ietis, -iškis, -ėnas, -is, -ė vediniai Mano motina vilnietė. Ar jis 

kupiškėnas? Ne, jis ukmergiškis.  
   

2.7 išsidėstymas  
   

 • Pl apie, aplink, prieš, po, prie, tarp, už, 

šalia, virš, vidury, ties, pagal, palei 

Bankas yra tarp teatro ir pašto. 

 • pirmas, paskutinis Jonas eina pirmas, o Petras 

paskutinis. 
   

2.8 matmenys  
   

2.8.1 dydis  

 • Dv dydis, numeris, aukštis, plotis, plotas, 

gylis, storis, ilgis, plonumas ir pan. 

• Vs didėti, mažėti, kilti, kristi, augti, 

trauktis, plėstis ir pan. 

Koks tavo batų dydis? 

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

mažas, žemas, siauras, plonas 

 

2.8.2 ilgis, plotis  

 • milimetras, centimetras, metras, 

kilometras 

 

 • B ilgas, trumpas  

2.8.3 plotas  

 • m 
2

 (kvadratinis metras), km
2

 (kvadratinis 

kilometras), aras, hektaras 

 

2.8.4 spaudimas, slėgis, įtampa  

 • B aukštas, žemas, didelis, mažas  

 • Dv spaudimas, slėgis, įtampa  

2.8.5 svoris  

 • Vs sverti Jis sveria 60 kg. 

 • Dv gramas, kilogramas, tona 

svoris, krūvis 

 

 • B sunkus, lengvas  

2.8.6 talpa  

 • Dv litras, puslitris, stiklinė, galonas, 

turinys, talpa, tūris 

• Vs tilpti, talpinti 

 

2.8.7 erdvė  

 • Dv erdvė, vieta 

• B didelis, mažas, erdvus 

Kiek čia daug vietos! 

2.8.8 temperatūra  

 • Dv laipsnis šiluma, šaltis, karštis Šiandien yra 5 laipsniai šalčio. 

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

 • B šiltas, šaltas, karštas, vėsus, drungnas  

 • Vs šilti, šalti, vėsti, šildyti, šaldyti, 

(už)virti, degti 

Veidas dega. 
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3. LAIKAS  
   

3.1 laiko skirstymas  
   

 • momentas, sekundė, minutė, ketvirtis 

(valandos), pusė (valandos) / pusvalandis, 

valanda, akimirka  

 

 • diena, pusdienis, para, savaitė, mėnuo, 

metai, amžius, epocha, periodas, 

laikotarpis 

 

 • pavasaris, vasara, ruduo, žiema, sezonas  

 • rytas, diena, vakaras, naktis, popietė, 

pavakarė / -ys, paryčiai  

 

 • savaitės dienos, savaitgalis, mėnesiai  

 • šventė, Kalėdos, Velykos, Naujieji metai  
   

3.2 laiko momentas, atkarpa, tarpas, 

periodas  

 

   

 • Vd G Susitinkame pirmą valandą. 

 • Vd Įn Ateik laiku. 

Jis gimė 1990-aisiais metais. 

 • laiko Pv dabar, tada, šiandien, rytoj, 

poryt, vakar, užvakar, šįryt, ką tik, anksti, 

vėlai, šiemet, pernai, bet kada, niekad(a), 

kada nors 

• be, po, pusė su valandomis, minutėmis ir 

pan.  

 

 

 

 

Dabar be penkiolikos šešios. 

 data  

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

2016 05 20, 2016-11-03 (raš.) 

 

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

Brolis atėjo apie pietus. 

 • Vd Vt  Ši liga paplito praėjusiame 

amžiuje. 

 • nuo + Vd K iki + Vd K 

• PD su kai, kada 

Nuo ryto iki vakaro žaisime. 

Kai grįžau, buvo jau tamsu. 
   

3.3 laiko dažnis  
   

 • kas / kiekvienas + Vd G, V  Lyja kas dieną. Gydytojas ateina 

kiekvieną vakarą. Jie pykosi kas 

vakaras. 

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

Susitikdavome per atostogas. 

 • Vd Įn Sekmadieniais aš žaidžiu tenisą. 

 • Pv dažnai, retai, kartais, kasdien, 

retkarčiais, visada, niekada 

 

3.4 laiko tąsa  

 • visą + Vd G 

• nuo, iki + Vd K 

• Pv ilgai, trumpai, greitai, visada 

• Vs trukti, tęstis, būti 

Tėvai gyveno kaime visą 

gyvenimą. 

Brolis čia bus iki Naujųjų metų. 
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3.5 ankstesnis laikas  
   

 • anksti Rytoj reikės anksti keltis. 

 • ankstyvas, ankstus  Šiemet ankstyvas pavasaris. 

 • prieš + Vd G Norėčiau susitikti prieš atostogas. 

 • 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. 
   

3.6 vėlesnis laikas  
   

 • vėlai Kodėl taip vėlai atėjai? 

 • vėlyvas, vėlus  Jau vėlus laikas, eikim. 

 • vėluoti Traukinys vėluoja. 

 • po + Vd K Jonas ateis po pietų. 
   

3.7 vienalaikiškumas  
   

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

pradėjo lyti. 

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

 • kartu 

• Pusd, es. Pad 

Kartu reikėjo groti ir dainuoti. 

Pareidamas sutikau draugą. 

Lietui lyjant mes vaikščiojome po 

miestą. 
   

3.8 paskirties laikas  
   

 • Vd N Išvažiavome visai savaitei. 
   

3.9 seka  
   

 • pirmiausia Pirmiausia reikia važiuoti trauki-

niu. 

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

surinkti pavyzdžius, trečia –

apibendrinti. 

 • tada / vėliau / po to Vėliau reikės pereiti prie naujų 

dalykų. 

 • galų gale / pagaliau Pagaliau bus baigta. 
   

3.10 dabartis  
   

 • esamasis laikas Ji skaito knygą. 

 • dabar, šiuo metu, šiandien, šį rytą, šį 

vakarą, šią naktį, šiais metais 

• Dv dabartis, šiandiena 

 

   

3.11 praeitis  
   

 • būtasis kartinis laikas Vakar buvau teatre. 

 • būtasis dažninis laikas Ten būdavo daug vaikų. 

 • sudurtiniai atliktiniai laikai  Jis yra buvęs Prancūzijoje. 

 • vakar, užvakar, anksčiau, pernai, 

užpernai  
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 • praėjęs  Vd G 

 

• Dv praeitis 

Praėjusią vasarą važiavome į 

kalnus. 

   

3.12 ateitis  

 • būsimasis laikas Ar jūs pirksite šią mašiną? 

 • rytoj, poryt (su būs. l. arba es. l. Vs) Rytoj einam į teatrą. 

 • greit(ai), tuojau (su būs. l. Vs) Mes greit ateisim. 

 • už, po  Vd K Profesorius atvyks už savaitės. 

 • kitą  Vd G Išvažiuojame kitą sekmadienį. 

 • Dv ateitis  
   

3.13 nuolatinis veiksmas ar būsena  
   

 • esamasis laikas Visos upės teka. 

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

paliovos 

 

   

3.14 veiksmas ar būsena protarpiais  
   

 • kartais, ne visada, protarpiais   
   

3.15 pasikartojimas  
   

 • dukart / du kartus, triskart / tris kartus, 

daug / kelis / keletą kartų, dar kartą 

 

 • vėl, iš naujo  

 • būtasis dažninis laikas Įeidavome į kambarį labai tyliai. 

 • Vs su -inėti / -dinėti 

• Vs su per-  

• Vs kartoti 

Kiek kartų čia važinėsi? 

Neskambinėk kasdien. 

 
   

3.16 nepasikartojimas  
   

 • vienąkart / vieną kartą, tik Tik parašyk, skaityti nereikia. 
   

3.17 pradžia  
   

 • Vs pradėti, imti  

 

• sudėtiniai pradėtiniai laikai 

Spektaklis prasideda septintą. Ėmė 

lyti. 

Aš jau buvau beišeinąs, kai tu 

paskambinai. 

 • nuo  Vd K Aš čia gyvenu nuo 2001 metų. 
   

3.18 pabaiga  
   

 • Vs baigti, baigtis, nustoti, liautis  Žiūrėk, nustojo snigti. 

 • iki  Vd K Iki aštuntos baigsime. 
   

3.19 stabilumas  
   

 • (pa)būti, tęstis, (iš)likti, pa(si)likti 

• visada, nuolat(os), visiems laikams 

Pabūsime čia mėnesį. 

   

3.20 kaita  
   

 • pasikeisti, pakisti, tapti, pasidaryti Pasidarė labai tylu. 

 • staiga, netikėtai  
   

3.21 nepastovumas, laikinumas 

• ne visada, laikinai, trumpam, kartais, 

retkarčiais, protarpiais 
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3.22 greitis  
   

 • greitai, lėtai  

 • metrai, kilometrai per sekundę, per 

valandą 

Važiavome šimtą kilometrų per 

valandą. 
   

4. KIEKYBĖ  
   

4.1 skaičius  
   

 • vienaskaita / daugiskaita  

 • kiekiniai pagrindiniai, dauginiai, 

kuopiniai, trupmeniniai skaitvardžiai 

Paskolink dešimt eurų. 

Pirkau dvejus batus. Stovi 

penketas vyrų. Pridėkite prie 

vienos antrosios dvi trečiąsias.  

 • kelintiniai skaitvardžiai  

 • kitas, dar (vienas) Ar galima dar vieną puodelį 

kavos? 

 • apie, apytiksliai, tiksliai  

• Dv skaičius 

• Vs skaičiuoti 

Turiu apie 5 eurus. 

   

4.2 kiekis  
   

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

tiek, kažkiek  Vd K 

Kiek valandų? 

 • dvigubai, dukart, triskart  

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

 • kiekio Dv pusė, pora, stiklinė, puodelis, 

pakelis, dėžutė, butelis, maišelis truputis 

(Vd K) 

Duokite dėžutę saldainių. 

 • nors, bent, dar Duok dar du eurus. 

 • trečdalis, ketvirtis, pusantro Kainuoja pusantro euro. 

 • Dv kiekis, kiekybė, procentas, suma, 

visuma 

 

 • Vs pridėti, atimti, dauginti, dalyti  

 • iš viso 

• kiek, kad, jog + PD 

Dar žr. Abstrakčiosios sąvokos 2.8 

Iš viso bus dvidešimt eurų. 

Prisirinko tiek žmonių, kad 

negalėjai nė pasisukti. 
   

4.3 laipsnis  
   

 • B ir Pv laipsniai Duok didesnį obuolį. 

 • gana, pakankamai,  Tai gana brangu. 

 • labai  B Pv  

 • šiek tiek / truputį / kur kas  B / Pv 

laipsnis 

Dabar šiek tiek geriau. 

 • per / per daug  B / Pv Man per brangu. 

 • beveik, bemaž  B / Pv Dydis beveik geras. 

 • tiek, toks / tokia, taip Buvo tiek juoko 
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5. KOKYBĖ  
   

5.1 fizinis požymis  
   

5.1.1 forma  

 • B apvalus, stačiakampis, kampuotas, 

kvadratinis, pailgas, tiesus, kreivas, 

daugiakampis, garbanotas 

• Dv forma, pavidalas, apskritimas, kreivė, 

ovalas, stačiakampis, kvadratas 

 

5.1.2 Matmenys, žr. Abstrakčiosios sąvokos 2.7  

5.1.3 sausumas  

 • B sausas, drėgnas, šlapias  

 • B su apy-, po-  Skalbiniai jau apysausiai. 

 • Vs drėkinti, drėkti; šlapti, šlapinti; džiūti, 

džiovinti, gręžti (skalbinius) 

Viskas sudrėko. Sušlapo sienos. 

Šiandien skalbiniai gerai džiūva. 

 • Dv drėgmė, drėgnumas, šlapumas, 

sausumas 

 

5.1.4 vaizdas  

 • Vs (ne)matyti, (ne)žiūrėti, žvelgti, stebėti, 

atrodyti 

Nieko nematyti. Viskas gerai 

matoma. 

 • B tamsus, šviesus, ryškus, aiškus, aklas  

 • Dv vaizdas, išvaizda, žvilgsnis, tamsa, 

šviesa 

 

5.1.5 garsas  

 • Vs (ne)girdėti, (ne)klausyti Iš čia viskas gerai girdėti. Ar gerai 

girdite tą garsą? 

 • Dv triukšmas, tyla, garsas  

 • B garsus, tylus, ramus, kurčias, 

triukšminga; aukštas, žemas, plonas 

(balsas) 

 

5.1.6 skonis  

 • Vs ragauti, skanauti Paragauk, ar skanu. 

 • Dv skonis Koks keistas skonis 
 • B (ne)skanus, gardus, geras, blogas, 

(ne)malonus, puikus, kartus, sūrus, saldus, 

rūgštus, aštrus, pikantiškas 

 

5.1.7 kvapas  

 • Vs kvepėti, dvelkti, smirdėti, dvokti  Kaip skaniai kvepia Kas čia taip 
baisiai dvokia? 

 • Dv kvapas, aromatas, smarvė, dvokas Gana malonios tos gėlės. 

 • B (ne)malonus, geras, gaivus, blogas, 

bjaurus, siaubingas 

 

5.1.8 faktūra  

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

kietas, minkštas 

 

5.1.9 spalva  

 • Dv spalva Kokios spalvos tas megztinis? 

 • B baltas, juodas, rudas, pilkas, žalias, 

oranžinis, raudonas, geltonas, mėlynas 

 

 • B su -svas / -švas  gelsvas, rusvas 
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 • šviesiai  spalva, tamsiai  spalva Suknelė tamsiai žalia. 
   

5.1.10 amžius  

 • Kiek Vd N  metų? Kiek jam metų? 

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

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

 • B jaunas, senas, naujas, pagyvenęs, 

vidutinio amžiaus, subrendęs, senyvas, 

pasenęs 

 

 • Dv kūdikis, naujagimis, vaikas, paauglys, 

jaunuolis, suaugusysis, senis, 

vaikystė, paauglystė, branda, senatvė, 

karta, savaitė, mėnuo, metai, diena 

Vs pergyventi, sulaukti (tam tikro amžiaus) 

 

Mažylė dar tik dviejų savaičių. 

Tai tik kelių dienų kačiukas. 

 

Tėvas sūnų pergyveno. 

5.1.11 fizinė būklė  

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

 • Dal miręs, sergantis, sužeistas, veikiantis Mano tėvas yra miręs. 

 • Vs mirti, sirgti, su(si)žeisti, skaudėti, 

sveikti, gyti, at(si)gauti, veikti, (su)gesti, 

(pa / su)taisyti, (su)remontuoti 

 

5.1.12 prieinamumas   

 • Vs uždaryti, atidaryti, pasiekti, patekti, 

pakliūti, įeiti 

Bankai uždaromi ketvirtą valandą. 

Tu to niekada nepasieksi. Į tą 

spektaklį neįmanoma pakliūti. 

 • uždarytas, atidarytas  

5.1.13 švara  

 • Vs valyti, plauti, skalbti, maudyti, 

prausti, šluoti, dulkinti, šluostyti 

Suplausiu indus. Nuprausk vaiką. 

 • B (ne)švarus, purvinas, šiukšlinas, 

dulkinas, dėmėtas, žemėtas, (ne)tvarkingas 

• Dv švara, purvas, šiukšlės 

Kodėl tavo rankos tokios žemėtos? 

5.1.14 medžiaga  

 • B su -inis medinis, auksinis 

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

 • Vd K  Vd šilko skarelė, gintaro karoliai 

 • Dv medis, stiklas, oda, medvilnė, vilna, 

šilkas, kailis, linas, popierius, metalas, 

plienas, auksas, sidabras, geležis, 

aliuminis, varis, platina, plastikas 

• Vs padaryti, pagaminti iš  Vd K 

 

 

 

 

Berniukas padarė iš popieriaus 

lėktuvėlį.  

5.1.15 tikrumas  

 • B (ne)tikras, (ne)natūralus, dirbtinis 

 ( Vd) 

Ar tai natūrali oda? 

 • Dal tariamas, įsivaizduojamas  

 • Dv originalas, kopija, imitacija, 

reprodukcija 

 

5.1.16 pilnis  

 • B tuščias, pilnas, sklidinas, kupinas 

( Vd K), sausakimšas  

Taurė pilna vyno. 



6  s k y r i u s .  ABSTRAKČIOSIOS SĄVOKOS  

70 

 

 • Vs (pri)pilti, (pri)pildyti, (pri)dėti, 

(iš)pilti, (iš)imti, (iš)tuštinti, (iš)mesti 

Pripilti pilną stiklinę vandens. 

   

5.2 vertinimas  
   

5.2.1 vertė, kaina  

 • Vs kainuoti, tikti Kiek kainuoja bilietas?  

 • Dv vertė, kaina, vertybė Kokia šios knygos kaina? 

 • B pigus, brangus, vertas, vertingas  

 • aukšta / žema kaina  

5.2.2 kokybė  

 • Dv kokybė Medžiaga geros kokybės. 

 • B geras, blogas, prastas, baisus, 

nežmoniškas, puikus, nuostabus, grynas, 

tobulas, idealus, įžymus 

• Vs pagerinti, pataisyti, (pa)bloginti, 

gerėti, blogėti, gesti 

Miške grynas oras. 

 

 

 

Žmogus nedirbdamas genda. 

 • Pv (labai) gerai, blogai, puikiai, tobulai, 

nuostabiai 

Viskas atlikta labai gerai. 

5.2.3 teisingumas  

 • Dv (ne)tiesa  

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

 • (ne)teisus Tu neteisus. 

 • Pv (ne)teisingai, klaidingai Padaryta teisingai. 

5.2.4 tinkamumas  

 • Vs tikti Tau labai tinka ši suknelė. 

 • Kaip tik. (Ar tinka tie batai?) Kaip tik. 

 • Viskas gerai.  

 • Puiku.  

 • Man nepatinka.  

 • Ne, taip netinka. 

• (ne)patenkinamai 

 

5.2.5 patikimas 

• Vs patikti, mėgti 

 

Žr. Komunikacinės intencijos ir jų raiška 

2.5.16 –2.5.18. 

 

Man labai patiko tas filmas. Ar tu 

mėgsti kiną? 

5.2.6 taisyklingumas  

 • B (ne)taisyklingas, geras, blogas, 

klaidingas, norminis 

• Dv klaida, taisyklė, nukrypimas, išimtis, 

paklaida, apsirikimas, neapsižiūrėjimas, 

norma 

 

 • Vs taisyti, pagerinti, būti teisiam, 

(su)klysti 

 

 • pagal normą, pagal taisykles  

 • Pv gerai, blogai, taisyklingai, tiksliai, 

klaidingai 

 

5.2.7 sėkmingumas  

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

 • B (ne)sėkmingas Prasidėjo sėkmingas darbas. 
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 • Pv (ne)sėkmingai Viskas vyksta sėkmingai. 

 • Dv (ne)sėkmė, pasisekimas  

5.2.8 naudingumas  

 • B (ne)naudingas, praktiškas, svarbus, 

pelningas, vertingas, pravartus 

Tai bus naudinga. 

 • (ne)naudotinas  

• galimas naudoti, vartoti 

Tos medžiagos nenaudotinos. 

5.2.9 sugebėjimas  

 • Vs (ne)galėti, (ne)(su)gebėti, mokėti Jis to nesugeba. Aš moku 

skambinti kanklėmis. 

5.2.10 svarbumas  

 • B (ne)svarbus Mums tai labai svarbu. 

5.2.11 normalumas  

 • B (ne)normalus, keistas, (ne)įprastas /  

-inis, unikalus 

Kiek keista. 

5.2.12 lengvumas, sunkumas  

 • B lengvas, sunkus, sudėtingas, painus Lietuvių kalba gana sunki. 

 Pv lengvai, sunkiai 

• Dv lengvumas, sunkumas 

Jai viskas lengvai sekasi. 

5.2.13 atradimas  

 • Vs atrasti, atskleisti, išrasti, išaiškinti, 

panaikinti, anuliuoti, trūkti, pasigesti 

• Dv atradimas, išradimas 

Kas atrado Ameriką?  

Išrastas elektroninis mikroskopas. 

5.2.14 kompleksiškumas, paprastumas  

 • B sudėtinis, (ne)sudėtingas, painus, 

kompleksiškas, komplikuotas, paprastas,  

  

 • Dv sudėtingumas, paprastumas  

5.2.15 patogumas  

 • B (ne)patogus  

 • Dv (ne)patogumas  

5.2.16 bendrumas, visuotinumas  

 • B bendras, visuotinis, globalus, 

individualus, specifiškas, specialus, 

tipiškas, įprastas, ypatingas, nepaprastas, 

išimtinis, tam tikras 

• Vs su(si) dėti / susidaryti iš  Vd K, 

apibendrinti 

• Dv visuma, bendrumas, visuotinumas, 

dalis, detalė, elementas, komponentas, 

savybė, ypatybė 

. 
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6. PSICHINĖ VEIKLA  
   

6.1 mąstymas, svarstymas, intuicija  
   

 • Vs (susi)mąstyti, svarstyti, tikėti(s), viltis, 

būti tikram, nujausti, numanyti, numatyti, 

žinoti, atsiminti, (ap)galvoti, manyti, 

laikyti, būti nuomonės, atrodyti (man 

atrodo), apsigalvoti, pakeisti nuomonę, 

(ne)abejoti, ignoruoti, atmesti, įsivaizduoti, 

(ne)rūpėti, praleisti, nepastebėti, žiūrėti 

pro pirštus, atsižvelgti, apibendrinti, 

padaryti išvadą 

• Dv nuomonė, tikėjimas, viltis, 

įsitikinimas, tikrumas, išvada, žinios, 

žinojimas, mintis, mąstymas, svarstymas, 

požiūris 

Tikėk tuo, ką jis sako.  

Visi jį laikė doru žmogumi.  

   

6.2 bendravimo veiksmai   
   

 • Vs (pa)klausti, atsakyti, dėkoti, 

atsiprašyti, atleisti, kviesti, prašyti, liepti, 

įsakyti, drausti, siūlyti, rekomenduoti, 

kalbėti, sakyti, šnekėti, pasakoti, išjuokti, 

bendrauti, diskutuoti, ginčytis, pasiteisinti, 

patarti, rašyti 

 

 • Dv klausimas, atsakymas, teiginys, 

argumentas, bendravimas, diskusija, 

pranešimas, pastaba, įsakymas, siūlymas, 

pajuoka, rekomendacija 

 

   

7. RYŠIAI, SANTYKIAI  
   

7.1 erdvės santykiai  

 žr. Abstrakčiosios sąvokos 2.1–2.4 

 

   

7.2 laiko santykiai 

žr. Abstrakčiosios sąvokos 3.1–3.22 

 

   

7.3 veiksmo santykiai   
   

7.3.1 su subjektu: veikėju, būsenos patyrėju  

 • Vd V Brolis gyvena Kaune. 

 • šalutiniai veiksnio sakiniai 

• Vd K 

 

• Vd N  B bev. g. / beasm. Vs 

 

• Vd N  Pad 

Kas ieško, tas randa. 

Šis laiškas Jono parašytas. 

Atėjo svečių. Tėvo nėra namie. 

Man šalta. Jam skauda gerklę. 

Jam nesinori valgyti. 

Išėjome saulei tekant. 

7.3.2 su objektu  

 • Vd G Parašyk laišką. 

 • Vd K Nupirkau ledų. Laukiu draugo. 

Ar tu nematai jo? 

 • Vd N Duok mamai puoduką. 

 • Vd Įn Ar važiuosime mašina? 
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 • Vd V 

 

• šalutiniai papildinio sakiniai 

Universitetas įkurtas prieš 

400 metų. Reikia darbas dirbti. 

Niekas nežinojo, kada ji išvažiavo. 

 
   

7.3.3 būdas  
   

 • Pv greitai, lengvai, gražiai, atsargiai; 

geruoju, gražiuoju, patylom, dviese 

Ji labai įdomiai pasakoja. 

 • Vd Įn  Sesuo kalba skardžiu balsu. Jie 

gyvena būriais. 

 • be, iki  Vd K, pagal  Vd G, su  Vd Įn Mes gyvename be rūpesčių. 

Šokome iki iškritimo. Brolis dirba 

pagal sutartį. 

Ar jis rašo su džiaugsmu? 

 • kaip  Vd Jis dirba kaip arklys ( sunkiai). 

 • kaip, kad, jog, lyg, negu, tarytum, tarsi 

kiek, juo… juo, juo… tuo, kuo… tuo + PD 

Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Kuo 

į mišką giliau, tuo medžių daugiau. 

 • pusdalyviai, būdiniai  Brolis visada rašo tylėdamas.  

Berniukas bėgte nubėgo. 
   

7.3.4 priežastis  
   

 • Pl dėl, iš, nuo  Vd K; už, per + Vd G Ji neatėjo dėl ligos. Jis net 

nuraudo iš gėdos. Vyras mirė nuo 

žaizdų. Sėdi kalėjime už vagystę. 

Per apsileidimą darbas liko 

nebaigtas. 

 • PD  nes / todėl, dėl to, kad  PD Nepaskambinau todėl, kad neveikė 

telefonas. 

 • kodėl, todėl, tyčia, netyčia  

 • Vd Įn  Ji susirgo gripu. Atvykome 

katedros kvietimu. 
   

7.3.5 tikslas  
   

 • Vs bendr. Važiuojam pailsėti. 

 • Vd K Tėvai išvažiavo atostogų. 

 • Vd N Mes ruošėmės kelionei 

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

7.4 lyginimas  
   

7.4.1 vienodumas, nevienodumas  

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

 • (ne)panašus į Vd G Sūnus labai panašus į tėvą. 

 • kitoks ( negu) Ji visai kitokia negu aš. 

 • kitas, dar (kas nors) Duok man kitą knygą. 

 • B (ne)vienodas, lygus, tapatus, 

skirtingas, 

 

 • Dv (ne)vienodumas, lygybė, tapatumas, 

tapatybė, skirtumas, skirtingumas, skirtybė 

 

 • Vs lyginti, gretinti  
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7.4.2 skirtingas ypatybės kiekis  

 • aukštesnysis B ir Pv laipsnis  už, negu, 

nei  

• (visų ) aukščiausiasis B ir Pv laipsnis / 

( iš visų) 

Vytas vyresnis už Kazį. 

 Ta liepa buvo visų aukščiausia. 

Jis nubėgo greičiausiai iš visų. 

   

7.5 priklausomybė  
   

 • savybiniai Įv Tai mano mašina. 

 • Vd K 

• Vs turėti, priklausyti, gauti, duoti, laikyti 

 

 

 

• Dv savininkas, šeimininkas, nuosavybė, 

turtas 

• B savas, nuosavas, tikras 

 

• Pl be  Vd K, su  Vd Įn 

Vyro brolis yra gydytojas. 

Aš turiu didelį butą. Ta mašina 

priklauso mano tėvui. Mano 

seneliai laiko karvę. Pusbrolis 

gavo didelį palikimą. 

 

Jis yra Alinos tikras tėvas, ne 

patėvis. 

Į užsienį negalima važiuoti be 

paso. 
   

7.6 loginiai ryšiai  
   

7.6.1 sujungimas  

7.6.1.1 

 

 

7.6.1.2 

 

 

 

 

7.6.1.3 

sudėjimas 

• ir, taip pat 

 

priešprieša 

• o, bet, tačiau 

• Pv atvirkščiai, priešingai, skirtingai  

 

• antra vertus, kita vertus 

alternatyva 

• ar, arba, ar ... ar, arba ... arba 

 

Pasėdėk ir paskaityk. Ji išvažiuoja, 

jis taip pat išvažiuoja. 

Šiandien pailsėsime, o rytoj vėl 

važiuosime. 

Skirtingai nuo kitų brolių, Simas 

buvo mažas ir storas. 

Antra vertus, manęs tai nedomina. 

Arba nutilk, arba išeik. 

7.6.2 draugės santykiai  

 • su  Vd Įn 

• kartu (/) ir 

Ar jūs einate su mumis? 

Kartu eis ir mano brolis. 

7.6.3 išskirtis  

 • išskyrus  Vd G Buvo visi, išskyrus tave. 

 • nepaisant  Vd K Nepaisant kritikos, darbas buvo 

įvertintas teigiamai. 

 • tik ne Galima ateiti visada, tik ne 

sekmadieniais. 

 • be to, maža to, negana to Be to, pasakysiu dar ir motinai. 

Maža to, ten vyko didelė puota. 

 • be  Vd K Pradėkite be manęs. 

7.6.4 sąlyga  

 • jei / jeigu  PD Jeigu galėsiu, ateisiu. 

7.6.5 nuolaida  

 • nors  PD 

 

• kad ir ...  PD 

 

Nors oras buvo prastas, bet 

kelionė visiems patiko. 

Kad ir kaip stengiausi, nieko 

neišėjo. 
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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, 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 grožinės literatūros 

tekstams. 

Deiksė gali būti apibrėžiamoji ir neapibrėžiamoji. 

 

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. 

 • sangąžinis 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, manas, 

tavas, 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 suvargęs. 

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

kelintas, kelinta 

Apžiūrėjome namą, kuriame niekas 

negyveno. 

 • sangrąžinis Įv savęs Jonui ir vėl nepasisekė. Jam taip 

pagailo savęs. 

  



6  s k y r i u s .  ABSTRAKČIOSIOS SĄVOKOS  

76 

 

 • Įv pats  

 • įvardžiuotiniai B, Dal, Sk, Įv, nurodantys 

anksčiau minėtus daiktus 

(Prasidėjo baisi pūga.) Kad tik 

toliau nuo tos baisiosios pūgos. 

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

buvo išėjęs. 

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, 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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Svarbiausias Aukštumos, kaip ir Slenksčio, aprašo bruožas tas, kad čia pateikiama 

lygiui būtina kalbinė medžiaga yra atrenkama remiantis mokinio poreikiais. Be to, aptariama, 

kada ir kaip mokinys turėtų gebėti vartoti svetimąją kalbą. Tam pateikiama sistema, kurią 

sudaro komunikacinės intencijos bei jų raiška ir sąvokos. Komunikacinės intencijos iš esmės 

nurodo, kokie ketinimai ir kaip gali būti reiškiami kalbos priemonėmis. Pvz., galima klausti 

specialiosios informacijos (Kiek dabar valandų?), prašyti pagalbos (Gal galite man padėti?), 

siūlyti (Prašom vaišintis!), sveikinti (Sveikinu!) ir pan.  

Sąvokos yra skirstomos į abstrakčiąsias ir konkrečiąsias. Abstrakčiosios – pačios 

bendriausios – sąvokos (pvz., egzistencija, erdvė, laikas ir t. t.) yra tos, kurias mokiniui gali 

tekti išreikšti bet kuriame situaciniame kontekste. Jos yra glaudžiai susijusios su kitomis 

artimomis abstrakčiosiomis sąvokomis, pvz., egzistencijos sąvoka apima buvimą ir nebuvimą, 

vyksmą ir t. t. Konkrečiosios sąvokos, pvz.: šeima, profesija, laisvalaikis ir t. t., tiesiogiai 

nurodo dalykus, aktualius čia ir dabar. Šių sąvokų reikia konkrečiame situaciniame kontekste. 

Be to, jos yra susijusios su tam tikromis transakcinėmis (keitimosi informacija) situacijomis 

bei temomis. Taigi abstrakčiosios sąvokos gali būti reiškiamos bet kuriame kontekste, o 

konkrečiosios sąvokos visada susijusios su tam tikru kontekstu. 

Atsižvelgdami į tai, kiek įvairios komunikacinės intencijos yra realizuojamos ir kaip 

reiškiamos abstrakčiosios sąvokos, galime atrinkti svarbiausias kalbines priemones, ypač – 

bet ne vien tik – gramatines formas ar konstrukcijas, įtraukdami ir tokias uždaras leksines-

gramatines žodžių klases kaip prielinksniai, jungtukai, dalelytės, iš dalies – prieveiksmiai, 

jaustukai, ištiktukai. Konkrečiosios sąvokos (pvz., adresas, amžius, lytis ir t. t.) – tai 

pagrindas apibrėžiant aptariamo lygio žodyną, su kuriuo mokinys turėtų būti susipažinęs. 

Vienos šių sąvokų, labai reikalingos mokiniams, gali būti tik išvardijamos, o kitos nurodomos 

pasakant, ką mokiniai turėtų gebėti daryti konkrečiose transakcinėse situacijose ar 

bendraudami tam tikra tema. 

Šiame skyriuje kalbama apie transakcines situacijas bei temas ir yra išvardijama, ką 

mokinys turėtų gebėti daryti tose situacijose ar bendraudamas tomis temomis. O pabaigoje 

kalbama apie žodyną, kuris būtinas Aukštumos (B2) lygio mokiniui. Kiekvienas minėtas 

dalykas yra aptariamas poskyriuose Temos, Tikslinga veikla ir Žodynas.  

 

Temos 

Aukštumos (B2) lygis yra aukštesnis, palyginti su Slenksčiu (B1) – žemesniu 

savarankiško svetimosios kalbos vartojimo lygiu. Aprašant kalbos mokėjimo Slenksčio (B1) 

lygį, buvo remtasi dažniausiai pasitaikančiomis ir reikalingiausiomis situacijomis, į kurias 

galėtų patekti mokinys, ir į tai, su kuo tose situacijose galėtų tekti mokiniui susidurti ir ką jis 

turėtų gebėti svetimąja kalba. Taip pat buvo pateikiamos ir bendravimo temos. Jos atrinktos 

pagal reikalingumą, dažnumą kasdieniame gyvenime. Tokia koncepcija gerai tiko Slenksčio 

lygiui. Todėl jos yra laikomasi ir aprašant aukštesnį komunikacinės kompetencijos lygį. Taigi 

išvada galėtų būti tokia: Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų gebėti visa tai, kas buvo 

numatyta Slenkstyje, nepamiršdamas ir ten išvardytų temų. Tačiau iš Aukštumos (B2) lygio 

kalbos vartotojo tikimasi kokybinių pokyčių, t. y. jis turėtų kalbėti gramatiškai taisyklingiau, 

tiksliau, laisviau, rišliau (žr. 14 skyrių). Tai nereiškia, kad mokiniams reikės ar jie norės, kad 

jų veiklos užmojai būtų platesni nei Slenksčio (B1) lygio. Juk ne kiekvienam žmogui svarbu 

ar įdomu išsamiai pranešti apie sporto įvykius ar įsitraukti į diskusiją apie paslaugas. Vis dėlto 

mokinys, siekiantis Aukštumos (B2) lygio, turėtų jausti poreikį gebėti bendrauti gana 

įvairiomis temomis (pvz., bankų paslaugos, žiniasklaida, kultūrinis gyvenimas, religija ir 



7  sk yr iu s .  TIKSLINGA TEMINĖ VEIKLA IR ŽODYNAS 

78 
 

pan.) aukštesniu lygiu, nei aprašoma Slenkstyje. Prisiminkime, kad žmogus, pasiekęs 

Slenksčio (B1) lygį, gali bendrauti jau be vertėjo. Pasiekusiems Aukštumą mokiniams ne tik 

nereikia vertėjo, bet ir gebama laisviau reikšti savo mintis, nuomones, jausmus ir pan. 

įvairiomis temomis ir įvairiose situacijose. Vadinasi, siekdamas Aukštumos (B2) lygio 

mokinys galėtų ir pasirinkti siūlomas Slenkstyje temas, ir papildyti jų sąrašą naujomis, sau 

svarbiomis temomis. Pagaliau mokiniai, analizuodami, su kokiomis temomis jie geba 

susidoroti kalbėdami, gali norėti įrodymų, kad jų gebėjimai yra išaugę. Tokių kalbos 

mokėjimo pažangos įrodymų mokiniams gali prireikti ir dėl kitų priežasčių. Jei mokinys nori 

susidaryti sau svarbių temų sąrašą, jis tai gali padaryti. Šie mokiniui svarbūs dalykai gali tapti 

savarankiško mokymosi krūviu. Tai yra realu, jei siekdamas žemesnių kalbos mokėjimo 

lygių, pvz., Slenksčio (B1), mokinys gerai suvokė mokėjimo mokytis principus ir yra 

pasirengęs dirbti savarankiškai. 

 Aukštumos (B2) lygiui nėra labai svarbu, kiek temų yra siūloma. Svarbiau jų 

išsamumas ir tikslingos teminės veiklos kokybė. Žinoma, temų turėtų būti gana daug, kad jos 

atitiktų mokinio interesus ir, jei norima gauti kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį pažymėjimą, 

galėtų laiduoti egzaminuotojui, kad mokinio komunikaciniai gebėjimai yra pakankamai 

platūs, vertinant pagal bendruosius svetimosios kalbos mokėjimo kriterijus. 

 

Tikslinga veikla 

 Slenksčio (B1) apraše prie kiekvienos temos yra pateikti nurodymai, ką mokiniai 

svetimąja kalba turėtų gebėti. Tai yra: 

 teikti ir gauti informaciją; 

 reikšti požiūrius ir keistis nuomonėmis, papasakoti apie mėgstamus ir nemėgstamus 

dalykus, teikiamus prioritetus; 

 aprašyti paprastus įvykius ar vietas; 

 pasinaudoti paslaugomis. 

Iš Aukštumos (B2) lygio mokinių tikimasi, kad, be viso to, jie pasirinktomis temomis 

gebės: 

 paaiškinti, argumentuoti, ginti savo požiūrius ir nuomones; 

 dalyvauti diskusijose; 

 aprašyti ar papasakoti apie įvykius ir jų seką, aplinkybes, išgyvenimus bei patirtį; 

 įveikti kalbinius sunkumus, kylančius naudojantis viešosiomis paslaugomis. 

Žodžiu, pagal Slenksčio apraše pateiktas temas Aukštumos (B2) lygio mokiniams yra 

keliami toliau aprašomi reikalavimai. 

 

. 1. Asmens tapatybė 

 

 Mokiniai turėtų gebėti papasakoti apie save ir kitus asmenis, t. y. pasakyti 

vardus, pavardes, titulus, mokslo ar karinius laipsnius; jei reikia, vardą ir pavardę pasakyti 

paraidžiui; pasakyti adresus, telefonų numerius, gimimo vietas bei datas, amžių, tautybę, lytį, 

šeiminę padėtį bei sudėtį, konfesinę priklausomybę; papasakoti, ką jie ar kiti asmenys daro ar 

numato daryti gerindami savo gyvenimo sąlygas – reikšti, argumentuoti, požiūrius ir nusakyti, 

paaiškinti teikiamus prioritetus; papasakoti apie savo ir kitų asmenų profesinę ar kitokią 

veiklą, reikšti savo nuomonę šiais klausimais, ją paaiškinti; aprašyti ar nupasakoti savo ir kitų 

asmenų išvaizdą, charakterius, diskutuoti apie tai, suprasti panašią kitų asmenų teikiamą 

informaciją, ginčytis dėl detalių, požiūrių ir nuomonių. 
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2. Pastatai ir namai 

 

Mokiniai turėtų gebėti aprašyti savo gyvenamąją vietą: namą ar butą, kambarius 

juose – papasakoti apie baldus, patalynę, interjero savitumus, patogumus, kainas, paslaugas, 

remonto darbus. Gauti ar (ir) suprasti panašią informaciją, pasikeisti požiūriais ir nuomonėmis 

apie tai, paaiškinti savo pozicijas ir dalyvauti diskusijose, susijusiose su šia tema. (Žr. 

3 skyriaus 1.2 poskyrį.) 

 

3. Gamta, regionas 

 

Mokiniai turėtų gebėti aprašyti ar aptarti regioną, kuriame gyvena ar gyveno, 

geografinius jo ypatumus, taip pat apibūdinti įvairius paukščius, gyvūnus, augalus, pasakoti 

apie darbus kaime, darže ar sode. Be to, gebėti apibūdinti gamtos sąlygas, pasakyti orų 

prognozes, gauti ar (ir) suprasti panašią informaciją, pasikeisti požiūriais ir nuomonėmis apie 

tai, paaiškinti savo pozicijas ir dalyvauti diskusijose, susijusiose su šia tema.  

 

4. Kasdienis gyvenimas 

 

Mokiniai turėtų gebėti pasakoti apie kasdienybę darbe ir namuose, suteikti informaciją 

apie savo pajamas, mokymąsi ir perspektyvas, gauti / suprasti panašią informaciją iš kitų 

asmenų, pasikeisti požiūriais apie tai ir diskutuoti. (Žr. 3 skyriaus 1.10 ir 1.12 poskyrius.) 

 

5. Laisvalaikis 

 

Mokiniai turėtų gebėti papasakoti, kada yra jų laisvalaikis ir ką jie tuomet mėgsta 

daryti, apibūdinti savo pomėgius ir interesus, papasakoti apie viešas ar privačias 

pasilinksminimų formas, žiniasklaidos priemones, sportą ir skaitymą; gauti / suprasti panašią 

informaciją iš kitų asmenų, keistis požiūriais šia tema, aiškinti ir diskutuoti apie tai, ką mėgsta 

ir ko nemėgsta, kodėl. (Žr. 3 skyriaus 1.8 poskyrį.) 

 

6. Kelionės 

 

Mokiniai turėtų gebėti pasakoti apie sausumos, vandens, oro transporto priemones ir 

kaip jomis pasinaudoti verslo tikslams ar poilsiui; apsigyventi keliaudami; pasakoti apie 

keliones, pasikeisti požiūriais apie tai ir apie apsigyvenimo sąlygas, diskutuoti. Taip pat 

mokiniai turėtų gebėti paklausti kelio ir suteikti kitiems asmenims tokią informaciją. (Žr. 

3 skyriaus 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1,8, 1.11, 1.13 poskyrius.) 

 

7. Santykiai su žmonėmis  

 

Mokiniai turėtų gebėti pasakoti apie asmeninius santykius, dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime, tvarkyti korespondenciją, pasakoti apie priklausomybę klubams, apie vyriausybės 

formas ir politiką, apie kriminalinius ir teisingumo dalykus, apie karą ir taiką, socialinius 

reikalus. Jie turėtų gebėti pasikeisti informacija ir nuomonėmis apie tai su kitais asmenimis, 

dalyvauti diskusijose ir paaiškinti savo požiūrius. (Žr. 3 skyriaus 1.12, 1.13 ir 2 poskyrius.) 
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8. Sveikata ir higiena 

 

Mokiniai turėtų gebėti nusakyti savo būsenas ir savijautą; pakalbėti apie dalykus, 

susijusius su asmenine higiena, ir įsigyti reikiamų gaminių, papasakoti apie sveikatą ir ligas, 

paaiškinti gydytojui ar odontologui savo bėdas, pranešti apie nelaimingus atsitikimus greitajai 

medicinos pagalbai ar (ir) draudimo įstaigoms, pasikeisti informacija ir nuomonėmis šiais 

klausimais, dalyvauti diskusijoje ir paaiškinti savo požiūrį. (Žr. 3 skyriaus 1.1.9 ir 

1.9.4 poskyrius.) 

 

9. Švietimas ir mokslas 

 

Mokiniai turėtų gebėti pasikeisti informacija ir nuomonėmis apie švietimą, konkrečiai 

apie edukacijos tipus, mokomuosius dalykus ir kvalifikaciją; dalyvauti diskusijose šiais 

klausimais ir paaiškinti savo požiūrius. Taip pat mokiniai turėtų gebėti išreikšti, kokie yra jų 

svetimosios kalbos gebėjimai, spręsti svetimosios kalbos supratimo, raiškos ir taisyklingumo 

problemas; pasikeisti patirtimi ir požiūriais apie tai, dalyvauti diskusijose ir paaiškinti savo 

požiūrius. (Žr. 3 skyriaus 1.10 poskyrį.) 

 

10. Prekyba 

 

Mokiniai be kalbos kliūčių turėtų gebėti įsigyti prekių įvairiose parduotuvėse, 

pasinaudoti teikiamomis nuolaidomis ar pan., aptarti kainas, sumokėti už daiktus; pasikeisti 

informacija ir požiūriais šiais klausimais, dalyvauti diskusijose apie tai ir paaiškinti savo 

požiūrius. (Žr. 3 skyriaus 1.4 poskyrį.) 

 

11. Maistas ir gėrimai  

 

Mokiniai turėtų gebėti užsisakyti įvairių rūšių maisto ir gėrimų restoranuose, kavinėse 

ar pan., išsiaiškinti, kaip ir iš ko patiekalai yra pagaminti, suformuluoti savo pageidavimus; 

pasikeisti nuomonėmis apie maistą, gėrimus ir vietas, kur galima valgyti ir gerti; dalyvauti 

diskusijose apie tai ir paaiškinti savo požiūrius. (Žr. 3 skyriaus 1.3 poskyrį.) 

 

12. Paslaugos 

 

Mokiniai turėtų gebėti teirautis, naudotis ir padėti kitiems pasinaudoti pašto, telefono, 

banko, policijos, diplomatinių tarnybų, automobilių servisų, degalinių ir pan. paslaugomis. 

(Žr. 3 skyriaus 1.1.4, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.2, 1.7, 1.9 poskyrius.) 

Ypač daug dėmesio mokiniai turėtų skirti temoms, susijusioms su profesine veikla. 

Kiekvieno Aukštumos (B2) lygio kalbos vartotojo individualus darbas – atsirinkti temas ir su 

jomis susijusias konkrečiąsias sąvokas, reikalingas profesinės kalbos kokybei gerinti. 

Dar vienas Aukštumos (B2) lygio skirtumas nuo Slenksčio yra tas, kad mokiniai turėtų 

gebėti reikšti mintis ne tik apie savo asmenį ar veiklą, bet ir išsakyti objektyvius, bendrus 

visuomenei ar tam tikrai žmonių grupei dalykus. Žodžiu, reikšdami savo pažiūras, jas 

argumentuodami, gindami, mokiniai turėtų: 

 kritiškai vertinti savo ir kitų nuomones, jas lyginti; 

 analizuoti įvairius diskusijos klausimus; 

 pasverti argumentus, 

 apibendrinti diskusiją; 

 padaryti išvadas; jei reikia, rasti kompromisą; 
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 argumentuotai keisti savo požiūrį, jei tam yra priežasčių, arba likti tos pačios 

nuomonės ir t. t. 

Kadangi Aukštumos (B2) lygio mokiniams keliami didesni reikalavimai, kaip antai: 

paaiškinti, argumentuoti, dalyvauti diskusijose, aprašyti vietas, papasakoti apie kelis įvykius ir 

jų seką ir pan., tai šiems mokiniams teks taikyti ir daugiau diskurso organizavimo strategijų 

(žr. 5 skyrių). 

 

ŽODYNAS 

 

Slenksčio (B1) lygio mokiniai jau geba be pagalbos patenkinti savo kasdienes 

elementarias reikmes. Kadangi šis lygis akcentuoja tik pačius paprasčiausius poreikius, 

galima numatyti, kad žodynas yra nelabai platus ir vienodas visiems vartotojams. Aukštumos 

(B2) lygio mokiniai turėtų gebėti ne tik susidoroti su paprastomis situacijomis, bet ir 

sėkmingai komunikuoti labai įvairiais, problemiškais, specialiais atvejais. Be to, Aukštumos 

(B2) lygis negali būti visiškai standartizuotas dar ir todėl, kad kiekvienas individas turi savo 

veiklos ir interesų sritį, kurioje turi gebėti reikštis be didelių kalbos, o šiuo konkrečiu atveju – 

leksikos, sunkumų. Taigi Aukštumos (B2) lygio mokinių žodynas, viena vertus, turi būti 

platus, aprėpiantis daug ir įvairių gyvenimo situacijų, o, kita vertus, jis gali būti ir labai 

individualus, atitinkantis kiekvieno vartotojo poreikius. Svarbu, kad mokiniai gebėtų tiksliai ir 

net subtiliai, su niuansais, užuominomis, potekstėmis reikšti savo mintis ir suprasti kitų 

sakomą panašaus pobūdžio informaciją. Vadinasi, jie turi būti susipažinę su įvairiais 

sinonimais, stiliais (oficialiuoju, neutraliuoju, familiariuoju, žargonu, profesine kalba), 

požiūrių raiška kalbos priemonėmis (ironija, pajuoka, niekinimas, maloniniai žodžiai, 

perkeltinės reikšmės). Žodžiu, Slenkstyje nurodytos temos turėtų būti plečiamos kokybiškai. 

Kad būtų aišku, kaip galėtų būti papildomi teminiai žodynai, pateikiame vieną 

pavyzdį. Pvz., Slenkstyje poskyris Klimatas ir orai yra toks: 

 

klimatas 

orai 

gražūs / geri /     

blogi orai 

orai 

saulė 

saulėtas / saulėta 

šviesti 

mėnulis 

žvaigždė 

dangus 

vėjas 

vėjuotas / vėjuota 

pūsti 

lietus 

audra 

(pa)lyti 

bala 

rūkas 

(pa)kilti / (nu)kristi 

migla 

sniegas 

(pa / pri)snigti 

pūga 

(pa)kilti 

ledas 

plikledis 

šalti 

šaltis 

plikšala 

lijundra 

šerkšnas 

metų laikų 

pavadinimai 

karštis 

šiluma 

debesis 

debesuota 

apsiniaukę / 

apsiniaukęs / 

apsiniaukusi 

perkūnija 

žaibuoti 

temperatūra 

termometras 

šalta 

šilta 

karšta 

drėgna 

šlapia 

sausa 

 

 

Aukštumos (B2) lygio šis sąrašas turėtų būti plečiamas žodžiais, kurie yra vartojami 

kasdien, pvz., spaudoje, televizijoje, radijuje ar pan., ir galėtų atrodyti taip: 
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planeta 

klimatas 

orai 

dangus 

dangaus kūnų pavadinimai, pvz.: saulė, mėnulis, žvaigždė, žvaigždynas, kometa ... 

 

gamtos reiškinių pavadinimai, pvz.: audra, debesis, (nepastovus) debesuotumas, drėgmė, 

gūsis, karštis, kruša, ledas, ledkalnis, lietus, lijundra, liūtis, lytis, migla, perkūnija, plikšala, 

plikledis, potvynis, pūga, rūkas, rūkana, snaigė, sniegas, šaltis, šerkšnas, šiluma, vėtra, 

varveklis, vėsa, vėjas, žaibas ... 

 

metų laikų pavadinimai: pavasaris, vasara, ruduo, žiema 

 

veiksmų pavadinimai, pvz.: lyti, lynoti, dulkti, pilti kaip iš kibiro, pliaupti, pūsti, rūkas 

kyla / krenta, saulė kyla / leidžiasi, siausti, snigti, snyguriuoti, drėbti, šviesti, šalti, tirpti, 

žaibuoti ... 

 

tirštas (rūkas) 

bala 

temperatūra 

termometras 

 

klimato ir orų apibūdinimas, pvz.: apsiniaukęs, blogas, debesuotas, drėgnas, geras, giedras, 

gražus, karšta, niūrus, protarpiais lietus, tamsus, saulėtas, sausa, skaistus, šaltas, šiltas, šlapias, 

tvankus,  vėjuotas ... 

 

matomumas 

aukštas / žemas slėgis 

oro prognozė 

ciklonas, anticiklonas 

pasaulinis klimato atšilimas 

ozono skylė 

oro užterštumas 

 

 Pabrauktieji žodžiai papildė buvusį sąrašą. Žinoma, mokiniai, atsižvelgdami į 

savo poreikius, šį žodyną gali plėsti.  

 Kurias temines grupes ir kiek reikėtų papildyti, turėtų padėti nuspręsti ir 

mokytojai. Kaip nuoroda, kokia kryptimi galėtų būti plečiamas žodynas, šio aprašo pabaigoje 

pateikiamas A priedas.  

 Jau buvo minėta, kad mokiniams gali prireikti tokių leksikos teminių grupių, 

kokių aprašas nenumato. Nuspėti, kurios iš temų gali būti svarbios ar įdomios konkretiems 

asmenims, būtų sunku ir net neįmanoma. Atsirinkti tokią naudingą leksiką paliekama 

mokiniams patiems arba kartu su mokytojais. 



8  S K Y R I U S . DISKURSO KŪRIMAS  

83 
 

8  S K YR I U S . DISKURSO KŪRIMAS 

Penktame skyriuje teikiami komunikacinių intencijų raiškos pavyzdžiai daugiausia yra 

atskiri sakiniai, frazės ar žodžiai. Nepasiekęs Slenksčio (B1) lygio mokinys gali veiksmingai 

bendrauti vartodamas trumpus pasakymus, kuriais vienu metu išreiškia vieną komunikacinę 

intenciją. Dažnai komunikuojama su aktyvesniu, labiau patyrusiu kalbėtoju, pvz., 

gimtakalbiu, kuris ir palaiko pokalbį. Nors Slenksčio (B1) lygio ir net nepasiekę šio lygio 

mokiniai jau turi sukaupę tiek kalbos priemonių išteklių, kad galėtų kurti ilgesnį diskursą, vis 

dėlto psicholingvistinės priežastys lemia tai, kad nepatyręs kalbėtojas yra linkęs suskaidyti 

pokalbį į trumpas atkarpas, t. y. mokiniai teoriškai gali gerai mokėti elementaraus lygio 

gramatiką, jų žodynas gali būti pakankamai platus, bet nedrįstama konstruoti sudėtingesnių 

pasakymų, nes tiesiog stinga bendravimo užsienio kalba patirties. 

Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų gebėti geriau kontroliuoti savo turimas kalbos 

priemones ir greičiau tinkamai (tada, kai reikia, tiek, kiek reikia, taip, kaip reikia) sukurti 

ilgesnį bei informatyvesnį pasakymą. Mažiau laiko užimtų žodžio parinkimas ar gramatikos 

taisyklių taikymas. Šio lygio mokinys turėtų gebėti tiek konstruoti sudėtingesnius sakinius, 

perteikiančius daugiau įvairios reikšmingos informacijos, tiek kurti ir ilgesnį diskursą, 

susidedantį iš keleto rišlių (koherentiškų) sakinių. 

Diskursas Aukštumos apraše suvokiamas kaip konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje 

vykstantis kalbinės komunikacijos procesas. Tai monologinis ar dialoginis tekstas, kuris yra 

kuriamas vieno ar kelių kalbėtojų ar rašytojų konkrečiame kontekste.  

Aukštumos (B2) lygio atveju svarbūs principai, kuriais remdamasis mokinys gali kurti 

ilgesnį ir informatyvesnį sakinį ar diskursą. Žemesnių kalbos mokėjimo lygių aprašuose net 

nepabrėžiami sudėtinio sakinio ar diskurso kūrimo dalykai. 

Paprasčiausias būdas plėsti pasakymo informatyvumą – tai įvairias 5 skyriuje 

išvardytas raiškos priemones vartoti greta, tarsi norint aiškiau ir įtaigiau išreikšti intenciją. 

Toks kalbinės raiškos priemonių perteklius yra būdingas gimtąja kalba kalbančiųjų 

pasakymams. Taigi Aukštumos (B2) lygio mokinys komunikuoja geriau, veiksmingiau, nes jo 

šnekoje daugėja perteklinių elementų. Pvz., į klausimą Ar nematei mano akinių? atsakymas 

galėtų būti toks: Jie čia. Ant lentynos, tarp knygų, kur vakar juos ir pasidėjai. (Žr. 5 skyrių.) 

Reaguojant į analogišką susinervinusio kalbėtojo klausimą atsakymas galėtų būti ir toks: 

Nesinervink. Nėra ko pykti. Nusiramink ir pagalvok, kur tu juos vakar pasidėjai. Reiškiant 

sutikimą su pašnekovo pasakyta mintimi, taip pat gali būti suformuluota visa sakinių seka. 

Pvz., reaguojant į teiginį Reikėtų padaryti talką ir sutvarkyti kiemą, gali būti atsakyta: Taip, 

žinoma. Gerai sakai. Aš visiškai sutinku. Tačiau pašnekovas nebūtinai turėtų pritarti. Pvz., 

reakcija Na, na. Įdomu. Kas susirinks į tą talką? rodo ironišką požiūrį ir nepritarimą. 

Ilgesnių sakinių ir jų sekų vartojimas yra labai svarbus pasakojant ar aprašant – 

reiškiant intencijas, minimas 5 skyriaus 1.2 poskyryje. Šios intencijos svarbios visiems 

lygiams. Pvz., dar nepasiekęs Slenksčio (B1) lygio mokinys kalbės nesudėtingos sandaros 

sakiniais, tiek pokalbyje, tiek perteikdamas informaciją ar jos klausdamas, vartos standartines 

frazes, kurių yra išmokęs ir dar negeba keisti, sudarinės paprastus vardažodinius junginius, 

pvz., geras žmogus, pilnas vandens, ši diena, dešimt draugų ir t. t., atsakinės trumpai. 

Aprašydamas ar pasakodamas, Pusiaukelės (A2) lygio mokinys kurs trumpesnę ar ilgesnę 

virtinę gramatiškai nesudėtingų sakinių, kurie tarpusavyje nebus aiškiau siejami kitokiomis 

rišlumo (kohezijos) priemonėmis, tik natūralia sakinių tvarka bei dažniausiai vartojamais 

jungtukais ir / bet. Tokio lygio pasakojimo bei aprašymo pavyzdys galėtų būti:  

Vakar aš mačiau avariją. Žmogus ėjo per gatvę. Jis buvo labai senas. Jis buvo su 

barzda. Jo barzda buvo žila. Buvo vakaras. Buvo tamsu. Lijo lietus. Senas žmogus ėjo lėtai. 



8  S K Y R I U S . DISKURSO KŪRIMAS  

84 
 

Jis nešė sunkų krepšį. Labai greitai važiavo mašina. Ji negalėjo sustoti. Žmogus krito. Buvo 

baisu.1 

Toks diskursas rodo, kad mokinys yra gerai išmokęs elementaraus kalbos lygio 

dalykus, parenka tinkamus žodžius, juos taisyklingai sudėlioja į sakinius. 

Slenksčio (B1) lygio mokinys jau geba kurti įvairesnių konstrukcijų sakinius. Pvz., 

sudarydamas vardažodinius junginius jis pasirinks ne tik įvairesnius vardažodžius, bet ir 

sudėtingesnius junginius, kaip antai: tekantis vanduo, noras mokytis, garsus darbais, piktas 

ant visų ir t. t. Taip pat mokinio kuriamuose sakiniuose bus įvairiai reiškiamų aplinkybių. 

Tačiau iš Slenksčio (B1) lygio mokinio nėra tikimasi, kad jis tokių priemonių viename 

sakinyje vartos daugiau nei vieną ar dvi. Pvz., panaši istorija apie avariją šio lygio mokinio 

galėtų būti papasakota ir taip: 

Vakar Laisvės prospekte aš mačiau baisią avariją. Senas žmogus su ilga žila barzda 

lėtai ėjo per gatvę. Jis nešė sunkų krepšį su kažkokiais daiktais. Jau buvo tamsus vakaras, 

smarkiai lijo. Toks laikas labai pavojingas. Mašina važiavo per greitai ir todėl laiku 

nesustojo. Kai žmogus nukrito ant gatvės, man buvo taip baisu!2 

Pusiaukelės (A2) lygio mokinio diskursą sudarė 14 sakinių. Tas pačias mintis 

Slenksčio (B1) lygio mokinys perteikė 7 sakiniais, suteikiančiais daugiau informacijos. Ji 

perteikiama kompaktiškiau, taip pat šiek tiek išreiškiant ir emocinę reakciją, pvz., baisią 

avariją, laikas labai pavojingas, man buvo taip baisu. 

Aukštumos (B2) lygio mokinio ne tik turtingesnis žodynas, bet ir gebama laisviau 

vartoti gramatines konstrukcijas, įvairiomis priemonėmis bei loginiais ryšiais jas lanksčiau 

sieti tarpusavyje, taip pat daug tiksliau ir laisviau diskursą papildyti savo komentarais, 

požiūrio raiška ir emocinėmis reakcijomis į pranešimo turinį ir į pašnekovą. Pvz., 

adresuodamas savo pranešimą oficialiam asmeniui, apie avariją mokinys galėtų papasakoti 

taip:  

Vakar, 22.00 val., aš buvau Laisvės prospekte, ties ,,Rygos“ parduotuve, įvykusios 

avarijos liudininkas. Nors buvo jau labai tamsu, smarkiai lijo, ir gatvė buvo slidi, bet 

pagyvenęs vyras, nesidairydamas į šalis, ramiai ėjo per gatvę, sunkiai nešdamas savo krepšį, 

pilną kažkokių daiktų. Tuo metu dideliu greičiu gatve važiavusio automobilio vairuotojas 

stabdė, bet, deja, mašina laiku nesustojo. Vyras buvo partrenktas.3  

Tokią pat informaciją pasakodamas draugui mokinys savo mintis galėtų reikšti taip:  

Žinai, vakar vėlai vakare Laisvės prospekte, prie savo namų, mačiau siaubingą 

avariją. Net baisu prisiminti! Toks senas vyriškis su ilga žila barzda, tempdamas keistą 

krepšį, matyt, pilną kažkokių sunkių daiktų, vos vos slinko per gatvę. Žinai, jau buvo labai 

tamsu, o dar ir lijo. Gatvė slidi. Ir tada dideliu greičiu atlėkė mašina. Vairuotojas dar bandė 

stabdyti, bet nesuspėjo. Partrenktas senis krito ant gatvės. Dieve, kaip buvo baisu!  

Taigi visų lygių mokiniai geba kurti pasakojimą ar aprašymą, tik ne visi vienodai 

informatyvų. Iš pavyzdžių aiškėja, kokie gali būti Aukštumos (B2) lygio mokinio kuriamo 

diskurso požymiai, kurie turėtų būti išmokti reikšti. 

 

  

                                                 
1 Pateiktas gramatikos ir rašybos požiūriu taisyklingas pavyzdys, tačiau tokio taisyklingumo nereikėtų tikėtis iš 

Pusiaukelės (A2) lygio mokinio.  
2 Pateiktas gramatikos ir rašybos požiūriu taisyklingas pavyzdys, tačiau tokio taisyklingumo nereikėtų tikėtis iš 

Slenksčio (B1) lygio mokinio.  
3 Ir Aukštumos (B2) lygio mokinio rašytas tekstas nebūtinai bus visiškai taisyklingas gramatikos ar rašybos, 

skyrybos požiūriu. Čia pateiktas pavyzdys rodo bendrą turinio raiškos sudėtingėjimo tendenciją, bet nėra 

autentiškas lygį, pvz., rašybos taisyklingumo požiūriu, atitinkantis pavyzdys. 
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Įterpiniai diskurse 

Kurdamas diskursą Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų gebėti ne tik konstruoti 

konstatuojamuosius sakinius, bet ir tinkamai juos papildyti įvairiais įterpiniais. Pastaraisiais 

turėtų gebėti parodyti savo ar ,,kito asmens požiūrį, emocijas dėl to, kas sakoma pagrindinio 

plano sakinio elementais, apibūdinti, kaip tie elementai pateikiami“ (Labutis 1998: 348) ir 

pan. Taigi mokiniai turėtų gebėti tinkamai vartoti: 

1. Modalinius įterpinius, reikšdami savo ar kito asmens požiūrį, ,,kiek tikra, kiek 

patikima tai, kas pranešama“ (ten pat: 350). Ši grupė apima: 

– įsitikinimą reiškiančius įterpinius, kaip antai: tiesa, žinoma, be abejo, be (jokios) 

abejonės, (savaime) aišku, (savaime) suprantama ir pan.; 

– abejojimą pasakančius tokius įterpinius: matyt, atrodo, rodos, ko gero, atrodytų, 

manyčiau ir pan. 

2. Emocinius įterpinius, kuriais ,,reiškiamas emocinis vertinimas – tiesiog kalbėtojo 

emocijos dėl kokio nors fakto“ (ten pat). Tokie įterpiniai būtų: laimė, laimei, nelaimei, deja, 

na, ak, oi oi ir kt. 

3. Minčių šaltinio įterpinius, kurie ,,rodo, kuo remiasi kalbėtojas, iš kur ėmė savo 

pranešamą mintį“ (ten pat). Ši grupė apimtų tokius įterpinius: (kieno) manymu, (kieno) 

nuomone, pagal (ką), anot (ko), pasak (ko), (kieno nors) duomenimis, (kieno) žiniomis, 

(kieno) įsitikinimu ir pan. 

4. Tekstą komentuojančius įterpinius, kurie pasako minčių ryšį, ,,jų santykį su kitomis 

situacijomis“ (ten pat), pateikimo būdą. Pavyzdžiui: be to, beje, vadinasi, viena, antra, 

pavyzdžiui, priešingai, trumpai sakant, tiesą sakant, sakykim, tarkim, viena / antra / kita 

vertus, trumpai tariant, paprastai sakant ir kt. 

5. Kontaktinius įterpinius, kurie ,,skirti atkreipti pašnekovo dėmesiui, o kartais tik 

užpildo šnekos ,,tarpus“ (ten pat). Tai yra: žinai, žiūrėk, girdi, supranti, patikėk, sutikime, 

nežinau, niekam ne paslaptis, reikia pripažinti, vadinasi ir pan. 

Žinoma, tokius įterpinius mokinys turėtų gebėti suprasti ir reikšdamas mintis 

pašnekovui. 

 

Anafora 

 

 Anafora – tai siejimo priemonė, ,,kai jungikliai (įvardžiai, prieveiksmiai; 

kartojimas, sinonimai) sieja teksto dalį su anksčiau pasakytomis mintimis“ (Sirtautas, Grenda 

1988: 188). Susidūręs su ilgesnėmis kalbėjimo atkarpomis, Aukštumos (B2) lygio mokinys 

turėtų gebėti suprasti ir vartoti įvairias anaforas, kaip antai: 

– įvairius įvardžius: jis, šis, tas, tai, visa tai, anas ir pan. Jie arba pakeičia anksčiau 

pavartotus žodžius, arba šliejasi prie kitų žodžių, pasakančių temą (žr. poskyrį 

Aktualioji skaida); 

– prieveiksmius: čia, ten, tada, tiek, kaip ir pan.; 

– įvardžiuotines kalbos dalis, nurodančias ką iš minėtų dalykų, pvz.: mažasis, 

didysis, pirmasis, antrasis, pastarasis ir pan. 

Pvz.: Mano vyras yra iš Prienų. Tai mažas miestelis Suvalkijoje. Jo giminės čia 

gyvena nuo seno. Vyras turi tris brolius. Pirmasis yra ūkininkas, antrasis – mokytojas; 

– bendresnės reikšmės vardažodžius vietoj konkrečių reikšmių vardažodžių. 

 Pvz.: Pamačiau zylutę. Kai norėjau atidaryti langą, paukštis nuskrido. 

 Po langu pražydo geltona rožė. Ši spalva man labai patinka;  

 – loginį kirtį. 
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 Pvz.: Tu turi baigti šį darbą iki rytojaus. Nes jau rytoj reikalingi šie 

 duomenys. Duomenys, kurių pareikalaus ir direktorius. 

 Ant pabrauktųjų žodžių tam tikroje komunikacinėje situacijoje krinta loginis 

kirtis, pabrėždamas svarbiausią sakinio informaciją. 

 

Aktualioji sakinio skaida (funkcinė sakinio perspektyva) 

Aktualioji skaida arba, kitaip tariant, funkcinė sakinio perspektyva, – tai sakinio 

skaidymas ,,atsižvelgiant į skirtingą jo dalių informacijos krūvį“ (LKE 1999: 21). Sakinio 

dalis, kuri pasako abiem komunikacijos akto dalyviams žinomus dalykus, – tai sakinio tema. 

Likusioji sakinio dalis, pateikianti adresatui naują informaciją, vadinama rema. Pavyzdžiui, 

sakinyje Ūžiantis lėktuvas pakilo į vakarėjantį dangų, žodžiai ūžiantis lėktuvas pasako, apie 

ką yra kalbama – temą, o pakilo į vakarėjantį dangų – nauja informacija – rema. Tema 

suvokiama kaip bendras mentalinis adresato ir adresanto kontekstas, t. y. ką žino abu, o 

rema – aktualūs, iki kalbėjimo momento adresatui nežinomi apie temą dalykai. 

Lietuvių kalboje aktualiąją sakinio skaidą atskleidžia intonacija ir žodžių tvarka. 

Pranešdami informaciją (pasakodami ar aprašydami) dažniausiai mintis reiškiame 

konstatuojamųjų sakinių seka. Imkim tokį konstatuojamojo sakinio pavyzdį: Sekmadienį tėvas 

eina į bažnyčią. Kiekvienas šio sakinio žodis yra dalelė informacijos, pasakomos visu sakiniu. 

Kalbėjimo sraute kiekvienas šių žodžių bus skirtingai pabrėžiamas, daugiau ar mažiau 

akcentuojamas. Loginį (arba frazės) kirtį gaus tas žodis, kuris bus svarbiausias pranešimui, 

t. y. kalbėtojo komunikacinei intencijai reikšti. Kuriant pasakymą atsižvelgiama į adresatą, iš 

bendro pasaulio pažinimo ar iš patirties jam žinomus dalykus, spėjama, kas pašnekovui gali 

būti nauja. Tai ir yra sakinio informacijos branduolys, akcentuojamas intonacija. Pažvelkime į 

minėtą pavyzdį. Žodis tėvas gali tapti informacijos branduoliu (ir būti akcentuojamas loginiu 

kirčiu) tuo atveju, jei svarbu pabrėžti, kad ne motina, o tėvas tai daro sekmadienį. Žodis 

sekmadienį kažin ar taptų svarbios, naujos informacijos branduoliu, juk paprastai žmonės į 

bažnyčią eina sekmadieniais, ir nauja informacija tikriausiai nėra pateikiama. Žodį eina 

pabrėžtume tuo atveju, jei reikėtų akcentuoti, kad jis ne važiuoja, o eina. Tačiau labiausiai 

tikėtina, kad informacijos branduolys susitelks žodyje bažnyčia todėl, kad nebūtinai tėvas 

turėtų eiti ar važiuoti būtent čia. Tai lyg būtų nauja informacija, skirta pašnekovui. Loginio 

kirčio perkėlimo galimybės geriausiai išryškėja tada, kai sakinys tampa atsakymu į klausimą, 

kuris tiesiogiai parodo, kas yra teikiama kaip nauja informacija. Pvz.: 

Kur tėvas eina sekmadienį? Sekmadienį tėvas eina į bažnyčią. 

Kas sekmadienį eina į bažnyčią? Sekmadienį tėvas eina į bažnyčią. 

Kada tėvas eina į bažnyčią? Sekmadienį tėvas eina į bažnyčią. 

Ar sekmadienį tėvas eina, ar važiuoja  

į bažnyčią? 

Sekmadienį tėvas eina į bažnyčią. 

Taigi pabrauktieji žodžiai parodo, kur yra sakinio, pavartoto tam tikrame kontekste 

(šiuo atveju klausimas yra tas kontekstas), loginis kirtis. Pastarasis neakcentuoja temos, jis 

krinta ant remos, kuri yra tariama krintančia intonacija (Sirtautas, Grenda 1988: 192). 

Pasakymo kontekstu, padedančiu suvokti funkcinę sakinio perspektyvą, gali būti ne tik 

klausimai, bet ir greta einantys pasakymai. Pvz.: 

   Tėvas priaugo svorio. Todėl kiekvieną sekmadienį jis eina į bažnyčią. 

   Tėvas neatvažiuos į svečius. Sekmadieniais jis eina į bažnyčią. 

   Ne, darbo dienomis tėvas neturi laiko. Sekmadieniais jis eina į bažnyčią. 
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Taigi ,,sakytinėje kalboje remą žymi frazės kirtis, išryškinantis jos centrą – 

svarbiausią, pagal prasmę reikšmingiausią žodį“ (LKE 1999: 21). Rašytinėje kalboje remą – 

adresatui naują informaciją – nurodo žodžių tvarka: paprastai akcentuojamas žodis ar žodžiai, 

kurie yra informacijos branduolys, būna antroje sakinio dalyje. Tuomet aptarti pavyzdžiai 

atrodytų taip: 

Sekmadienį tėvas eina į bažnyčią. – o ne kur kitur. 

Sekmadienį į bažnyčią eina tėvas. – o ne motina. 

Tėvas į bažnyčią eina sekmadienį. – o ne kitomis dienomis. 

Sekmadienį į bažnyčią tėvas eina.  – o ne važiuoja. 

 

Žinoma, žodžių tvarka svarbi ir sakytinės kalbos aktualiajai skaidai. Bendra 

tendencija – tema skelbiama prieš remą.  

Dažnai tema sutampa su veiksnio grupe, o rema – su tarinio, bet tai nėra absoliutus 

dėsnis. Pvz., imkime pasakymą Beldžiasi kažkas. Tokiu atveju pašnekovams yra žinoma tai, 

kad beldžiasi: jie girdi garsą. O veiksnys – kažkas – tampa rema – nauja aktualia informacija.  

Tekstą sieja temos, o remos pasako naują informaciją. Paprastose diskurso formose 

pirmojo sakinio rema dažnai virsta antrojo sakinio tema ir t. t.  

Pvz.: Jis buvo su barzda. Jo barzda buvo žila. 

Žinoma, tai ne vienintelis pasakymų jungimo į diskursą būdas. 

Taigi intonacija (loginis kirtis) ir žodžių tvarka yra svarbūs diskurso kūrimo dalykai.  

 

Verbalinio bendravimo strategijos 

 

Aukštumos (B2) lygio mokiniai tiksliau nei žemesnių lygių geba reikšti savo reakcijas, 

intencijas, emocijas ir pan. Šio lygio komunikacijos partneriai paprastai bendrauja gana 

lanksčiai, todėl sunku ir net netikslinga pateikti modelių schemą, pagal kurią mokinys turėtų 

komunikuoti (Slenksčio (B1) lygio apraše toks modelis dar buvo teikiamas. Žr. 8 sk.). 

Aukštumos (B2) lygio mokiniui kalbant yra svarbiau gebėti taikyti ne šabloniškus verbalinio 

bendravimo modelius, o įvairias žodinio bendravimo strategijas bei taktikas, aktualias 

skirtingose komunikacinėse situacijose. Pvz., neplanuoto draugų pokalbio strateginis tikslas 

galėtų būti draugiškų santykių palaikymas ir stiprinimas, geresnis partnerių vienas kito 

pažinimas, t. y. abipusis supratimas asmeninės patirties, požiūrių, tikėjimų, intencijų, jausmų 

ir pan. Siekiant tokio strateginio tikslo, komunikacijos taktika būtų: parinkti tinkamą temą bei 

adekvačius, komunikacijos tikslą atitinkančius nuomonės, intencijų bei jausmų raiškos būdus. 

Tai padaryti mokinys turėtų atsižvelgdamas į pašnekovą, jį stebėdamas, vertindamas, 

įsimindamas abiem svarbius dalykus. Pašnekovų pareiškimai, pasiūlymai, sutikimas / 

nesutikimas, klausimai, atsakymai, abejonės ir t. t. gali būti skirtingai svarbūs kiekvienam iš 

partnerių. Taigi Aukštumos (B2) lygio mokinio tikslas – ne taikyti tam tikrus verbalinio 

bendravimo modelius, bet stiprinti tarpusavio ryšius su pašnekovu, tarpusavio sąveiką – ypač 

situacijose, kurios gali būti tik iš dalies nuspėjamos. Gerinti tarpusavio sąveiką čia reikštų: 

parinkti tinkamas kalbines priemones, kurios tiktų intencijai reikšti, atsižvelgiant į pašnekovą, 

santykius su juo, situaciją. Pvz., sakant nemalonius dalykus, reikėtų gebėti juos pateikti taip, 

kad adresatas neliktų įžeistas ar įskaudintas. Vadinasi, mokymo(si) procese dėmesys turėtų 

būti sutelktas į tai, kaip tobulinti tinkamų kalbinių priemonių parinkimo taktiką. 

Neoficialaus neplanuoto bendravimo atveju (kaip minėtas draugų pokalbis) negalima 

griežtai numatyti, kokia bus komunikacijos eiga. Neaišku, kuo pokalbis prasidės ar baigsis. 

Tačiau transakcinėse situacijose, kuriose bendraujama, kad būtų pasiektas tam tikras tikslas, 

pvz., sužinota ar suteikta informacija, susitarta bendradarbiauti ir pan., pokalbio seka yra 

labiau apibrėžta. Ji gali apimti tokius etapus: 

 – susiskirstoma į grupes, nusistatomi santykiai ir ryšiai tarp narių. 
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Pvz.: ruošiamasi vykti į tolimą kelionę. Susidariusios keliautojų grupės nariai 

susitaria, kas už ką bus atsakingas: kas sudarys maršrutą, išnuomos transporto priemonę, kas 

rūpinsis draudimu, vizomis ir t. t. Išsirenkamas grupės vadovas, kuris koordinuos visų 

veiksmus; 

– išsiaiškinamos bendros žinios apie tam tikros situacijos svarbius bruožus.  

Pvz.: minėtos keliautojų grupės nariai papasakoja vieni kitiems viską, ką žino apie 

šalį, į kurią vykstama: kokios viešbučių kainos, koks kelių, ekologinis mokestis, ką būtina 

aplankyti toje šalyje ir t. t.; 

– nustatoma, kas galėtų ir turėtų būti keičiama susidariusioje situacijoje. 

Pvz.: galbūt keliautojai kreipsis į dominančios šalies ambasadą su prašymu atleisti 

nuo vizų mokesčio ar draudimo agentūroje teirausis dėl nuolaidų bei pan.; 

– susitariama, kaip bus siekiama komunikacijos tikslo, kokie bus veiklos etapai; 

– pasiskirstoma pareigomis; 

– praktiškai veikiama. Pvz.: 

 – iškeliama ir sprendžiama problema; 

 – koordinuojama grupės narių veikla;  

 – partneris / partneriai paskatinami ir padrąsinami; 

 – išsiaiškinami tarpiniai tikslai; 

 – įvertinama, kas yra pasiekta komunikuojant;  

 – baigiama transakcija. 

Įmanoma išvardyti intencijas, jų raiškos būdus, kurie galėtų būti įtraukti į kiekvieną  

minėtą bendravimo etapą. Kai kurios intencijos galėtų būti reiškiamos paprastai, pvz., 

pritarimas / nepritarimas: taip / ne, o kai kurios – sudėtingomis ,,derybomis“ dėl reikšmės tam 

tikrose situacijose ar vos keliais žodžiais kitais atvejais. Kai kurie komunikacijos etapai gali 

būti savaime suprantami, aiškūs iš anksto ir net praleidžiami nutylint. Gali būti ir nešnekių 

komunikacijos partnerių, kurie galbūt kalbės tik tiek, kiek neišvengiamai reikia. Bet gali 

pasitaikyti ir tokių partnerių, kurie šnekės labai daug, plačiai komentuos tai, kas vyksta. Tik 

tokiose iš dalies sureguliuotose situacijose kaip apsipirkimas, prekyba arba paslaugų teikimas 

bei gavimas galimà palyginti fiksuota verbalinio bendravimo schema, tačiau tokios schemos 

variantiškumas yra gerokai didesnis, nei tai aprašyta Slenksčio 8 skyriuje.  

Taigi Aukštumos (B2) lygio mokinys yra geriau pasirengęs sėkmingai transakcijai ir 

geba susidoroti su nuspėjamais ir nenuspėjamais bendravimo trukdžiais. Pvz., yra daug 

aiškiau, išsamiau išreiškiama tai, ko reikia, laisviau deramasi dėl kainų, tiksliau įvertinama 

daiktų ar dalykų kokybė ir pan. Taip pat greičiau suvokiami ir pašalinami nesusikalbėjimai, 

nesusipratimai, įvykę dėl kalbos spragų. 

Taigi Aukštumos (B2) lygio mokymo proceso metu reikėtų: 

 pagerinti mokinio verbalinio bendravimo strategijas ir taktiką; 

 parengti mokinį veiksmingiausiai taikyti žinias, gebėjimus, turimus kalbinius išteklius; 

 teikti kuo platesnių galimybių praktiškai taikyti turimas žinias įvairiose situacijose. 
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Slenkstyje teigiama, kad šio (B1) lygio mokinių klausomų ir skaitomų tekstų 

supratimas „priklauso nuo to, kiek tie tekstai susiję su Slenkstyje aptariamomis situacijomis ir 

temomis.“ Šiuo požiūriu Aukštumos (B2) lygį pasiekęs mokinys jau gali suprasti klausomus ir 

skaitomus tekstus, ne tik susijusius su tam tikromis išvardytomis situacijomis ir temomis, bet 

visus jam reikalingus tekstus, susijusius su bet kokia situacija ar tema.  

Tačiau Aukštumos (B2) lygį pasiekusių asmenų kalbos mokėjimas kur kas menkesnis 

negu tokių, apie kuriuos sakytume, kad jie kalba lietuviškai beveik kaip gimtąja kalba. B2 

kalbos mokėjimo lygį pasiekusių mokinių grupė didelė ir labai nevienoda. Vis dėlto reikia 

aprašyti būtent tokios grupės asmenų skaitymo ir klausymo gebėjimus. Trumpai jie gali būti 

apibūdinami taip: Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų gebėti suprasti tiek konkrečios, tiek 

abstrakčios tematikos gana sudėtingo teksto pagrindinę mintį, taip pat ir savo specialybės 

tekstus. Kitaip tariant, mokinys geba beveik laisvai skaityti įvairiais būdais įvairiu tempu, 

atsižvelgdamas į teksto tipą bei skaitymo tikslus ir naudodamasis tinkamai pasirinktais 

informacijos šaltiniais. Skaitymo žodynas yra platus ir aktyvus, bet gali kilti sunkumų dėl 

retesnių posakių.  

Atsižvelgdami į tokius komunikacinius gebėjimus, galime pateikti tam tikrus 

kriterijus, kuriais remdamiesi apibrėžtume, kokius klausomus ar skaitomus tekstus galėtų 

laisvai suprasti B2 lygio mokiniai. (Šiame skyriuje nekalbama apie tiesioginio bendravimo 

situacijose girdimus tekstus, pvz., pokalbius akis į akį arba pokalbius telefonu. Apie tai žr. 

8 skyriuje.) Taigi mokinys turėtų suprasti esmę ir detales bei nustatyti komunikacinį tikslą 

tokių klausomų ir skaitomų tekstų, kurie atitinka šiuos kriterijus: 

1) jie yra skirti vidutinio išsilavinimo skaitytojams, t. y. ne kokios nors srities 

specialistams; 

2) jų struktūra tiek formos, tiek turinio atžvilgiu yra aiški; 

3) juose svarbiausia informacija pateikiama aiškiai, bet gali pasitaikyti ir nesudėtingų 

poteksčių; 

4) jiems suprasti gali reikėti šiek tiek pažinti ir Lietuvos kultūrą; 

5) jų pateikimo forma nekelia didelių keblumų, t. y.: 

– rašytiniai tekstai yra spausdinti arba rašyti ranka (bet įskaitoma rašysena, 

atitinkančia bendruosius rašybos reikalavimus), turi antraštes, suskirstyti 

pastraipomis, su iliustracijomis ir pan., 

– klausomi tekstai pateikiami be didelių akustinių trukdžių, kalbėtojai kalba 

bendrine (arba artima jai) tartimi, kalbėjimo tempas yra normalus. 

 

Reikėtų plačiau paaiškinti, ką apima penki minėti tekstų, kuriuos turėtų suprasti B2 

lygio mokinys, kriterijai.  

1. Aukštumos (B2) lygio mokiniai turėtų suprasti lietuvių kalba tokius tekstus, kurie 

skirti vidutinio išsilavinimo skaitytojams, t. y. ne kokios nors srities specialistams. Taigi čia 

kalbama apie pasaulio pažinimo lygį: jei mokinys nesuprastų teksto, net išversto į jo gimtąją 

kalbą, žinoma, jis negalėtų jo suprasti ir skaitydamas lietuviškai. Jeigu Aukštuma būtų 

taikoma mokyklose, tai tekstus reikėtų parinkti atsižvelgiant į bendruosius ugdymo tikslus, į 

mokyklų tipus, į konkrečias atskirų dalykų mokymo programas, į mokinių amžiaus tarpsnį, 

pasaulio pažinimą. Bet apskritai labai sunku apibūdinti, kokios galėtų būti Aukštumos (B2) 

lygio mokinių žinios apie pasaulį. Taigi orientuojamasi į tokio sudėtingumo tekstus, kuriuos 

pateikia žiniasklaidos priemonės, nes jie paprastai būna gana populiarūs, skirti plačiai 
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auditorijai. Visiškai suprasti tokius tekstus galėtų asmuo, baigęs Europos švietimo sistemos 

(arba artimos jai) bendrojo lavinimo mokyklą. 

Trumpai tariant, tekstai turi atitikti mokinių pasaulio pažinimo lygį. Pvz., ne medikas, 

skaitydamas specialų straipsnį apie kokios nors ligos gydymą kad ir gimtąja kalba, daug ko 

nesuprastų, nes neturėtų specialių žinių. 

2. Struktūros aiškumas suprantamas taip: tekstas turi aiškią pradžią, dėstymą ir 

pabaigą, nuosekliai plėtojama pagrindinė teksto mintis, nėra neprasmingų kartojimų ir su 

tema nesusijusių detalių, tekstas logiškai skirstomas pastraipomis. 

3. Iš Aukštumos (B2) lygį pasiekusio mokinio tikimasi, kad jis supras ne tik tiesiogiai 

(eksplicitiškai) pateikiamą informaciją, bet ir gebės perskaityti „tarp eilučių“ (implicitiškai) 

pateikiamą informaciją tais atvejais, kai potekstė yra gana aiški, t. y. kai ji yra autoriaus 

sukurta, o skaitytojas turi ją atrasti, bet ne sukurti. 

4. Jau anksčiau teigėme, kad tekstai turi atitikti mokinių pasaulio pažinimo lygį. 

Tačiau iš Aukštumos (B2) lygio mokinio galime tikėtis, kad jis gebės suprasti tokius 

klausomus ir skaitomus tekstus, kurių nesuprastų savo gimtąja kalba, jei nebūtų susipažinęs su 

Lietuvos kultūra. Kitaip tariant, iš mokinio tikimasi, kad jis bus susipažinęs su pačiais 

bendriausiais Lietuvos sociokultūros elementais ir gebės suprasti tokius tekstus, kurie skirti ne 

specialiai užsieniečiams, bet ir asmenims, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji. 

5. Suprasti tekstą padeda ir pateikimo forma. Kalbant apie tai, turima galvoje, kad 

mokinys skaitys tiek spausdintus, tiek ranka rašytus tekstus, kokius jis skaito ir gimtąja kalba 

įprastomis sąlygomis, pvz.: interneto portalų ar laikraščių straipsnius su skyrelių 

pavadinimais, iliustracijomis, stambesniu šriftu rašomomis antraštėmis ir pan., laiškus, 

užrašus, skelbimus ir t. t. Reikėtų tik atkreipti mokytojų dėmesį, kad testuose rankraštiniai 

tekstai turi būti pateikti įskaitoma rašysena, atitinkančia bendruosius rašybos reikalavimus. 

 

Palyginti su Slenksčio reikalavimais, Aukštumos (B2) lygį pasiekęs mokinys turėtų 

suprasti tekstus detaliau. Slenksčio (B1) lygio tekstų supratimas yra dalinis, atsižvelgiama į 

skaitymo tikslą ir konkrečias užduotis: pvz., iš šio lygio mokinio tikimasi, kad, perskaitęs 

laikraštyje žinutę apie kelionės į pajūrį kainas įvairiomis transporto priemonėmis, jis gebės 

atsirinkti, kokia transporto priemonė jį domina ir suprasti, kiek kainuoja bilietas. O Aukštumos 

(B2) lygio mokinys gebės suprasti detaliau, pvz., palyginti, suprasti, kokių nuolaidų galėtų 

tikėtis tam tikromis savaitės dienomis ir pan. Taip pat iš šio lygio mokinių tikimasi, kad jie 

supras ir gebės atskirti vieną nuo kito įvairius komunikacinius tikslus, t. y. nustatyti, ar tekstas 

yra: 

– informacinis – pateikiama faktinė informacija, pvz., žinios, interviu, skelbimai; 

– apeliacinis – siekiama, kad adresatas veiktų, stengiamasi jį įtikinti, paskatinti, pvz., 

pirkti kokią nors prekę, naudotis kokiomis nors paslaugomis, balsuoti už kokį nors 

politiką ir pan.; 

– emocinis – siekiama paveikti adresato jausmus, vaizduotę, kurti tam tikrą nuotaiką, 

teikti jam malonumą, pvz., meniniai pasakojimai, vaizdeliai, humoreskos ir pan. 

Be viso šito, mokinys turi suprasti ir tokius tekstus, kuriuose visi šie tikslai yra 

susipynę. 

 

Kalbant apie klausomų tekstų supratimą, reikia turėti galvoje, kad pasiekęs B2 lygį 

asmuo geba suprasti bendrinę sakytinę kalbą, girdimą gyvai ar per radiją, televiziją, 

žinomomis ir naujomis temomis, su kuriomis paprastai susiduriama asmeniniame, 

visuomeniniame gyvenime, taip pat mokymosi ar darbo aplinkoje. Trukdyti suprasti gali tik 

didelis triukšmas, netinkama teksto struktūra ar idiomos. Taigi šio Aukštumos (B2) lygio 

mokinys geba suprasti turinio ir kalbinės raiškos atžvilgiu sudėtingą kalbą tiek konkrečiomis, 

tiek abstrakčiomis temomis bendrine tartimi, taip pat ir savo srities mokslines diskusijas. Iš 
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esmės mokinys turėtų gebėti sekti išplėtotą kalbą ir sudėtingą argumentavimą, jei tema yra 

žinoma ir retorinį kalbos organizavimą rodo aiškūs žymikliai. 

Kaip jau buvo minėta, galima tikėtis, kad Aukštumos (B2) lygio mokinys supras 

bendrine tartimi (arba nedaug nuo jos nutolusia) ir normaliu tempu pateikiamus tekstus. 

Reikėtų paisyti šių apribojimų. Negalima tikėtis, kad mokiniai suprastų, pvz., greitakalbe 

žemaičiuojant beriamas netgi labai paprasto turinio žinias arba jaunuolių pokalbį su 

įvairiausiomis kontrakcijomis, kitų kalbų įterpiniais. Net asmenims, mokantiems lietuvių 

kalbą beveik kaip gimtąją, tokius tekstus suprasti būtų gerokai sunkiau, palyginti su tais, 

kuriems lietuvių kalba gimtoji. Čia susiduriama ne tik su pačios kalbos supratimo, bet ir su 

kitokiais kognityviniais sunkumais. 

Bendrinė tartis yra aprašyta kalbos norminimo darbuose. Artima bendrinei laikoma 

tokia tartis, kai pasitaiko įprastų kirčiavimo, kiekybinių tarties normų variantų (pvz., 

patrumpinami nekirčiuoti ilgieji ar pailginami kirčiuoti trumpieji balsiai), bet ne kokybinių 

(kai vienas garsas keičiamas kitu). Kitaip tariant, šio lygio mokinys turėtų suprasti tokią tartį, 

kuria pateikiama dauguma tekstų, transliuojamų per Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

programas, išskyrus tuos, kur kalbama aiškiai tarmiškai (pvz., interviu su pagyvenusiais 

kaimo žmonėmis). 

Gramatikos ir leksikos atžvilgiu nebėra jokių apribojimų. Aukštumos (B2) lygio 

mokiniai turėtų gerai mokėti lietuvių kalbos gramatikos pagrindus, todėl net ir sudėtingi 

frazių junginiai jiems neturėtų kelti sunkumų. Žinoma, kartais gali pasitaikyti itin painių 

atkarpų (ypač kai pasitaiko elipsių, nutylėjimų). Bet tai tik išimtiniais atvejais susiję su 

gramatika, dažniau – su teksto turiniu. Kitaip tariant, tekstas nesuprantamas, kai nepaisoma 

pirmojo kriterijaus – pateikiami dalykai neatitinka skaitytojo pasaulio pažinimo lygio. 

Tą patį galėtume pasakyti ir apie leksiką: galima tikėtis, kad mokiniai supras tokį 

tekstą, kokį jis suprastų išverstą į savo gimtąją kalbą. Vis dėlto šiame lygyje teksto supratimas 

dažniausiai reiškia, kad mokiniui reikia: 

– apmąstyti perskaitytus dalykus; 

– taikyti tam tikras kompensavimo strategijas (žr. 12 skyrių); 

– naudotis žodynais. 

Įprastomis sąlygomis skaitydamas tekstą mokinys gali tai daryti, išskyrus filmų 

subtitrus, užrašus pakelėse ir pan., kai neįmanoma grįžti ir pasitikrinti, ar tikrai taip buvo 

parašyta. 

Kitaip yra su klausomais tekstais. Paprastai jie nuskamba vieną kartą, reikia atsiminti 

ilgesnę atkarpą, nes negalima grįžti ir pasitikrinti (kaip kad skaitant), ar tikrai taip išgirsta, 

sunku apmąstyti tekstą kaip visumą. Be to, nors mokinių žodynas ir gana platus, bet vis tiek 

ribotas, tad sunku iškart suprasti absoliučiai viską. Tačiau jei mokinys moka taikyti supratimo 

ir kompensavimo strategijas (pvz.: prognozuoti, remtis kontekstu, tarptautiniais žodžiais, 

asmenvardžiais ar vietovardžiais, galų gale atsiminti žodį ir vėliau pasižiūrėti į žodyną ir 

pan.), jis gali suprasti bent teksto esmę ir daug svarbių detalių – gal ir ne iš karto, apgalvojęs. 

Kur kas lengviau suprasti tokį tekstą, kuriame yra perteklinių elementų: kartojimosi, 

išvardijimų, t. y. spontanišką iš anksto neparengtą monologą. (Iš anksto parengti tekstai turi 

gerokai mažiau perteklinių elementų: reikia suprasti viską, klausytojas negali bent trumpai 

apgalvoti, ką išgirdęs. Tokie tekstai turėtų būti skirti ne klausyti, bet skaityti ir tuo labiau 

nenaudojami klausymo tikrinimo situacijoje.) 

Žinoma, daug geriau mokinys supras tekstą, jei turės galimybę išklausyti jį kelis 

kartus, pvz., mokomuosius garso įrašus. 

Atskirai paminėtini kai kurių rūšių tekstai, skirti plačiajai publikai,  tai yra: 

– teatro spektakliai (dramos, komedijos); 

– filmai; 

– sporto komentarai. 
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Aukštumos (B2) lygio mokiniai gali suprasti tokius tekstus (žr. 15 skyrių), bet tai nėra 

šio lygio reikalavimas, nes labai dažnai tokiuose tekstuose pasitaiko: 

– nesuprantamų minčių, itin vaizdingos raiškos, perkeltinių reikšmių; 

– akustinių iškraipymų; 

– nukrypimų nuo bendrinės tarties normų; 

– greito kalbėjimo tempo. 

Slenkstyje aprašoma, kokių tipų tekstus suprasti yra svarbu to lygio mokiniui, ir 

pateikiama tekstų tipų ir žanrų pavyzdžių. Aukštumos (B2) lygio apraše tekstų tipai ir žanrai 

nevardijami dėl kelių priežasčių: 

– skaitomų ir klausomų tekstų jau nebegalima sieti tik su tam tikromis temomis bei 

situacijomis;  

– pats supratimas siejamas ne su tekstų žanru, bet su jo charakteristikomis (t. y. kiek 

jis atitinka skyriaus pradžioje išdėstytus kriterijus). 

Ir kaip jau parodyta kalbant apie tam tikrus tekstus (spektaklius, sporto komentarus ir 

t. t.), jie atmetami ne todėl, kad iš principo netinka šiam lygiui, bet todėl, kad neatitinka 

minėtų kriterijų. 

Mokinys geriau supras tiek klausomus, tiek skaitomus tekstus, jeigu taikys tam tikras 

supratimo strategijas. Kaip jau minėta, klausomiems tekstams suprasti tos strategijos yra 

tiesiog būtinos. Pačios svarbiausios išvardytos Slenkstyje, bet galima pakartoti ir čia, nes jos 

lygiai tiek pat svarbios ir Aukštumos (B2) lygiui. Svarbiausios supratimo strategijos: 

– atskirti esminius ir antraeilius dalykus; 

– rasti svarbią informaciją; 

– atskirti, kur yra pateikiami faktai, o kur – komentarai; 

– naudotis nekalbinėmis nuorodomis, pvz., skaitomo teksto apipavidalinimu 

(iliustracijomis, šriftais, didžiųjų raidžių rašymu, skirstymu pastraipomis); 

klausomo teksto intonacija, loginiais kirčiais, nutylėjimais, ilgesnėmis ir 

trumpesnėmis pauzėmis, balso tonu ir t. t.  

Tekstus suprasti padeda tam tikrų technikų taikymas: teksto skaidymas į 

sudedamuosius elementus (segmentacija), elementų tarpusavio ryšių nustatymas, 

pabraukimai, pastabos sau, konspektavimas ir t. t. Šios technikos yra mokymo proceso 

dalykas (kaip išmokti suprasti klausomus ir skaitomus tekstus), bet nėra tam tikro kalbos 

mokėjimo lygio aprašo objektas. Aukštumos (B2) lygio reikalavimus gali atitikti ir toks 

asmuo, kuris geba suprasti šio lygio klausomus ir skaitomus tekstus ir nieko nežino apie 

jokias technikas. Taip pat ir strategijų taikymas – jos irgi nėra tikrasis Aukštumos aprašo 

objektas. Tiek technikų mokėjimas, tiek strategijų taikymas yra svarbi mokėjimo mokytis (žr. 

13 skyrių) sudedamoji dalis. 
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 Pasiekę Aukštumos (B2) lygį mokiniai, kaip privatūs asmenys ir kaip 

visuomenės nariai, turėtų patenkinti savo poreikius, susijusius su rašytine veikla ir 

raštingumu. Mokiniai turėtų gebėti raštu aiškiai, suprantamai, detaliai, rišliai, gana 

taisyklingai rašyti tinkamos struktūros tekstus įvairiomis temomis. Kitaip tariant, jie turėtų 

gebėti: 

 pildyti įvairias anketas ir standartinius blankus; 

 rašyti: 

– reikalų raštus, pvz., įgaliojimus, prašymus, gyvenimo aprašymus (curriculum 

vitae – CV), charakteristikas ir pan.; 

– asmeninius (elektroninius) laiškus, raštelius ir pan.; 

– dalykinius laiškus, laiškelius, raštelius, perteikiančius informaciją ar oficialius 

kvietimus, sveikinimus ir pan. 

Turimų kalbos priemonių Aukštumos (B2) lygio mokiniams turėtų užtekti, kad jie 

gebėtų konspektuoti, rašyti santraukas, referatus, pranešimus ir pan., tačiau toks gebėjimas 

nėra reikalaujamas. 

 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Aukštumos (B2) lygio mokiniai lengvai 

susidoroja su įvairių formų pildymu. Juk dauguma standartinių blankų, anketų, pvz., 

viešbučių registracijos lapai, bibliotekų skaitytojų kortelės ir pan., tereikalauja elementaraus 

rašymo – t. y. parašyti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, lytį ar pan. Dažnai tai 

daugiau skaitymo nei rašymo veikla, nes tereikia pabraukti, pažymėti paukščiuku, įrašyti 

skaičius, žodžius taip ar ne ir pan. Tokias užduotis geba atlikti ir žemesnio kalbos mokėjimo 

lygio mokiniai. Aišku, gali būti įvairių oficialių formų, kurios reikalauja ir didesnių mokinio 

pastangų: pvz., draudimo blankų pildymas prašant atlyginti nuostolius, pranešimai apie 

avarijas ir t. t. Tačiau ir tokio pobūdžio blankams pildyti esamų rašymo gebėjimų mokiniui 

turėtų pakakti. Taigi Aukštumos (B2) lygio mokiniams bet kokių formų pildymas neturi kelti 

jokių sunkumų.  

 Kaip visuomenės nariai, dirbantys įstaigose ar įmonėse, mokiniai pagal savo 

poreikius turėtų gebėti parašyti standartinius raštus: prašymą, įgaliojimą, gyvenimo aprašymą, 

skelbimą ir pan. Mokiniai galėtų parašyti ir protokolą, tačiau tai jau nėra lygio reikalavimas, 

nes tokiu atveju jiems reikėtų labai daug suprasti iš klausos. 

 Kita rašymo užduočių grupė – laiškai. Dalykinių (oficialių) standartinių laiškų 

rašymas jau buvo aptartas Slenksčio (B1) apraše. Aukštumos (B2) lygiu mokiniai prireikus 

turėtų gebėti parašyti bet kokio pobūdžio (elektroninį) laišką bet kuriam adresatui, pvz., 

įvairioms valdžios institucijoms, įstaigoms, ir padėkoti, pasiskųsti, paprašyti, pasiūlyti, 

rekomenduoti, pakviesti, paskelbti ar pan.  

 Neoficialūs (elektroniniai) laiškai – tai laiškai draugams, giminėms, 

pažįstamiems. Šie laiškai gali būti rašomi įvairiomis adresantą ar adresatą dominančiomis 

temomis. Aukštumos lygio mokiniai turėtų gebėti laiškuose įvairius dalykus aprašyti 

tinkamiausiu būdu, atsižvelgę į adresatą, santykius su juo, situaciją. Taigi rašydami dalykinius 

ar asmeniškus laiškus mokiniai turėtų: 

 skirti ir vartoti oficialios ir neoficialios raiškos priemones: gramatikos 

konstrukcijas ir žodyną; 

 paisyti standartinių laiškų struktūros reikalavimų; 

 gebėti tinkamai parinkti pradžios ir pabaigos formules; 
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 rašyti datą; 

 laikytis rašybos ir skyrybos taisyklių. 

 Kaip jau buvo minėta, mokiniai turėtų gebėti konspektuoti, rašyti santraukas. 

Žinoma, asmeniniam naudojimui jie tai gali daryti ir gimtąja kalba. Tačiau pasiekę Aukštumos 

(B2) lygį mokiniai turėtų gebėti apibendrinti, užsirašyti lietuviškai tai, kas yra sakoma ar 

parašyta ne jų gimtąja kalba, kad jų užrašais galėtų pasinaudoti kiti asmenys, pvz., kolegos. 

Be to, mokiniai turėtų gebėti parašyti referatus (pvz., studijuodami), pranešimus 

susirinkimams, konferencijoms ir pan., tačiau tai yra ne lygio reikalavimas, o specialių 

asmeninių poreikių tenkinimas, kai integruojami skaitymo, rašymo, klausymo gebėjimai. 

Tiesa, Aukštumos (B2) lygio mokiniai turimomis kalbos priemonėmis gali patenkinti tokius 

poreikius. 

 Taip pat mokiniai turėtų gebėti iš klausos užrašyti informaciją sau ar kitiems 

asmenims, pvz., kalbėdamiesi telefonu ar akis į akį, tačiau klausomi tekstai būtinai turėtų 

atitikti Aukštumos (B2) lygiui keliamus reikalavimus (žr. 3 ir 9 skyrius). 

 Taigi šio lygio mokiniams neturėtų kilti sunkumų įvairiose situacijose reiškiant 

mintis raštu. Pažymėtina, kad mokinių rašyba ir skyryba turėtų būti pakankamai taisyklinga, 

nors gali būti juntama ir gimtosios kalbos įtaka. 
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1 1  sk yr i u s . SOCIOKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA 

 

Sociokultūrinė kompetencija – tai komunikacinių gebėjimų aspektas, apimantis 

pažinimą tipiškų visuomenės bei jos kultūros ypatybių, kurios yra akivaizdžios, savaime 

suprantamos daugeliui visuomenės narių ir daro įtaką jų komunikacijai. Kitaip tariant, 

sociokultūrinė mokinio kompetencija parodo, ar mokinys yra perpratęs ir kaip geba taikyti 

universaliąją patirtį, laikytis visuomeninių susitarimų ir elgesio normų (apie tai šiame 

skyriuje kalbama toliau). Šių dalykų pažinimas yra būtinas, kad komunikacija konkrečioje 

situacijoje vyktų sėkmingai. Be to, aplinkybės, kuriomis yra bendraujama, taip pat veikia 

mokinio sociokultūrinę kompetenciją. Vienokio sociokultūrinio konteksto pažinimo mokiniui 

reikia lietuvių kalba bendraujant su gimtosios kalbos vartotoju, kitokio – su pašnekovu, 

kuriam lietuvių kalba yra svetimoji, o jos mokėjimo lygis kartais gal net nepriartėjęs prie 

Aukštumos (B2). Šiame apraše bandoma numatyti, kokios reakcijos ar kokių veiksmų 

mokinys galėtų tikėtis iš gimtąja lietuvių kalba šnekančio partnerio. Kita vertus, 

akcentuojama, kad mokinys turėtų būti atidus, komunikuodamas su partneriu, kuriam svetima 

ir Lietuvos, ir mokinio kultūra. Taip galėtų atsitikti, jei, pvz., kinas lietuviškai bendrautų su 

ispanu. Kai lietuvių kalba tampa tarpininkavimo priemone bendraujant skirtingų tautybių (ne 

lietuvių) žmonėms, negali būti iš anksto aišku, kokias vertybes, požiūrius, tikėjimus, 

konvencijas pasirinks komunikacijos partneris: ar savo šalies, ar būdingas Lietuvai. Reikės 

būti atidiems ir pastebėti kultūrinių nesutapimų ženklus, būti tolerantiškiems ir 

pasirengusiems taikyti tokią strategiją, kurios galėtų prireikti, jei dėl kultūrų skirtumo 

bendravimas sutriktų. Be to, reikia ir tam tikro savosios kultūros suvokimo, kurį mokinys 

galėtų lyginti su Lietuvos ar kito pašnekovo kultūrine patirtimi. 

Taigi atidumas pastebint sociokultūrinius skirtumus yra labai svarbus reikalavimas, 

kuris buvo keliamas jau Slenksčio (B1) lygio atveju. Kalbos mokėjimo Aukštumos (B2) lygis 

sudaro sąlygas nuodugniau pažinti Lietuvos sociokultūrinius ypatumus. Be to, šiam lygiui 

sociokultūriniai dalykai itin svarbūs ir suprantant skaitomus bei klausomus tekstus. Laikraščio 

straipsnio ar radijo laidos tikslus supratimas iš esmės reikalauja tam tikro kultūros pažinimo 

laipsnio. Taigi, jei šis aprašas būtų taikomas dirbant su mokiniais, siekiančiais Aukštumos 

(B2) lygio, visada turėtų būti primenami ir pabrėžiami dalykai, kurie sunkina kitakalbių (ypač 

nevietinių) suvokimo procesą. Turi būti paaiškinama, nurodoma tai, kas kiekvienam Lietuvoje 

gyvenančiam žmogui yra įprasta, kasdieniška. Pvz., laikraščio straipsnyje apie ,,siauruko“ 

(siaurojo geležinkelio) jubiliejų parašyta, kad šventinio renginio metu traukinio keleivius 

užpuolė Tadas Blinda. Kiekvienam skaitytojui lietuviui ši užuomina yra suprantama. Kitos 

kultūros žmogui turėtų būti paaiškinta, kad Tadas Blinda – tai lietuviškasis Robinas Hudas. 

Neįmanoma detaliai aprašyti visko, ką mokinys turėtų žinoti apie sociokultūrinį kalbos 

kontekstą, kad tinkamai komunikuotų. Kaip tik tai, ką žmonėms ,,reikia žinoti“, labai 

priklauso nuo individualių interesų, tikslų ir kontaktų, kuriuos mokinys nori palaikyti su 

šalimi, kurios kalbos mokosi. Visa, ką galima padaryti šiame skyriuje, – tai išvardyti sritis, su 

kuriomis mokinys turėtų būti susipažinęs, jei manytų, kad tai jam naudinga. Nurodoma 

kryptis, kuria reikėtų eiti, jei mokiniui pasirodytų, kad būtina plačiau pažinti šalies 

sociokultūrinį kontekstą. 
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Sociokultūrinė Aukštumos (B2) lygio kompetencija 

 

I. UNIVERSALIOJI PATIRTIS 

 

Mokinys turėtų suvokti pagrindinius savosios ir lietuvių kultūros skirtumus. Svarbūs 

tokie aspektai:  

 

1. Kasdienis gyvenimas 

Mokiniams turėtų būti žinoma: 

 kiek kartų per dieną ir kokiu metu paprastai yra valgoma, kiek ir ko patiekiama 

kiekvieno valgymo metu, įskaitant gėrimus; taip pat turėtų būti aišku, kuo mitybos 

kultūra Lietuvoje skiriasi nuo įprastos jų šalyje; 

 darbo laikas;  

 svarbiausios nacionalinės šventės; 

 laisvalaikio leidimo formos, įprasta mėgstama veikla poilsio metu; 

 įprasta gyvenimo tvarka namuose. 

 

2. Gyvenimo būdas 

Mokiniams turėtų būti žinoma: 

 koks yra vietinių žmonių gyvenimo lygis (siejant su pajamomis), gyvenimo 

sąlygos, švietimo sistema, socialinės garantijos ir t. t., kokie yra skirtumai tarp 

socialinių sluoksnių; 

 kokia šalies etninė sudėtis, kokios yra etnografinės sritys, jų specifika. 

 

3. Visuomenės narių santykiai 

Mokiniams turėtų būti žinoma: 

 kokia yra visuomenės struktūra, kokie jos sluoksniai ir jų tarpusavio santykiai; 

 kokie įprasti santykiai šeimoje, taip pat ryšiai tarp kartų; 

 kiek galėtų būti oficialūs ir neoficialūs santykiai darbe ir su kitose situacijose 

sutiktais 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 aiškios vertybės, susijusios su vyraujančiomis pažiūromis į: 

 socialinius visuomenės sluoksnius; 

 turtą ir jo apsaugą; 

 tradicijas; 

 nacionalinę savimonę ir į užsieniečius; 

 politiką ir socialinius reikalus; 

 religiją. 

 

II. KULTŪRINIS KOMUNIKACIJOS KONTEKSTAS 

 

Tipiška lietuvių bendruomenė nėra labai atvira. Susipažinus su nauju žmogumi, juo 

nėra visiškai pasitikima, tačiau užsieniečiai dažniausiai priimami nuoširdžiai. Visuomeniniai 

santykiai Lietuvoje nėra labai formalizuoti, tačiau yra nemažai vadinamųjų nerašytų taisyklių. 
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Bendrasis kultūrinis lietuvių komunikacijos kontekstas yra gana platus, t. y. 

bendraujant svarbią reikšmę turi netiesioginis minčių raiškos būdas, neverbalinė raiška, kūno 

kalba, pvz., gestai, mimika, žvilgsnis, gana reikšminga pokalbyje yra tyla, ilgesnės ar 

trumpesnės pauzės, intonacija. Palaikant pokalbį mandagu verbaliniais ar neverbaliniais 

signalais parodyti, kad pašnekovo klausomasi, reaguoti į jo šneką. 

Asmeninis atstumas komunikacijos metu yra palyginti nemažas, nemėgstama prieiti 

labai arti prie pašnekovo. Fizinis artumas tarp svetimų žmonių nėra toleruojamas, vengiama 

lytėjimo, tai yra labai apibrėžtos, gana ribotos sferos dalykas (pvz., šeimoje ar su kitais labai 

artimais žmonėmis). Jei fizinis nuotolis laikui bėgant mažinamas, tai rodo pasitikėjimo 

didėjimą.  

Lietuvių tabu įprastai yra kūnas, seksas. 

Bendras platusis komunikacijos kontekstas yra būdingas daugumai lietuvių, tačiau kai 

kuriuose regionuose galima pastebėti ir ryškesnių skirtumų, palyginti su bendrosiomis 

nuostatomis. Ypač pabrėžtinas šiaurės vakarų žemaičių plotas, kuriame būdingesnė 

vadinamojo siaurojo kultūrinio konteksto komunikacija, t. y. vyrauja tiesioginė verbalinė 

raiška, kalbant mažiau reikšmingi žvilgsniai, pauzės, intonacija, klausytojas gali niekaip 

nerodyti dalyvavimo pokalbyje ir pan. Šiame Lietuvos krašte kiek kitokios ir mandagumo 

konvencijos. Šiokių tokių savitumų esama ir kituose Lietuvos regionuose, tačiau 

Aukštumai aktualūs bendrieji, visoje šalyje priimtini sociokultūriniai bruožai. 

Verta neužmiršti ir to, kad sociokultūrinis bendravimo aspektas niekada nėra nei 

neutralus, nei objektyvus, tai visada susiję su emociniu dėmeniu. 

 

III. VISUOMENINIAI SUSITARIMAI IR ELGESIO NORMOS 

 

A. Nekalbinės priemonės 

1. Kūno kalba. Mokiniai turėtų suvokti skirtingų šalių (ir kultūrų) elgesio normų 

ypatumus, kaip antai: rankų paspaudimo, gestikuliacijos reikšmes; jaudulio raišką; kada 

apsikabinama, bučiuojamasi ir pan.; erdvinio nuotolio svarbą ir kontakto akimis būdus bei 

trukmę ir pan. Mokiniai turėtų būti pasirengę išvengti atvejų, kai komunikacijos partneris yra 

trikdomas, o tai galėtų atsitikti, jei būtų nepaisoma pašnekovo pripažįstamų elgesio normų.  

Mokiniams turėtų būti žinoma, kad Lietuvoje sveikinantis su mažiau pažįstamu 

žmogumi ar bendraujant oficialioje situacijoje priimta paspausti ranką, bet nesibučiuoti (ypač 

vyrams), nesiglėbesčiuoti, netapšnoti per pečius ar nugarą. Taip elgtis galėtų tik draugai ar 

giminės.  

Lietuvoje galvos linktelėjimas reiškia taip, o purtymas – ne.  

Kai mojama plaštaka ar pirštais į save, tai kviečiama prieiti arčiau. Kai mojuojama 

plaštaka nuo savęs – atsisveikinama. 

Šnekant priimta žiūrėti į akis – tai rodo susidomėjimą ir pagarbą žmogui, su kuriuo 

bendraujama. Derėtų išlaikyti asmeninį atstumą, kuris turėtų būti toks, kad pašnekovai galėtų 

atsisveikinti paspausdami ranką. 

 

2. Viešnagių elgesio normos. Kaip svečiai, mokiniai turėtų žinoti ar gebėtų 

pasiteirauti: 

 ar tikimasi punktualaus atvykimo, ar dera (ir kiek) vėluoti;  

 ar tikimasi dovanos ir kokios – kokio dydžio, vertės, rūšies; 

 kokiais drabužiais rengiamasi einant į įvairius priėmimus tam tikromis progomis; 
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 kokių vaišių galima tikėtis, kai kviečiama tam tikru laiku ir tam tikra proga (šiek 

tiek užkandžių, didelių vaišių ar pan.); 

 ar iš jų tikimasi, kad bus pasakyta nuomonė apie maistą, namų įrengimą ir pan., ir 

kaip tai padaryti; 

 kiek ilgai trunka priėmimai, viešnagės, kada jau derėtų išeiti. 

Kaip šeimininkai, mokiniai turėtų būti pasirengę paaiškinti svečiams iš kitų šalių, ko iš 

jų tikimasi. 

3. Valgymo ir gėrimo tradicijos. Mokiniai suvokia, kad šios tradicijos gali skirtis 

nuo jų šalies papročių, yra pasirengę pastebėti tuos skirtumus ir, jei reikia, sekti kitų asmenų 

pavyzdžiu.  

 

B. Kalbinės priemonės ir etiketas 

 

Mokiniai turėtų suvokti šalies sociokultūrines konvencijas ir atsižvelgdami į tai 

parinkti tinkamiausius savo komunikacijos ketinimų raiškos būdus. Taigi mokiniai žino toliau 

šiame skyriuje aptariamas mandagumo konvencijas ir yra pasirengę bendrauti tinkamiausiu 

būdu. 

Slenksčio (B1) apraše teikiamos mandagumo konvencijos ir jų kalbinė raiška yra 

svarbios ir Aukštumos (B2) lygiui. Tačiau į mokinį, pasiekusį kalbos mokėjimo ,,aukštumą“, 

lietuviškai kalbančios visuomenės bus žvelgiama kaip į lygiavertį bendravimo partnerį. Todėl 

vertėtų būti susipažinusiam su kai kuriais sociokultūriniais dalykais, ypač svarbiais 3 skyriuje 

aptartoms transakcinėms situacijoms ir interakcinėms temoms. Taigi pasiekę Aukštumos (B2) 

lygį mokiniai turėtų žinoti, kas yra tipiška šiose situacijose: 

 

1. Kontaktai su oficialiais asmenimis. Tinkamas tik kreipinys jūs. Sveikinantis 

paprastai pakanka žodinės raiškos: labas rytas, laba diena / labą dieną, labas vakaras, sveiki. 

Dažnai gali būti pasisveikinama ir rankos paspaudimu: oficialiose situacijose rankas spaudžia 

ir vyrai, ir moterys. Neutraliausiai atsisveikinama – sudiev, geros dienos, gero vakaro, viso 

labo, viso gero. Susitarus susitikti dar kartą, tinka sakyti iki pasimatymo, iki rytojaus, iki 

pirmadienio, iki kito susitikimo ir pan. Atsisveikindami vyrai vienas kitam paspaudžia rankas. 

Taip gali elgtis ir moteris su vyru, nors iš moters to ir nėra tikimasi. Moteris moteriai 

draugiško bendravimo situacijoje paprastai rankos nespaudžia, tačiau pasisveikindamos ar 

atsisveikindamos oficialiai taip pat tai daro, kaip ir vyrai.  

Susipažįstant oficialioje situacijoje, būtina pasakyti pavardę, vardą, paprastai 

pridedamos ir pareigos, mokslo vardai ir pan. Be to, žmogus, kuriam pristatoma ar 

prisistatoma, gali atsakyti malonu. Kadangi kontaktuojant su oficialiais asmenimis žinoma, į 

ką kreipiamasi, pareigūnas gali prisistatyti arba ne. Jei kalbant nesakoma žmogaus pavardė, į 

asmenį gali būti mandagiai kreipiamasi pone, ponia, panele. Kaip kreipinys gali būti 

vartojamas ir mokslo laipsnis, pareigos ir pan. Pvz.: profesoriau, docente, rektoriau, 

direktoriau, vedėjau, viršininke ir t. t. Be to, gali būti pridedamas žodis gerbiamasis: 

gerbiamas (gerbiamasis) profesoriau, gerbiama (gerbiamoji) administratore ir t. t. 

Bendraujant su oficialiais asmenimis pageidaujamas punktualumas. Į darbuotojo 

kabinetą užeinama pasibeldus. 

Esant reikalui santykius palaikyti ilgiau, gali būti pasikeičiama vizitinėmis kortelėmis. 

Tačiau Lietuvoje nėra įprasta vizitinėse kortelėse įrašyti įvairias kitur visuotinai suprantamas 

santrumpas, kaip antai: p. r. (pour remercier) – su dėkingumu; p. c. (pour condoler) – su 

užuojauta ir pan. Pvz., užlenktas vizitinės kortelės dešinysis viršutinis kampelis lietuviui 

klaidingai sakys, kad kortelės savininkas netvarkingas, o kitose kultūrose tai reikštų, jog buvo 

atvykta asmeniškai. 
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2. Apsigyvenimas. Viešbutyje priimta pasisveikinti ir atsisveikinti su registracijoje 

sėdinčiu budėtoju. Susidūrus su gretimų kambarių gyventojais, taip pat turėtų būti 

pasisveikinama arba bent linktelima galva. 

Jei gyvenama bute, įprasta susidūrus su laiptinės kaimynais, valytojais, paštininkais, 

kiemsargiais pasisveikinti. Tačiau dideliuose daugiabučiuose namuose, kur gyventojai 

nepažįsta vieni kitų, gali būti ir nesisveikinama. Kaimuose įprasta sveikintis su visais sutiktais 

žmonėmis. 

 

3. Maitinimasis. Pagal tradiciją Lietuvoje yra valgoma tris kartus. Tradiciškai 

gausiausi yra pietūs, įprastai valgomi vidury dienos, tačiau Lietuvos gyventojų įpročiai kinta 

ir vis daugiau žmonių sočiausiai valgo vakare.  

Valgant palinkima gero apetito, skanaus ar pan. 

Lietuvoje nėra pabrėžiama, kad į restoraną pirmas turėtų įžengti vyras. Paprastai porą 

prie laisvo staliuko palydi restorano administratorius. Jei laisvo staliuko kavinėje ar restorane 

nėra, tačiau galėtų atsirasti vietos greta kitų žmonių, iš pradžių yra atsiklausiama, ar jie 

sutiktų, kad būtų prisėdama greta. 

Pradedama valgyti tik tada, kai patiekalai atnešti visiems kartu atėjusiems asmenims. 

Jeigu vienam jų dar tenka palaukti savo karštojo patiekalo, jis turėtų paraginti kitus valgyti, 

kad jų patiekalai neatauštų. Jei laukiantysis to nepadaro, kitas asmuo galėtų paklausti: 

Atsiprašau, bet mes valgysime, nes gali atšalti. Valgant pjaustomus patiekalus, pvz., įvairius 

kepsnius, maistas nėra supjaustomas visas iš karto, o pjaunama po nedidelį gabalėlį. Žodžiu, 

peiliu ir šakute naudojamasi visą valgymo laiką.  

Kvietimas drauge papietauti ar pavakarieniauti kavinėje dar nereiškia, kad 

kviečiantysis apmokės sąskaitą. Gali tekti už savo maistą mokėti pačiam arba dalytis išlaidas 

lygiai. 

Kai norima paprašyti sąskaitos, tai aptarnaujantis padavėjas yra tyliai paprašomas: 

Prašom / prašyčiau sąskaitą. Jokie kreipiniai nevartojami. Arbatpinigių paliekama, jei 

aptarnavimas nėra įtrauktas į sąskaitą arba jei aptarnauta maloniai.  

Restoranuose ar kavinėse rūkoma tik tam skirtose vietose, žinoma, jei tokios yra 

įrengtos.  

 

4. Parduotuvės. Įėjus į mažas parduotuves dera pasisveikinti. Atsiskaičius dera 

padėkoti.  

 

5. Viešasis ir asmeninis transportas. Naudojantis miesto viešuoju transportu derėtų 

žinoti keletą nerašytų taisyklių. Paprastai per priekines duris neįlipama (jeigu miesto 

transporto taisyklėse nenustatyta kitaip). Tai daryti gali tik seneliai, vaikai arba tėvai su 

mažamečiais vaikais, neįgalieji. Vietos autobuso ar troleibuso priekyje yra skiriamos vaikams, 

neįgaliesiems, seneliams. 

Prireikus pasižymėti bilietą, jei autobusas sausakimšas ar sunku pasiekti aparatą, 

galima kreiptis į arčiau prie jo esantį keleivį: Gal galėtumėte pažymėti bilietą? Gal 

pažymėtumėte? Ar nepažymėtumėte? Gal perduotumėte? Prašyčiau pažymėti ir t. t.  

Keliaujant autobusu, traukiniu ar lėktuvu ir turint daug rankinio bagažo, kurį norima 

patogiai sukrauti, pvz., ant lentynų ar po sėdynėmis, dera pasiklausti bendrakeleivių, ar 

daiktai jiems netrukdys. Nederėtų įkyriai stengtis užmegzti kontaktą su atsitiktinai greta 

sėdinčiu nepažįstamu keleiviu, nors kelionė būtų numatoma tolima. Norint atlenkti sėdynės 

atlošą autobuse ar lėktuve, derėtų paklausti už nugaros sėdinčio žmogaus, ar jam tai 

netrukdytų. Taip pat reikėtų atsiklausti bendrakeleivių, kai norima praverti langą. Atvykus į 

vietą ir išlipant iš autobuso ar traukinio, lėktuvo, įprasta padėkoti vairuotojui, palydovui ar 
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stiuardesei ir atsisveikinti. Išvykus į ekskursiją autobusu, visada dera prie autobuso atsirasti 

sutartu laiku. Vėluoti nemandagu.  

Stabdant pakeleivingas mašinas yra pakeliama ir ištiesiama į šoną ranka. Važiuojant 

pakeleivingomis mašinomis tikimasi, kad mokėti nereiks arba kad mokestis bus simboliškas. 

Dėl kainos susitariama iš karto, tik įlipus. 

 

6. Informacijos paslaugos 

Skambinant į informacijos tarnybas, reikia sveikintis, o tada užduodamas rūpimas 

klausimas. Gavus atsakymą, padėkojama. 

 

7. Viešosios vietos. Viešosiose vietose, pvz., muziejuose, parodų salėse, teatruose ir 

pan., nėra priimta garsiai triukšmauti, bet pusbalsiu šnekantis yra reaguojama į aplinką ir 

aplinkinius. Žinoma, spektaklio ar koncerto metu tyla būtina. Po spektaklio ar koncerto 

kartais gali būti šaukiama Bravo!  

Einant į bažnyčią į mišias paprastai yra apsirengiama kiek šventiškiau. Turistai, 

norintys apžiūrėti bažnyčias, neturėtų būti labai apsinuoginę. 

Bendruose paplūdimiuose moterims dažniausiai yra įprasta neapsinuoginti iki 

juosmens. Yra atskiri vyrų, moterų, nudistų paplūdimiai, kur maudymosi kostiumėlis 

nereikalingas.  

 

8. Paslaugos 

8.1 Paštas. Kai siunčiamas laiškas, pvz., sveikinimas, ne vienam asmeniui, o šeimai, 

dera ant voko nurodyti abu šeimos narius. Pvz.: Audronei ir Petrui Jonaičiams, arba: A. ir 

P. Jonaičiams. Tačiau nėra įprasta ant voko užrašyti abiejų pavardes, nebent jos būtų 

skirtingos. 

Asmeninius sveikinimo laiškus mandagiau rašyti ranka nei spausdinti. 

8.2 Telefonas. Atsiliepiant mobiliuoju ar stacionariuoju telefonu privačiame bute 

įprasta sakyti: klausau ar alio. Kartais (gana retai) iš karto pasakoma, kas klauso: Jonas 

Petraitis klauso. Skambinant į įstaigą galima tikėtis išgirsti organizacijos pavadinimą. 

Skambinant mobiliuoju telefonu, kai žinoma, kad atsilieps telefono savininkas, 

pirmiausia pasisveikinama ir pasakoma, kas skambina, o tada paklausiama, ar galima tęsti 

pokalbį. Pvz.: 

– Alio. 

– Labas. Čia Jonas. Ar gali kalbėti? 

– Taip. (Tada pokalbis tęsiamas) 

 

Skambinant stacionaraus ryšio telefonu pirmiau pasisveikinama ir tada prašoma 

norimo pašnekovo. Dažniausiai prisistatoma tik pageidaujamam asmeniui. Pvz.: 

– Alio. 

– Laba diena. 

– Laba diena. 

– Gal galėčiau kalbėti su Birute? 

– Taip, prašom.  

– Alio. 

– Labas Birute, čia Aldona. (Tada pokalbis tęsiamas.) 

Jei pageidaujamas pašnekovas pakėlė ragelį pats ir yra atpažįstamas, tai pašnekesio 

modelis galėtų būti toks: 

– Alio. 
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– Labas, Birute. Čia Aldona. 

– Labas. 

– Ar netrukdau? 

– Ne. Nieko neveikiu. (Tada pokalbis tęsiamas.) 

Paklausti, ar pašnekovas nėra trukdomas, derėtų visais atvejais, jei pokalbis žada 

užsitęsti. 

Jei skambinama į įstaigą, pakėlus ragelį bus pasakomas įstaigos pavadinimas, pvz.: 

– Notarų biuras. 

– Ar galėčiau kalbėti su notaru Jonaičiu? 

Į namus nederėtų skambinti nuo 22.00 val. iki 8.00 val. Tačiau nieko baisaus, jei 

geriems pažįstamiems skambinama ir vėlėliau.  

 

8.3 Medicina. Einant lankyti ligoninėje gulinčio draugo, įprasta ką nors nunešti. 

Dažnai tai yra vaisiai, saldumynai, sultys, žinoma, nedideliais kiekiais. Nešamos ir gėlės, 

tačiau tai neturėtų būti didelės puokštės ar aitriai kvepiantys žiedai. Dera pagalvoti ir apie tai, 

ar žmogus turės kur pamerkti gėles. Taip pat tinka nešti knygas, žurnalus ar pan. Lietuvoje dar 

nėra įprasta į ligoninę siųsti gėles ar saldumynus, pridėjus vizitinę kortelę.  

 

9. Švietimas. Tiek bendrojo lavinimo, tiek aukštosiose mokyklose nepriimta vėluoti.  

 

10. Kelias. Nepažįstamo žmogaus klausiant kelio, beveik visada sulaukiama malonios 

reakcijos. Jei negalima padėti, mandagiai atsiprašoma. 

 

11. Darbovietė. Priimtas kreipinys – jūs, ypač jei bendraujama su aukštesnes pareigas 

einančiu žmogumi. Žinoma, bendradarbiai gali sutarti kreiptis tu. Paprastai kreipiamasi 

pasakant pareigas: direktoriau, viršininke, pavaduotojau ir t. t. 

Einant į kolegų kabinetą įprasta pasibelsti. Įėjus už savęs durys uždaromos. 

Sveikinantis su aukštesnes pareigas turinčiais asmenimis ar moterimi, įprasta atsistoti. 

Sveikinantis ar kalbantis su kolegomis (ypač užimančiais aukštesnes pareigas), rankos 

nelaikomos kišenėse. 

 

12. Viešėjimas. Paprastai į svečius einama tik tada, kai yra kviečiama ar susitarta. Iš 

anksto nepranešę gali atvykti tik giminės ar labai artimi draugai, kaimynai. Jei yra kviečiama į 

šeimos šventę, tai nėra tikimasi, kad bus atvykstama per anksti ar labai vėluojama. Paprastai 

svečiai susirenka per pusvalandį nuo kviečiant nurodyto laiko. Jei vėluojama daugiau, tai 

pranešama arba atsiprašoma telefonu ar atvykus. Atsižvelgiant į progą, kuria yra kviečiama, 

atnešama dovanų, gėlių, alkoholinių gėrimų. Visa tai paprastai įteikiama dar prieškambaryje, 

pasisveikinus. Jei kviečianti šeima turi vaikų, jiems taip pat parodomas dėmesys ir atnešama 

saldumynų, vaisių, knygelių, žaislų ar pan. Beje, nešant vaikams valgomas dovanėles derėtų 

iš anksto paklausti tėvų, ar tai daryti galima. Suaugusiesiems dažniausiai dovanojama knygos, 

meno dirbiniai, odinės galanterijos dalykai, buities prietaisai, papuošalai, drabužiai ir pan. 

Nuo dovanos priimta nuimti kainą. Dovanos dydis ir pobūdis priklauso nuo progos ir 

tarpusavio santykių. Jei kviečiama ne į gimtadienį, o tik į draugų vakarėlį, paprastai 

šeimininkei atnešama gėlių, saldumynų ar pan., o šeimininkui – alkoholinio gėrimo, žinoma, 

jei nėra susitarta kitaip. Dovanojant gėles, jei tai nėra didelė puokštė, o keli žiedai, laikomasi 

tradicijos, kad jų skaičius būtų nelyginis. Nėra labai įprasta dovanoti baltų chrizantemų – tai 

tradiciškai labiau laidotuvėms pritinkančios gėlės.  

Atėjus į svečius šaltu ir drėgnu metų laiku, įprasta nusiauti batus. Jei vakarėlis yra 

iškilmingas, moterys paprastai atsineša persiauti batelius.  
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Įvedę svečius į kambarį, paprastai šeimininkai juos pristato, suteikdami šiek tiek 

daugiau informacijos nei vardas ir pavardė. Pvz.: Susipažinkite, čia mūsų draugas Jonas. Mes 

kartu keliavome po Ispaniją. Žinoma, dėl kokių nors priežasčių šeimininkams nepristačius 

svečių, šie tai gali padaryti ir patys. Kai šeima prisistato: Čia mano žmona / mano vyras – 

žodis mano yra mandagumo, pagarbos forma, o ne nuosavybės pabrėžimas. Jei į svečius 

susirinko mažai pažįstami arba iki tol nepažįstami žmonės, bus bendraujama forma jūs. Taip 

pat kreipiamasi žodžiais pone, ponia, panele, greta pasakant asmens vardą, pvz.: pone Jonai, 

ponia Milda, panele Rože. 

Svečiams derėtų jausti svetingumo ribas ir nesilankyti kitose patalpose, kur 

šeimininkai nebuvo įvedę. Prireikus derėtų atsiklausti šeimininkų. 

Svečiuose galima tikėtis gausių vaišių. Mokiniai turėtų žinoti, kad lietuviai linkę daug 

kartų siūlyti valgyti, nepaisydami atsisakymo, tačiau svečiui nebūtina kiekvienąkart 

paragintam imti maisto. Tačiau mandagumas reikalauja pagirti vaišes, pvz.: Viskas taip 

skanu! Kaip skanu! Kas kepė šį puikų pyragą? ir pan. Alkoholiniai gėrimai paprastai geriami 

organizuotai, po tostų arba bent jau paraginus kaimyną, tačiau vynas, brendis ar pan. gali būti 

gurkšnojamas ir be specialaus paraginimo. Taip pat reikėtų žinoti, kad Lietuvoje moterys, 

ypač pagyvenusios, pačios sau nelinkusios piltis alkoholinių gėrimų, jei prie stalo yra bent 

vienas vyras, kuris turėtų pasiūlyti papildyti taurę. Lietuvoje įprastai nedera alkoholinio 

gėrimo piltis tik sau – siūloma ir greta esantiems.  

Mokiniai galėtų būti susipažinę ir su gedulo tradicijomis. Lietuvoje paprastai į 

laidotuves niekas nėra oficialiai kviečiamas. Apie nelaimę sužinoma iš pažįstamų. Į 

laidotuves įprastai einama juodais arba tamsiais, nekrintančiais į akis drabužiais. Galvos 

apdangalai nėra būtini. Gali būti atnešama dažniausiai baltų gėlių puokštė (lyginis žiedų 

skaičius) ar krepšelis, ar vainikas. Prie gėlių ar vainiko nededamos vizitinės kortelės. Įprasta – 

gedulo kaspinai. Artimiesiems pareiškiama užuojauta. Asmenys, gedintys dėl tėvų, vyro, 

žmonos netekties, vienerius metus gali nešioti gedulą, t. y. rengtis tik juodais drabužiais. 

Kartą pareiškus užuojautą, nedera nuolat priminti apie netektį. 

Įvairiomis temomis asmeniškai bendraudami su lietuviškai kalbančiais žmonėmis, 

mokiniai turėtų žinoti, kad: 

 asmeninis gyvenimas ir jo aplinkybės aptariamos be intymių detalių; kalbos apie 

kūną yra tabu; 

 kalbant apie gyvenimo sąlygas ir namų ūkio tvarkymą neturėtų būti klausiama 

apie su šiais dalykais susijusias išlaidas; 

 veikla, profesija, pareigos nėra gera pokalbio tema su menkai pažįstamu 

žmogumi, tačiau tipiška, kad kolegos, susirinkę į vakarėlį, gali imti kalbėti apie darbą; 

 išsimokslinimas – geriau pažįstant žmogų galima pasiteirauti, kokią aukštąją (ar 

kitokią) mokyklą jis yra baigęs. Jei susitinka šeimos, auginančius vaikus, dažnos pokalbio 

temos yra apie mokyklos reikalus; 

 laisvalaikis ir pomėgiai – mėgstama pokalbių tema; vengiama klausimų apie 

kainas; 

 kelionės; regionai, vietovės, įžymybės – labai mėgstama tema, kai pašnekovas 

yra neseniai grįžęs iš kelionės ar gyvena užsienyje; 

 prekės, parduotuvės, kainos, pirkimas – tai tema, populiari tarp artimiau 

susijusių žmonių; 

 valgymas ir gėrimas – esant svečiuose dera girti šeimininkų vaišes; mėgstami 

pasakojimai apie „firminius“ ar egzotiškus patiekalus, valgių gaminimo receptus, kuriuos gali 

būti prašoma užrašyti; 

 visuomeniniai santykiai bei tikėjimai ir religijų praktikavimas – tai tema, 

populiari tarp artimiau susijusių žmonių; 
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 politika, aktualijos, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai įvykiai – šias temas 

pokalbiui renkamasi mielai, tačiau, susirinkus skirtingų politinių pažiūrų žmonėms, dažnai 

susitariama: Apie politiką nekalbame, nes lietuviai yra linkę karščiuotis, kai pašnekovų 

nuomonės šia tema nesutampa; 

 orai – gera tema pokalbiui pradėti arba pratęsti įsivyravus tylai; 

 kalbos, kalbų mokymasis, kalbiniai sunkumai – mielai bendraujama šiomis 

temomis su kitakalbiais, jei pastarieji pradeda pokalbį. Kaip sekasi mokytis lietuviškai? – 

tokio klausimo gali tikėtis kiekvienas, besimokantis lietuvių kalbos kaip svetimosios. 

 

IV. MANDAGUMO KONVENCIJOS 

 

Žemesnių nei Aukštuma (B2), pvz., Slenksčio (B1), kalbos mokėjimo lygių atvejais 

mokiniui rekomenduojami komunikacinių intencijų raiškos būdai bei abstrakčiosios ir 

konkrečiosios sąvokos ar jų pavyzdžiai iš esmės nėra sudėtingi. Slenkstyje (B1) pabrėžiama, 

kad mokinys, turėdamas kad ir minimalius kalbinės raiškos priemonių išteklius, turėtų gebėti 

patenkinti savo poreikius labai įvairiose transakcinėse ir asmeninio bendravimo situacijose. 

Jei mokiniai yra pasiekę vieną iš žemesnių nei Aukštuma (B2) kalbos mokėjimo lygių, galima 

manyti, kad jų pašnekovai, suvokdami partnerio kalbinį ,,silpnumą“, bendraus su juo 

paprasčiau ir dažniausiai rinksis tiesiogines žodžių ar pasakymų reikšmes, nei bendraudami, 

pvz., su draugais, kalbančiais ta pačia gimtąja kalba ir gyvenančiais toje pačioje 

visuomeninėje aplinkoje. Šiuo atveju žodžius bei pasakymus jie galėtų vartoti ir dažnai 

vartoja netiesiogine, t. y. perkeltine, reikšme. 

Mokiniai, pasiekę Aukštumos (B2) lygį, turi didesnius kalbinės raiškos priemonių 

išteklius ir geriau juos kontroliuoja, t. y. jie komunikuoja laisviau, taisyklingiau ir tinkamiau. 

Tai leidžia nukrypti nuo tiesioginės raiškos būdo, rinktis perkeltines reikšmes. Tokia pažanga 

skiria Aukštumos (B2) ir Slenksčio (B1) lygio mokinius. Taigi mokiniai jau geba formuluoti 

savo mintis sudėtingiau, dažniau renkasi netiesioginės reikšmės komunikacinių intencijų 

raiškos būdus. Taip pat jie geba pastebėti gimtąja kalba kalbančiųjų šnekos ypatybes, kurios 

labiau priklauso nuo komunikacinės situacijos, partnerių santykių. Mokiniai geriau suvokia 

stilių diferenciaciją. Pagal amžių, lytį, socialinę padėtį bei vaidmenį, asmenybės tipą jie geba 

iš kalbinės raiškos priemonių įvairovės tiksliau pasirinkti konkrečiam vartosenos atvejui 

tinkamą būdą intencijai išreikšti. Mokiniai nesunkiai patenkina tam tikrose situacijose 

iškilusius poreikius, atsižvelgdami į santykius su partneriu ar partneriais. Kaip ir lietuviškai 

gimtąja kalba kalbantieji, jie galėtų suprasti vaizdingas idiomas ir keiksmažodžius, bet turėtų 

būti ypač atsargūs juos vartodami, kol tokių pasakymų sociokultūrinė konotacija bus mokinių 

visiškai suprasta. Aukštumos (B2) lygio mokiniai gali pereiti nuo tiesioginio į netiesioginį 

minčių raiškos būdą, kai yra tikri, kad pagal situaciją taip elgtis tinka (pvz.: reikšti 

mandagumą, vartoti hiperboles, vaizdingus žodžius, sakyti pokštus ir pan.), ir yra pagrįstai 

įsitikinę, kad partneriai supras tokią netiesioginę raišką. 

Vartojant kalbą perkeltine reikšme, svarbiausias dalykas mokiniui yra suprasti ir 

prisiderinti prie mandagumo konvencijų raiškos. Nors bendrieji mandagaus elgesio dalykai 

yra universalūs, bet, pvz., dėmesio, pagarbos pašnekovui demonstravimas ir pan. įvairiose 

kultūrose gali būti reiškiama skirtingai. Todėl besimokančiam kalbos ir dar nesuvokusiam šių 

konvencijų mokiniui iškyla grėsmė būti neteisingai suprastam. Nesąmoningai jis gali net 

įžeisti partnerius, kurie patys nėra suvokę, kad jų pripažįstamos konvencijos nėra būdingos 

visam pasauliui. Daugelis mokinių užsieniečių stengiasi kompensuoti tokią ,,pagarbos stoką“ 

šypsodamiesi, palaikydami kontaktą akimis, iš esmės rodydami geranoriškumą kūno kalba. 

Deja, ir kūno kalbos konvencijos taip pat nėra visur vienareikšmės, ir šypsenos bei kontaktai 

žvilgsniais gali likti nesuprasti taip pat, kaip ir jų nebuvimas kitais atvejais. Taigi Aukštumos 

(B2) lygio mokinio kalbiniai ir pragmatiniai gebėjimai yra tokio lygio, kad pašnekovai iš jo 
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tikisi, jog lietuviškosios mandagumo raiškos priemonės bus teisingai suvoktos ir tinkamai 

vartojamos. Šio lygio mokiniai, nuodugniau suvokdami sociokultūrinį kontekstą, 

bendraudami labiau pasitikės savimi, kalbėdami vadovausis tais pačiais principais, kaip ir 

gimtosios kalbos vartotojai, jaus situaciją, pašnekovą ir parinks tinkamas komunikacinių 

ketinimų raiškos priemones, kurios atitiks bendravimo situaciją ir jo paties asmenybę. 

Mokinys gebės suvokti, kada galėtų kilti pavojus pasirodyti esant pataikūnu, nes vartojamos 

perdėm mandagios formuluotės, antra vertus, bus gebama suprasti, kad pasirinktos raiškos 

priemonės gali sudaryti vaizdą, kad mokinys yra nemandagus, šiurkštus ar arogantiškas, 

nesidomintis partnerio jausmais bei interesais. Sociokultūrinės žinios turėtų interkultūriškai 

praturtinti mokinio asmenybę, padėti jam lanksčiai ir jautriai bendrauti įvairiose situacijose su 

įvairiais skirtingų kultūrų žmonėmis. Kiekvienas mokinys turėtų rasti savo sprendimą, kaip 

suderinti naują kultūrinę patirtį su jau turima. Šiame skyriuje teikiami lietuvių kalbos 

mandagumo konvencijų raiškos pavyzdžiai neturėtų būti laikomi privalomais visiems, 

besimokantiems lietuviškai. Tai gana bendros gairės, kurios galėtų padėti bendrauti su tais 

lietuviškai kalbančiais asmeninis, kurie laikosi įprastų konvencijų bei taip ar panašiai jas 

reiškia.  

Atidos partneriui principas lemia dvi mandagumo rūšis: pozityvųjį ir negatyvųjį 

mandagumą. Pozityvusis yra rodomas reiškiant susidomėjimą partnerių interesais, veikla, 

nuomonėmis, tikėjimais ir t. t., džiaugiantis jų pasiekimais, iškeliant pranašumus, taip pat ir 

užjaučiant dėl nesėkmių, dalijantis savais rūpesčiais. Tai gali būti reiškiama ir kūno kalba, 

kaip antai: fiziniu artumu ar kontaktu (pvz., patapšnojama per petį ar pan.), žvilgsniais ar 

emociniais ženklais (pvz., šypsena, galvos lingavimu ir pan.). Priešingas pozityviajam yra 

negatyvusis mandagumas. Šiuo atveju kalbantysis mėgina išvengti nemalonių, pašnekovą 

varžančių, trikdančių temų. Tuomet yra išvengiama atviro konflikto, įžeidimo, įskaudinimo 

galimybės arba ji labai sumažinama. 

Taigi, reiškiant savo nuomonę, nesutinkant su pašnekovu ir norint išvengti konfliktų, 

reikėtų laikytis tam tikrų mandagios kalbos taisyklių. 

 

1. Reikia nebūti kategoriškam. Visada vertėtų atsiminti, kad pašnekovas gali turėti 

savo nuomonę. Ši taisyklė galioja ir kai pateikiama faktinė informacija, ir kai reiškiamos 

nuomonės. Tokiais atvejais savo nuomonę būtų galima ir pasakyti ne taip kategoriškai. 

– Pasitikrinamieji klausimai galėtų padėti parodyti, kad pašnekovo nuomonė yra 

svarbi, įdomi, neignoruojama. 

Jis iš Italijos, ar ne? 

Tas darbas jau baigtas. Tiesa? 

Tu ateisi? Taip? 

– 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. 

– Frazių aš manau, manyčiau, tikiuosi, vartojimas pasakymo pradžioje ar pabaigoje (jų 

neakcentuojant) taip pat galėtų padėti išreikšti mintis ne taip kategoriškai. Tokiu atveju šios 

frazės nereiškia netikrumo. 

Aš manau, jūs sutiksite papietauti drauge? 

Tikiuosi, jūs jaučiatės gerai? 

 

2. Pašnekovo pataisymas, parodymas, kad jis klysta, neturėtų būti tiesmukas – 

pirmiau galėtų būti apgailestaujama, atsiprašoma dėl nesusipratimo, o paskui suteikiama 

informacija. 
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Taisant pašnekovą, koreguojant jo klaidas, visada randasi galimybė nenoromis įžeisti, 

įskaudinti. Kad tai neįvyktų arba kad nesusipratimas būtų ištaisytas, galėtų būti: 

– atsiprašoma už daromas pataisas: 

Atsiprašau, bet susitikimas vyks trečiadienį, o ne pirmadienį. 

– pataisoma klausiant, prašant patikslinti tai, kas buvo pasakyta, ir suteikiant 

galimybę pašnekovui pačiam ištaisyti klaidą: 

Laižuva? Sakote, tai Latvijoje? Ar ne Lietuvoje? 

– taisoma ne kategoriškai, o reiškiant kitokią nuomonę: 

Keturiasdešimt penki eurai? Ar gali šis daiktas tiek kainuoti? Gal dvidešimt penki? 

– prašoma patvirtinti teiginį: 

Iki Kauno dar 60 km, ar ne? 

 

3. Būtų gerai parodyti pašnekovui, kad sakomi dalykai nemalonūs abiem. Tai yra 

blogas naujienas, nesutikimus su nuomone, nemalonius įpareigojimus, kvietimų ar pasiūlymų 

atšaukimus, kitokius skaudžius 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 ... (tavo projektas nebus patvirtintas). 

Nenorėčiau skųstis, tačiau ... (manęs netenkina jūsų atsiųstų žmonių darbo kokybė). 

Nenorėčiau priekaištauti, bet ... (tokio elgesio iš tavęs nesitikėjau). 

Nenorėčiau būti nemandagus, bet ... (negaliu pritarti jūsų nuomonei). 

Nenorėčiau apsunkinti, bet ... (esu priverstas kreiptis pagalbos). 

Liūdna, bet ... (tai tiesa). 

b) pagrįstai reiškiama kitokia nuomonė, siūlant su ja sutikti ir pašnekovui: 

Ar jūs nemanote, kad buvo padaryta klaida? 

Ar nesutinkate, kad tokie argumentai neįtikina? 

Ar nesutinkate / nesutiktumėte, kad šis problemos sprendimo būdas yra paprastesnis? 

c) pasakomas apgailestavimas ar atsiprašymas dėl nemalonumų: 

Atleiskite, bet turiu pranešti ... (nemalonią naujieną). 

Apgailestauju, tačiau ... (jūsų prašymas atmestas). 

Man labai gaila, bet ... (jums pašalpa neskirta). 

Atsiprašau, kad ... (naujienos ne tokios, kurių tikitės). 

Ši strategija dažnai taikoma pasakant draudimą ar įgaliojimų sustabdymą: 

Deja, bet nuo pirmadienio jūs negalite išeiti atostogų. 

Atsiprašome, bet šis darbas nuo rytojaus pavedamas kolegai Jonaičiui.  

d) nemaloni informacija sušvelnėja vartojant eufemizmus: 

Jūsų rezultatai nėra labai geri (– yra blogi). 

Aš nesu labai patenkintas jūsų darbu (– esu visai nepatenkintas). 

Negalėčiau teigti, kad man tai patinka ... (– man tai visai nepatinka). 

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 ... (manau, kad šį kartą teisingiau elgtis kitaip). 

Norėčiau jums padėti, tačiau ... (šį kartą negaliu). 

 



1 1  s k y r i u s .  SOCIOKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA 

106 
 

Svarbu, kad ir intonacija rodytų geranoriškumą, kad nebūtų paslėptos ironijos, 

paniekos ar pan. 

Reiškiant nepritarimą, nesutikimą su nuomone, kad nekiltų konfliktų, galima: 

– atsiprašyti, kad nesutinkama: 

Atsiprašau, bet nesutinku. 

– išreikšti apgailestavimą, kad nesutinkama: 

Labai gaila, bet negaliu pritarti. 

 

4. Reikėtų leisti pašnekovui rinktis pačiam. Tai yra neversti partnerio ką nors daryti, o 

sudaryti regimybę, kad pašnekovui leidžiama rinktis. Tai gerai tinka įkalbinėjant, siekiant 

gauti faktinę informaciją ir aiškinantis požiūrius. Tuomet: 

a) vartojami žodžiai prašom, prašyčiau, kai norima paskatinti partnerį ką atlikti: 

Prašom pasakyti, kur direktoriaus kabinetas. (Klausiama informacijos.) 

Prašyčiau du bilietus šį vakarą į premjerą. (Ko nors pageidaujama, prašoma.) 

Prašom sėstis. (Teikiama instrukcija.) 

b) vengiama liepiamosios nuosakos, kai prašoma partnerio ką nors padaryti. Tuomet: 

 – užduodamas klausimas, ar partneris tam tikrus veiksmus atlikti 

  – sutiktų: 

  Gal atidarytumėte langą? 

  Ar neatidarytumėte lango? 

  – galėtų: 

  Gal galėtumėte man padėti?  

  Ar negalėtumėte pasislinkti? 

  – norėtų: 

  Gal norėtum medaus? 

  Ar nenorėtum užsukti į kavinę? 

  – pateikiamas pasiūlymas: 

  Siūlau / siūlyčiau susirinkti pusvalandžiu anksčiau. 

  Ar nemanytum, kad verta nueiti į šį filmą? 

  – reiškiamas patarimas: 

  Tavim dėtas aš taip nedaryčiau. 

  Tavo vietoje aš elgčiausi kitaip. 

  Man atrodo, tau geriau būtų ... 

  – perspėjama: 

  Nepamiršk paskambinti. 

  Būk atidus kelyje. 

  – atkreipiamas dėmesys į situaciją ar problemą, kurią reikia įveikti 

bendrai, ar leidžiama pašnekovui pasisiūlyti veikti: 

  Labai šalta, ar ne? (= Prašoma uždaryti arba leisti uždaryti langą.) 

  Nesuprantu, kas atsitiko kompiuteriui. (= Prieik ir pažiūrėk.) 

  Pietūs ant stalo. (= Eik valgyti.) 

 

 Klausiant informacijos ar atkreipiant dėmesį, yra mandagu sakinio pradžioje 

pavartoti žodžius atsiprašau ar atleiskite, o sulaukus atsakymo – padėkoti. 

 – Atsiprašau, kuris troleibusas važiuoja į stotį?   

 – Antras.  

 – Ačiū. 
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Mandagumo raiška labai svarbi, kai yra siūloma ar kviečiama. Tačiau ji yra 

sudėtingesnė, kai mėginama įkalbėti partnerį veikti tam tikru būdu, kaip būtų naudingiau 

adresatui, o ne adresantui. 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. 

 – išreikšiant 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? 

 Žinoma, pašnekovas turi kontroliuoti savo intonacijas, kad toks siūlymas 

nevirstų netaktu ar įžeidimu. 

 Švelnaus kvietimo ar siūlymo forma sudaro daugiau galimybių pašnekovui 

apsispręsti. Taip atsitinka, kai siūloma ar kviečiama klausimo forma, atsižvelgiant į partnerio 

intencijas, norus, poreikius ir gebėjimus: 

  Ar ateisite šį vakarą? 

  Ar galėčiau jums padėti? 

 Ar jums reikia pagalbos? 

 Ar galėtumėte užsukti pas mus kitą šeštadienį? 

 

 Švelnus kvietimas ypač svarbus, kai  

 a) norima suteikti pašnekovui galimybę atsisakyti, paneigti: 

  Ar galėtumėte vadovauti šiam projektui? 

 b) frazė yra formuluojama negatyviai: 

 Jums nereikia padėti? 

Ir šiais atvejais adresantas turėtų kontroliuoti savo intonaciją. 

 Griežtas kvietimas gali būti priimtas nesvyruojant arba šiek tiek abejojant:  

 Ar tikrai? 

 Rimtai? 

 Švelnus kvietimas ar siūlymas dažnai nėra priimamas iš karto, nesuabejojus, 

nepasitikslinus. Laukiant pakartotinio pasiūlymo sutinkant įprasta atsakyti: 

 Nenorėčiau trukdyti. 

 Ar tikrai nesutrukdysime? 

 O, šis lagaminas labai sunkus. 

Jei švelnaus kvietimo atsisakoma, vartojami tokie pasakymai: 

 Ačiū, ne, nenoriu jūsų apsunkinti. 

 Ačiū, bet aš žinau, kad jūs neturite laiko. 

Reaguojant į atsisakymą paprastai,  

 – jei nebesiūloma arba nebekviečiama, tai apgailestaujama: 

 Ką gi, labai gaila. 

 Būtų labai malonu. 

 Aš visada pasirengęs jums padėti. 

 – jei pasiūlymas ar kvietimas tebegalioja, tai pakartotinai kviečiama juo 

pasinaudoti pabrėžiant pasirengimą bendrauti toliau: 



1 1  s k y r i u s .  SOCIOKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA 

108 
 

 Ne, ne, jūs man netrukdote. 

 Jūs manęs visai neapsunkinate. 

 Man visai nesunku. 

 Man malonu jums padėti. 

  

 Atmetant griežtą kvietimą ar pasiūlymą paprastai yra padėkojama ir 

pasiteisinama: 

 Ačiū, bet tikrai negaliu ateiti, nes blogai jaučiuosi. 

 Dėkoju už kvietimą, bet šį sykį negalėsiu dalyvauti. 

  

Švelnus kvietimas yra vartojamas ir tada, kai tikimasi palaikyti tolesnius kontaktus: 

 – Kai kitą kartą būsite Vilniuje, aplankykite ir mus. 

  – Ačiū, būtinai. 

 Gyvenime dažnai tenka atsiprašyti dėl įvairų smulkių nesusipratimų ar net 

padarytos didesnės skriaudos, žalos, sukelto nepatogumo. Dažnai užtenka tik kelių žodžių: 

 Atsiprašau. 

 Labai atsiprašau. 

 Atsiprašau, kad pavėlavau. 

 Atleisk, daugiau tai nepasikartos. 

Tačiau dažniau tenka ne tik atsiprašyti, bet ir paaiškinti, kodėl įvyko nesusipratimas: 

 Labai atsiprašau, kad vėluoju, bet pakliuvau į transporto grūstį. 

 Atsiprašau, kad nedalyvavau susirinkime. Labai sirgau. 

Apibendrinant būtų galima teigti, kad Aukštumos (B2) lygio mokiniai kalbėjimo sraute 

turėtų gebėti atpažinti šiame skyriuje minimus mandagumo raiškos dalykus, suvokti vienokias 

ar kitokias kalbines raiškos priemones pasirinkusio pašnekovo intencijas ir požiūrius. Taip pat 

mokiniai turėtų būti pasirengę patys tinkamai reikšti mandagumą, laikytis lietuviškai 

kalbančiai bendruomenei įprastų konvencijų, suvokdami, kad visa tai yra ribojama tokių 

veiksnių: 

– pašnekovas visada priklauso tam tikrai socialinei, etninei ar kt. žmonių grupei: 

egzistuoja vyrų ir moterų, jaunosios kartos ir senimo, darbininkų, inteligentų, etninių, 

regioninių ir pan. kalbos vartojimo skirtumų; 

– pašnekovas yra savita asmenybė: kai kurie žmonės yra tiesmukesni, kai kurie 

subtilesni už kitus ir pan.; 

– yra svarbūs komunikacijos akto dalyvių santykiai – artimi draugai vartoja mažiau 

mandagumo raiškos priemonių nei mažai pažįstami ar svetimi žmonės; 

– bendravimą veikia ir 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 visiškai pastovūs, todėl ilgainiui 

gali keistis elgesio normos ir kalbos etiketo raiška. Kalbamuoju metu Lietuvoje tokie pokyčiai 

taip pat vyksta. Viena vertus, visuomenė labiau skirstosi į socialinius sluoksnius, kurie laikosi 

tam tikrų elgesio normų, mandagumo konvencijų, pvz., politikai, visuomenės veikėjai, verslo 

žmonės. Kita vertus, pastebima tendencija liberaliau, demokratiškiau bendrauti, pvz., greičiau 

nei anksčiau pereinama prie kreipinio tu, ne itin paisoma, kas turėtų būti pristatomas pirmiau, 

ir t. t. Tai tik dar kartą verčia prisiminti, kad mokinys turėtų būti itin budrus stebėdamas ir 

taikydamas etiketo ir mandagumo raiškos dalykus. 
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Aukštumoje stengiamasi numatyti komunikacines mokinių reikmes, apibrėžti 

situacijas, kuriose jiems labiausiai gali prireikti svetimosios lietuvių kalbos, pateikti 

reikalingiausius kalbines raiškos priemones, 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, sunkumų gali kilti tiesiog dėl nesugebėjimo staiga prisiminti ir 

pritaikyti įgytas žinias ar gebėjimus. 

Taigi nors Aukštuma nubrėžia pagrindines gaires, kurias daugmaž įmanoma numatyti, 

mokiniai turėtų būti pasirengę susidoroti ir su nežinomais dalykais, ir su situacijomis, kai jie 

nesugeba greitai pritaikyti to, ką 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 kartu su kalbos mokymusi. 

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, tačiau turėtų būti skatinamos ir individualios strategijos, 

atsižvelgiant į asmenybės skirtumus. 

Taigi iš Aukštumos (B2) 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 su tekstu, 

kuriame yra jiems nežinomų kalbinės raiškos priemonių; 

 kaip kalbėtojai ar rašytojai, mokiniai turėtų būti pasirengę ieškoti būdų įveikti 

sunkumus, kilusius 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 problemų sprendimo būdus, tačiau kai kurios šių strategijų apibūdintinos kaip 

bendros ir tinkamos beveik visiems. Todėl jos galėtų būti išvardytos ir aprašytos Aukštumoje, 

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 ,,Skaitomų ir klausomų tekstų supratimas“. 
 

1. Kaip skaitytojai, mokiniai turėtų: 

 ∙bandyti suprasti reguliariosios darybos žodžius, sudarytus iš žinomų elementų 

(šaknies ir afiksų) pagal produktyviosios darybos dėsningumus; 

 ∙bandyti suprasti nežinomus žodžius ir žodžių junginius iš konteksto, kurio dauguma 

žodžių yra žinoma; 

 ∙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; 

 ∙mokėti rasti nežinomų žodžių ar posakių, idiomų reikšmę dvikalbiame ar 

aiškinamajame žodyne, jei jų reikšmė nusakoma žinomais žodžiais; 
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 ∙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: 

 ∙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; 

 ∙bandyti suprasti nežinomus žodžius, žodžių junginius iš konteksto, kurio dauguma 

žodžių yra žinoma, kai teksto struktūra aiški ir mintys dėstomos nuosekliai; 

 ∙bandyti suprasti tarptautinius žodžius, žinomus iš gimtosios ar kitos mokamos 

kalbos, jei svetimosios ir gimtosios kalbos žodžių formų tarimo skirtumai atitinka 

bendruosius tų dviejų kalbų tarties skirtumus;  

 ∙rasti reikalingą informaciją tekste, turinčiame nežinomų žodžių ar gramatinių 

formų, jeigu tam nereikia daugiau gebėjimų, negu buvo išvardyta;  

 ∙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: 

 ∙mokėti pasakyti mintį kitais žodžiais, pvz.: Gerai (pabandysiu pasakyti kitaip) ...; 

 ∙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;  

 ∙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; 

 ∙identifikuoti parodydami daiktą, pvz.: Norėčiau tokio, kaip šitas. Man reikėtų šito 

daikto. Aš turiu galvoj tą tenai; 

 ∙prašyti padėti, pvz.: Kaip tai pavadinti lietuviškai? Aš nežinau lietuviško žodžio. 

Mes sakome (rusiškai, angliškai ...) ... 

4. Kaip rašytojai, mokiniai turėtų gebėti: 

 ∙parodyti, kad nemoka išreikšti minties, pvz.: Nežinau, kaip parašyti ... Nežinau to 

žodžio. Nežinau, ar taip sakoma lietuviškai;  

 ∙apibūdinti daiktus, reiškinius, kurių pavadinti nemoka, vartodami kitus žodžius taip 

pat, kaip tai darytų panašiais atvejais kalbėdami (žr. 3.2 ir 3.3); 

 ∙naudotis dvikalbiais ir atitinkamais aiškinamaisiais žodynais. 

5. Kaip veikėjai visuomenėje, bendruomenėje, mokiniai turėtų gebėti: 

 ∙atsiprašyti, jei nėra įsitikinę, ar elgiasi kaip priimta, pvz.: Atsiprašau, nežinojau, 

kad... 

 ∙supažindinti su savo krašte priimtomis elgesio normomis, pvz.: Pas mus 

Ispanijoje... 

 ∙paprašyti, kad paaiškintų, pvz.: Kaip tai daroma pas jus, Lietuvoje? Kaip man 

elgtis? Kiek tinka vėluoti?  
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Kiekvienas Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų gebėti čia minėtas strategijas taikyti 

reikšdamas komunikacines intencijas, išdėstytas 5 skyriaus 6 poskyryje. Be to, kiekvienas 

mokinys gali turėti savo 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 ar pan. Kuriomis iš šių 

priemonių mokiniai pasinaudos, negali būti nustatyta, tai paliekama mokymo procesui ir 

paties mokinio iniciatyvai. 
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1 3  sk yr i u s . MOKYMASIS MOKYTIS 

 

Šiame skyriuje kalbama apie mokymąsi. Mokymas visada buvo tyrimų objektas, bet 

mažiau dėmesio buvo skiriama mokymosi procesui. Mokymosi rezultatus lemia pasirinkta 

mokymosi kryptis, mokymosi būdas (grupinis ar individualusis), mokytojo ir mokinio 

santykiai, mokomosios medžiagos kiekis bei pateikimo tvarka ir daugybė kitų veiksnių. Todėl 

svarbu, kad pats mokinys sąmoningai rinktųsi – stengtųsi kelti tikslus, turėtų aiškius motyvus, 

suvoktų, kokia mokymosi kryptis labiausiai tinka jo mąstymo būdui, žodžiu, mokėtų mokytis. 

Aukštumoje pateikiamas kalbos turinio daugiasluoksnis aprašas yra bendras mokymosi 

tikslas, tačiau kiekvienas mokinys galėtų ir turėtų tą tikslą sukonkretinti atsižvelgdamas į savo 

poreikius. Pavyzdžiui, 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 Aukštuma būtent į jį orientuojama) turėtų 

būti mokiniui malonus, teikti pasitenkinimą, stiprinti mokymosi motyvus, didinti pasitikėjimą 

savimi, žadinti domėjimąsi Lietuvos kultūra, papročiais ir tradicijomis. Tačiau kartais gali 

atsitikti, kad mokiniui toks 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 Aukštumoje, 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 jis 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, grupėje, 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 Aukštumoje 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 išmokta, mokinys turėtų gebėti atsirinkti iš Aukštumos (B2 lygio) 

aprašo tai, kas atitinka jo poreikius, pasinaudoti čia pateikiama 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 
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mokymosi procesą, išsirinkti tai, kas padeda mokytis, ir pan. Tad mokinys turėtų gebėti 

atsakyti į tokius paprastus klausimus: 

 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 Aukštumos dalis, nors tai ir ne 

tiesioginis mokymo turinio komponentas, bet svarbi sąlyga įgyti Aukštumoje 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 

Aukštumoje neaptariamos; 

 iš esmės apibūdinti savo papildomų poreikių ir tikslų derinį, pvz.: aš norėčiau 

išmokti skaityti politinius straipsnius; man reikėtų išmokti lietuviškai rašyti įvairius 

oficialius raštus. 

 

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 komunikacijai; 
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 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, kaip rasti reikalingą informaciją (žodynuose, žinynuose, gramatikos 

aprašuose ir kt.); 

 išbandyti įvairius žodžių įsiminimo būdus ir pasirinkti tinkamiausius; 

 suprasti, kaip kalbinė aplinka veikia mokymąsi, ir žinoti, kaip įvairios 

kompensavimo strategijos galėtų padėti suprasti klausomus ir skaitomus tekstus, 

kuriuose yra nežinomų formos ir turinio elementų. 

 

III. Tiesioginė kalbos mokymosi patirtis 

 Mokiniai turėtų: 

 bendrauti interakcinėse situacijose, naudodamiesi Aukštumoje 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 (žr. 12 skyrių) ir papildomas bendravimo strategijas 

(žr. 5 skyrių), 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 ugdomos neatsiejamai nuo 

paties kalbos mokymosi proceso. Mokymosi pradžioje joms ugdyti neskiriama daug laiko. 

Vėliau mokymosi mokytis svarba didėja. 

Aukštumos 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 tą padarys, kokius būdus pasirinks – tai 

kiekvieno individualus dalykas. O Aukštumoje pateikiama medžiaga sudaro galimybes ugdytis 

gebėjimus pagal savo norus ir poreikius. 

 

Pastaba. Šis skyrius nesiskiria nuo Slenksčio 13 skyriaus. Tie mokiniai, kurie jau 

pasiekė Slenksčio (B1) lygį, tikriausiai įgijo šiame skyriuje išvardytus gebėjimus ir išsiugdė 

nuostatas. Tie, kurie mokėsi kitais būdais, gali pasinaudoti čia pateikiamais patarimais, kaip 

pasiekti Aukštumos (B2) lygį. 
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14 skyrius. GEBĖJIMŲ KOKYBĖ 

 

Ne kartą buvo minėta, kad mokiniai, pasiekę Aukštumos (B2) lygį, tinkamai bendrauja 

įvairiose komunikacinėse situacijose ir pasiekia norimą rezultatą, jų kalba gerokai 

taisyklingesnė. Be to, jie bendrauja daug laisviau, be įtampos. Tiek situacijos, tiek su jomis 

susiję mokinių poreikiai būna labai įvairūs ir iš anksto sunkiai numatomi. Vadinasi, 

Aukštumos (B2) lygio mokiniai turėtų gebėti bendrauti ne tik numatomose, bet ir 

nenumatomose situacijose, o esamos lietuvių kalbos mokėjimo spragos netrukdytų 

komunikacijai. Tokį gebėjimų lygį galima apibūdinti šiomis sąvokomis: 

– taisyklingumas, 

– tinkamumas, 

– laisvumas. 

Remiantis šiais parametrais galima patikimai įvertinti mokinio gebėjimus. Svarbu, kad 

į juos visus būtų atsižvelgiama. 

Taisyklingumo parametras apima: 

– leksikos ir gramatikos formų taisyklingą vartojimą, 

– tarimą (įskaitant ritmą ir intonaciją), 

– rašybą. 

Aukštumos (B2) lygio mokiniai gebės taisyklingiau nei Slenksčio (B1) lygio vartoti 

leksiką ir gramatiką. Iki Aukštumos (B2) lygio mokiniai jau bus išmokę gramatikos pagrindus 

ir gebės jais remtis pagal savo poreikius. Šio lygio mokiniai supranta ir taisyklingai vartoja 

įvairias leksikos ir gramatikos formas, nebent kalbinė raiška būtų tokia specifinė, kad sunkiai 

suprantama ir lietuviui, arba šnekamoji kalba tokia netaisyklinga, kad ją sunku suprasti bet 

kam. Leksikos vartojimas plačiau aprašomas 7 skyriuje. Jau minėjome, kad tarimas gali 

netrukdyti suprasti net ir tuo atveju, kai aiškiai jaučiamas akcentas, kuris gali išlikti ir gerai 

išmokus kalbą. O netinkamas žodžių vartojimas gali trukdyti arba net sudaryti nemalonumų. 

Iš esmės mokinys turi gebėti adekvačiai reaguoti tiek kasdienėse, tiek kitose jam svarbiose 

situacijose. Kai norima, kad komunikacija būtų ne tik paveiki, bet ir vyktų taisyklinga lietuvių 

kalba, gali neužtekti net ir Aukštumos (B2) lygio gebėjimo vartoti žodžius. Tada galėtų padėti 

kompensavimo strategijos (žr. 12 skyrių), nors, tiesą sakant, ir jos negarantuoja, kad jokių 

sunkumų nekils. 

Svarbu, kad mokiniai suprastų kalbos sistemą ir tas žinias gebėtų taikyti kalbėdami ir 

rašydami. Taigi iš mokinių, pasiekusių Aukštumos (B2) lygį, galima tikėtis, kad jie gebės 

taisyklingai vartoti žodžius ir gramatikos formas, jų tartis bus nesunkiai suprantama tiek 

pašnekovams, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji, tiek užsieniečiams, kalbantiems lietuviškai 

Slenksčio (B1) arba aukštesniu lygiu. Tai nereiškia, kad bus kalbama be akcento. Labiau 

patyręs pašnekovas galbūt galėtų nustatyti ir kokia kalbančiojo gimtoji kalba. O pašnekovui, 

kurio gimtoji kalba – lietuvių, tačiau jis neturi bendravimo su kitakalbiais patirties, kartais 

gali būti sunku suprasti, todėl gali būti prašoma pakartoti, tačiau ne taip dažnai, kad būtų 

sunku bendrauti. 

Aukštumos (B2) lygio mokinių rašymas gali būti artimesnis lietuvių kalbos normoms 

nei kalbėjimas. Rašybos klaidų gali pasitaikyti, bet nedaug. Tad mokiniai yra neblogai išmokę 

rašybą, o suabejoję ir turėdami galimybę jie moka naudotis žodynais, žinynais, gramatikomis. 

Tokie palyginti tvirti taisyklingumo gebėjimai ypač pageidaujami tais atvejais, kai mokiniai 

savo aplinkoje norėtų būti laikomi išsilavinusiais žmonėmis. 

Taigi šio lygio mokinys turėtų gebėti taisyklingai bendrauti lietuviškai tose situacijose, 

kurių gali tikėtis, ir taikyti įvairias strategijas, jeigu situacija jam netikėta arba nepažįstama. 

Jis taip pat turėtų gebėti nuolat turtinti žodyną. Apskritai, iš Aukštumos (B2) lygio mokinių 
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tikimasi, kad jie pasieks tokį taisyklingumo lygį, jog gebės efektyviai bendrauti ir nesijaus 

pasielgę netinkamai. Tačiau vis dėlto jie turėtų suprasti, kad kartais komunikacines intencijas 

reiškia nebūtinai visuotinai priimtinu būdu – ypač kai prireikia vartoti frazeologizmus ar 

parinkti tinkamą leksinį sinonimą. 

Antrasis gebėjimų lygį apibūdinantis parametras yra tinkamumas. Jis gali būti: 

– sociolingvistinis, 

– sociokultūrinis, 

– socialinis. 

Aukštumos lygio mokinys turėtų gerai suvokti sociolingvistinį, sociokultūrinį ir 

socialinį tinkamumą ir jo svarbą komunikacijai. Pirmieji du tinkamumo aspektai išryškėja 

bendraujant su pašnekovais, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, o trečiasis svarbus bendraujant 

tiek su tais, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, tiek ir su tais, kuriems ji išmokta. 

Sociolingvistinis tinkamumas – tai vaidmenų adekvatumas, gerai pasirinktas kalbos 

registras, tinkama ketinimų, norų, nusiteikimų ir kt. raiška. 

Sociokultūrinis tinkamumas – tai gebėjimas suvokti ir vadovautis sociokultūriniu 

kontekstu (žr. 11 skyrių). Tiek sociolingvistinius, tiek sociokultūrinius gebėjimus galima 

susiformuoti mokantis ir taikant tai, ko išmokta, praktiškai. 

Socialinio tinkamumo – gebėjimo tinkamai bendrauti su įvairiais žmonėmis – 

neįmanoma tik išmokti. Šis gebėjimas priklauso ir nuo asmenybės bruožų, ir nuo noro, ir nuo 

gebėjimo bendrauti apskritai. Todėl šis aspektas nėra labai patikimas vertinant mokinio kalbos 

mokėjimo pasiekimus. 

Laisvumas – parametras, kuriuo vertinami tiek produktyvieji, tiek receptyvieji 

gebėjimai. Laisvumas suprantamas kaip: 

– lengvas ir greitas atkūrimas, 

– diskurso strategijų taikymas (žr. 8 skyrių), 

– atkūrimo ir produkavimo santykis. 

Nors Aukštumos (B2) lygio mokiniai nevienodai laisvai vartos lietuvių kalbą (kaip 

nevienodai laisvai jie reiškia mintis ir savo gimtąja kalba), tačiau pasiekę šį lygį mokiniai 

nedarys nenatūraliai ilgų pauzių ir reaguos nedelsdami. Vadinasi, jie ne tik bus išmokę 

pakankamai žodžių ir gramatikos, bet ir išsiugdę kompensavimo kompetenciją, kuri 

garantuoja nenutrūkstamą komunikaciją. 

Galime teigti, kad Aukštumos (B2) lygio mokiniai pasieks tokią gebėjimų kokybę, kad 

gebės tinkamai bendrauti numatytose ir nenumatytose situacijose. „Tinkamai bendrauti“ 

reiškia tokį gebėjimų lygį, kuris leidžia pasiekti norimą rezultatą. 
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Aukštumoje aprašomas B2 svarbiausių kalbinių gebėjimų (produkcijos: kalbėjimo bei 

rašymo ir recepcijos: klausymo bei skaitymo) lygis. Šį lygį pasiekęs mokinys geba: 

– suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis 

pagrindines mintis ir specializuotas diskusijas savo profesijos temomis; 

– gana spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su 

gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai 

įmanomas; 

– kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais 

klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus. 

 

Siekdamas šių Aukštumoje numatytų tikslų, mokinys kartu įgyja ir kitų gebėjimų. Kai 

kurie jų – mokėjimas mokytis, kompensavimo strategijų taikymas – yra aprašomi Aukštumoje 

kaip vieni iš sudedamųjų jos dalių. Kitų dalykų išmokstama tarsi pakeliui, jų neakcentuojant 

ir nekeliant kaip tikslo. Juos galėtume pavadinti papildomais gebėjimais, nes jie yra tik 

sėkmingo mokymosi „šalutiniai produktai“. Kalbama apie grožinės literatūros kūrinių 

skaitymą ir tarpininkavimą. 

Aukštumos 9 skyriuje („Skaitomų ir klausomų tekstų supratimas“) apie grožinius 

tekstus visai nekalbama, tačiau jie nėra akivaizdžiai atmetami. Iš tikrųjų daugelis literatūrinių 

tekstų gali atitikti šio lygio tekstams nustatomus kriterijus. Tame skyriuje kaip tik pabrėžiama, 

kad ne tiek svarbu teksto žanras, kiek tai, ar tekstas atitinka nurodytus kriterijus. Kadangi vis 

dėlto grožinių tekstų skaitymas yra specifinis dalykas, tad į šį bendro kalbos mokėjimo aprašą 

jis nėra įtraukiamas.  

Laikytina, kad asmuo geba skaityti grožinės literatūros kūrinius, jei jis gali ne tik 

tiesiogiai suprasti tekstą, bet ir patirti jo poveikį, net suvokti literatūros kūrinio vertę. 

Literatūrinių tekstų skaitymas nėra Aukštumos tikslas, t. y. mokiniai nėra tam specialiai 

rengiami. Tačiau galima tikėtis, kad Aukštumos (B2) kalbos mokėjimo lygis leidžia 

mokiniams suprasti ir gėrėtis daugeliu literatūros kūrinių: novelėmis, romanais, eilėraščiais, 

humoreskomis ir t. t. Galima tik pridurti, kad grožinių tekstų skaitymas mokant ar mokantis 

gali patį mokymąsi daryti patrauklesnį, o eilėraščių, prozos ištraukų mokymasis atmintinai 

tikrai padeda mokyti, pvz., lavinti tartį. 

 

Mokydamasis kalbos, mokinys kartu įgyja tam tikrų tarpininkavimo (angl. mediation) 

gebėjimų. Taip yra apibendrintai vadinama tokia kalbinė veikla, kai asmuo turi ne reikšti savo 

mintis, bet tarpininkauti pašnekovams, kurie nesupranta vienas kito dėl to, kad nemoka vienas 

kito kalbos. Tarpininkavimu vadinamos tokios veiklos rūšys: 

 

– sinchroninis vertimas, kai verčiama žodžiu, tiesiai į mikrofoną, girdint tekstą 

ausinėse; 

– nuoseklusis vertimas, kai verčiama žodžiu didesnėmis atkarpomis, svarbiausius 

faktus pasižymint įvairiais ženklais; 

– dalykinių tekstų (sutarčių, teisinių, mokslinių tekstų) vertimas raštu, kai itin svarbu 

parinkti tikslius terminus kita kalba; 

– grožinės literatūros vertimas; 

– reziumavimas, kai pateikiama santrauka kita kalba; 

– perfrazavimas, kai ne tiek svarbu kalbinė raiška, kiek minties perteikimas. 

Žinoma, kad būtų galima įgyti šių gebėjimų, reikia daug ir ilgai mokytis specialių 

dalykų. Tačiau mokantis, norint pasiekti Aukštumos (B2) lygį, šiek tiek įgyjama ir 
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tarpininkavimo gebėjimų kaip papildomo dalyko. Dažniausiai tai būtų neoficialus vertimas, 

kuris apimtų tokius atvejus: 

– kai vertėjaujama draugams, klientams, užsieniečiams ir t. t.; 

– kai vertėjaujama svečiams iš užsienio Lietuvoje; 

– kai vertėjaujama lietuviškai kalbantiems užsienyje; 

– kai vertėjaujama transakcinėse ir kitose viešojo gyvenimo situacijose; 

– kai pašnekovo pageidavimu išverčiami užrašai, ženklai, valgių pavadinimai ir pan. 

Toks vertimas dažniausiai yra reakcija į frazes: 

– Ką jis (ji) pasakė? 

– Kas čia parašyta? Ką tai reiškia? 

– Pasakyk jam (jai)… 

– Paklausk jo (jos)… 

Manytina, kad B2 lygį pasiekęs mokinys geba atsakyti į tokius klausimus ir reaguoti į 

tokias frazes. Taip pat jis dar turėtų gebėti išdėstyti laikraščio ar žurnalo straipsnio esmę 

asmeniui, nesuprantančiam tos kalbos, kuria tekstas parašytas. 

Kalbamo lygio tarpininkavimo gebėjimai formuojami kartu mokantis kalbos. Jie nėra 

Aukštumos (B2) lygio sudedamoji dalis, todėl nėra specialiai ugdomi ir neturi būti specialiai 

tikrinami norint nustatyti, ar mokinys yra pasiekęs B2 lygį. Tarpininkavimo gebėjimus, kaip ir 

grožinės literatūros kūrinių skaitymą, būtų galima pavadinti savotišku šalutiniu produktu. 
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A priedas. KONKREČIOSIOS SĄVOKOS  

IR JŲ PAVYZDŽIAI 

 

Šiame priede teikiamas Aukštumos (B2) lygio konkrečiųjų sąvokų ir jų pavyzdžių 

sąrašas, iš kurio matyti, kokia kryptimi ir kaip plečiamas mokinių žodynas, lyginant jį su 

siūlomu Slenkstyje. Šis sąrašas nėra nei nustatyta leksikos programa, nei primygtinai 

rekomenduojami pavyzdžiai. Tiesiog čia teikiami žodžiai, kurie galėtų būti naudingi plečiant 

Aukštumos lygio mokinių žodyną. Kartu su bendrais dalykais, išvardytais 5 ir 6 skyriuose, 

priede siūlomas žodžių sąrašas turėtų užtikrinti aukštesnį nei Slenksčio (B1) mokinių kalbinės 

kompetencijos lygį, kuris leistų lengviau susidoroti su kylančiais verbalinio bendravimo 

uždaviniais. 

Priede teikiamas sąrašas yra atviras, t. y. nebaigtinis. Atsižvelgiant į mokinių interesus 

ir poreikius siūlomi tam tikros žodžių klasės sąrašai gali būti siaurinami, plečiami ar kitokiu 

būdu koreguojami, keičiami. Pavyzdžiui, kai kas galėtų nustebti, kodėl teikiami būtent tokie, 

o ne kitokie profesijų pavadinimai. Iš tiesų čia siūlomas atviras sąrašas, kuris tik skatina 

mokinius rinktis žodyno plėtros kryptį, kuri gali sutapti su esama arba būti individuali.  

Šis priedas apima visus pavyzdžius, kurie buvo rekomenduojami Slenksčio (B1) lygio 

apraše. Jei mokinių, pasiekusių Slenksčio (B1) lygį, žodynas buvo pakankamai gausus, 

neturėtų kilti sunkumų jį plečiant iki Aukštumos (B2) lygio. Tačiau taip pat neturėtų būti 

sudėtinga ant Aukštumos (B2) laiptelio užkopti tiems mokiniams, kurie nebuvo susipažinę su 

Slenksčio siūlomu žodžių sąrašu, bet kurių kalbos mokėjimo lygis yra pastarojo lygio. 

Taigi visi čia pateikti pavyzdžiai atitinka tas pačias konkrečiąsias sąvokas, kurios buvo 

ir Slenkstyje. Tačiau šiame sąraše neteikiama uždarųjų gramatizuotų žodžių klasių, kaip antai: 

skaitvardžių, įvardžių, prieveiksmių, jungtukų, prielinksnių, dalelyčių. Šiuos leksikos vienetus 

galima rasti C priede Gramatikos santrauka. Į pastarąjį iškelti ir žodžių darybos modeliai, su 

kuriais šio lygio mokiniai turėtų būti susipažinę.  

Atsižvelgiant į paaugusį mokinių kalbinės kompetencijos lygį, Aukštumos žodžių 

sąraše taip pat nebeteikiama: 

 veiksmažodžių priešdėlių bei valdymo (žr. Gramatikos santrauką). Manoma, kad 

šie gramatikos reiškiniai nebeturėtų kelti komunikacijos sunkumų; 

 sangrąžinių veiksmažodžių formų, kurios nesunkiai pasidaromos iš nesangrąžinių 

(žr. Gramatikos santrauką). 
 

1. ASMENS TAPATYBĖ  

1.1 Vardas, pavardė 

 

vardas, krikšto vardas 

pavardė 

mergautinė pavardė 

inicialai 

ponas, ponia, panelė 

p. ... (rašytinė kalba) 

parašyti 

pasakyti paraidžiui 

garbės vardai ir titulai; mokslo, kariniai ir kt. 

laipsniai, pvz.: (habilituotas) daktaras, (habilituota) 

daktarė, profesorius, profesorė, docentas, docentė, 

akademikas, akademikė, leitenantas, leitenantė, 
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kapitonas, kapitonė, pulkininkas, pulkininkė, 

generolas, generolė ... 

garbės vardų, titulų, mokslo laipsnių ir pan. 

santrumpos: dr., habil. dr., prof., doc. ... 

raidžių pavadinimai 

vadinti (Kaip pavadinote savo sūnų?) 

duoti vardą 

pasirašyti 
parašas 

laiškas, siuntinys ar pan. kieno vardu (Tavo vardu 

atėjo laiškas.) 

pasas 

asmens tapatybės kortelė 

vizitinė kortelė 

pravardė 

slapyvardis 

1.2 Adresas gyventi 

apsigyventi 

adresas 

gatvė, prospektas 

gatvių, prospektų, alėjų, skersgatvių pavadinimai 

numeris  

namo, buto numeriai 

pašto kodas 

elektroninio pašto adresas 

vietovių pavadinimai, pvz.: gyvenvietė, kaimas, 

miestas, miestelis, rajonas, vienkiemis, šalis ... 

valstybė 

apskritis 

šalių pavadinimai  

miestų pavadinimai 

1.3 Telefonas 

 

žr. taip pat 12.2, 12.3 

(mobilusis / išmanusis) telefonas 

numeris 

kodas 

ragelis 

užimta 

atsakiklis 

fakso aparatas 

fakso numeris 

veiksmų pavadinimai, pvz.: gauti, kalbėti, kviesti, 

padėti ragelį, pakelti ragelį / atsiliepti, rinkti  

numerį, siųsti, skambėti, skambinti ... 
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1.4 Gimimo data ir vieta gimti 

būti gimusiam / gimusiai 

gimimo data 

gimimo diena / gimtadienis 

mėnesių pavadinimai 

mėnesių dienos 

gimimo vieta 

1.5 Amžius žr. Abstrakčiąsias sąvokas  

naujagimis, naujagimė 

kūdikis 

vaikas 

paauglys, paauglė 

jaunuolis, jaunuolė 

suaugęs, suaugusi 

pagyvenęs, pagyvenusi 

senukas, senutė 

brandus 

branda 

vaikystė 

paauglystė 

jaunystė 

senatvė 

1.6 Lytis lytis 

vyras 

moteris 

vyriškoji 

moteriškoji  

vyr., mot. (rašytinė kalba) 

berniukas 

mergaitė 

vaikinas 

mergina 

1.7 Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi, netekėjusi 

viengungis, viengungė 

senbernis, senmergė 

išsiskyręs, išsiskyrusi 

sužadėtinis, sužadėtinė 

susižadėti 

šeima 

vyras / žmona 

sutuoktinis, sutuoktinė 

partneris, partnerė 

vaikas 

sūnus, dukra 

našlys, našlė 

našlaitis 

patėvis / pamotė 

posūnis / podukra 
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įvaikis: įsūnis / įdukra 

įtėviai: įmotė / įtėvis 

sugyventinis, sugyventinė 

meilužis, meilužė 

draugas, draugė 

sužadėtuvės 

santuoka 

vestuvės 

vestuvių metinės / jubiliejus 

sidabrinės, auksinės vestuvės 

1.8 Tautybė, pilietybė tautybė 

tautybių pavadinimai 

tautinis, nacionalinis 

pilietybė 

tėvynė 

gimtinė 

gimtasis kraštas 

gimtieji namai 

gimtoji kalba 

užsienis 

užsienietis, užsienietė 

vietinis 

pilietis, pilietė 

(politinis) pabėgėlis, (politinė) pabėgėlė 

politinis prieglobstis 

emigrantas, emigrantė 

emigruoti 

emigracija 

imigrantas, imigrantė 

imigruoti 

migracija 

migracijos tarnyba 

kolonija 

kolonizuoti 

1.9 Kilimo vieta būti (kilusiam / kilusiai) iš … 

1.10 Veikla darbas, profesija, pareigos 

veiklos, susijusios su darbo turėjimu ar 

neturėjimu, pavadinimai, pvz.: atleisti iš darbo, 

būti atleistam iš darbo, daryti, dirbti, įsidarbinti, 

išeiti iš darbo, keisti darbą, neturėti darbo, užsiimti 

(Kuo užsiimi?), veikti (Ką šiuo metu veiki?), 

verstis (Kuo vertiesi?) 

profesijų pavadinimai, pvz.: bankininkas, 

bankininkė, darbininkas, darbininkė, dažytojas, 

dažytoja, dėstytojas, dėstytoja, dirigentas, 

dirigentė, gydytojas, gydytoja, jūrininkas, 

jūrininkė, karininkas,  karininkė, kepėjas, kepėja, 
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lakūnas, lakūnė, mokytojas, mokytoja, 

mokslininkas, mokslininkė, padavėjas, padavėja, 

pardavėjas, pardavėja, paštininkas, paštininkė, 

policininkas, policininkė, programuotojas, 

programuotoja, sekretorius, sekretorė,  slaugytojas, 

slaugytoja, statybininkas, statybininkė, taksistas, 

taksistė, verslininkas, verslininkė, virėjas, virėja, 

žvejys, žvejė ... 

darbo vieta 

darbo vietų pavadinimai, pvz.: biuras, gamykla, 

fabrikas, įstaiga, įmonė, kepykla, kioskas, kontora, 

ligoninė, mokykla, organizacija, parduotuvė, 

poliklinika, UAB, universitetas ... 

nedarbas 

bedarbis 

darbo birža 

užsiregistruoti (darbo biržoje) 

bedarbio pašalpa 

veiksmažodžiai, pasakantys veiklą, pvz.: gaminti, 

gydyti, kepti, mokyti, organizuoti, parduoti, statyti, 

tarnauti, vairuoti, virti ... 

verslas 

amatas 

amatų mokykla 

personalas 

etatas 

kolektyvas 

valdyba 

taryba 

komisija 

kolegija 

direkcija 

asmenų pavadinimai, pvz.: amatininkas, 

amatininkė, bendradarbis, bendradarbė, darbdavys, 

darbdavė, darbininkas, darbininkė, darbuotojas, 

darbuotoja, direktorius, direktorė, pareigūnas, 

pareigūnė, savanoris, savanorė, tarnautojas, 

tarnautoja, vadovas, vadovė, vadybininkas, 

vadybininkė, valdytojas, valdytoja, vedėjas, 

vedėja, viršininkas, viršininkė ... 

savanoriškas darbas 

savanorystė 

savanoriavimas 

sezoninis darbas 

prekės 
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1.11 Šeima šeima 

daugiavaikė šeima 

tėvai: tėvas ir motina 

tėvas, tėtė, tėtis 

motina, mama 

vaikas 

vienturtis 

kūdikis 

giminė 

giminaitis 

giminės 

giminaičių pavadinimai, pvz.: anūkas, anūkė / 

vaikaitis, vaikaitė, anyta, brolis, dėdė, dukra, 

pusbrolis, pusseserė, senelis, senelė, sesuo, sūnus, 

teta, uošvė, uošvis ... 

veiksmų pavadinimai, pvz.: giminiuotis, išsiskirti, 

ištekėti, registruoti santuoką, susituokti, turėti, 

vesti ... 

santuoka 

skyrybos, ištuoka 
 

1.12 Religija religija / tikėjimas 

religijų pavadinimai, pvz.: budizmas, induizmas, 

islamas, judaizmas, krikščionybė, pagonybė ... 

religinė bendruomenė 

religinių bendruomenių narių pavadinimai, pvz.: 

krikščionis, krikščionė, pagonis, pagonė,  

stačiatikis, stačiatikė, protestantas, protestantė, 

budistas, budistė, katalikas, katalikė ... 

Dievas 

garbinti 

tikėti Dievą 

melstis 

maldos namų pavadinimai, pvz.: bažnyčia, cerkvė, 

katedra, koplyčia, mečetė, sinagoga, šventykla ... 

vienuolynas 

dvasininkas, dvasininkė 

dvasininkija 

dvasininkų luomo narių pavadinimai: 

arkivyskupas, kardinolas, klebonas, kunigas, 

kunigė, popas, rabinas, vikaras, vyskupas ... 

vienuolis, vienuolė 

mišios 

malda 
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giesmė, psalmė 

giedoti 

aukoti mišias 

pamokslas 

išpažintis 

atlikti išpažintį 

Komunija  

priimti Komuniją 

šventasis 

kryžius 

1.13 Mėgstami ir nemėgstami 

dalykai 

mėgstami ir nemėgstami objektai pasirenkami iš 

kitų skyrių 

1.14 Charakteris, būdas, 

nuotaikos 

charakteris / būdas / temperamentas 

nuotaika / emocijos 

charakterio bruožai, temperamento savybės, 

nuotaikų spektras, pvz.: agresyvus, aktyvus, blogas, 

ciniškas, darbštus, dosnus, draugiškas, energingas, 

flegmatiškas, geras, impulsyvus, įžūlus, juokingas, 

kaprizingas, kvailas, lėtas, linksmas, malonus, 

mandagus, mielas, nuobodus, optimistas, 

pesimistas, protingas, švelnus, šykštus, tingus, 

užsispyręs ... 

seksualinė orientacija: biseksualus, 

heteroseksualus, gėjus, homoseksualus, lesbietė ... 

1.15 Išorinė charakteristika išorės nusakymas, pvz.: akiniuotas, aukštas, 

barzdotas, bjaurus, garbanotas, gražus, ilgi / trumpi 

plaukai, liesas, plikas, plonas, praplikęs, pražilęs, 

storas, strazdanotas, šviesiaplaukis, šviesus 

(plaukai, gymis), tamsiaplaukis, tamsus, žemas, 

žilas ... 

barzda 

ūsai 

akiniai 

nešioti akinius 

2 PASTATAI IR NAMAI  

2.1 Apsigyvenimas apsigyventi 

būstas 

būstų tipų pavadinimai, pvz.: apartamentai, 

bendrabutis, butas, dangoraižis, kambarys, 

kotedžas, namas, pastatas, poilsio namai, 

rezidencija, svečių namai, vasarnamis, vila ... 

pastatas 

namai 

privatus, nuosavas 
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daugiaaukštis 

namų rūšys, pvz.: blokinis, karkasinis, medinis, 

monolitinis, plytinis ...  

koridorius 

laiptinė 

laiptai 

aukštas 

liftas 

nuomos mokestis 

mokestis už butą  

plotas 

kvadratinis metras (m2) 

kiemas 

vartai 

tvora 

veiksmų pavadinimai, pvz.: lipti, nuomoti, 

parduoti, pirkti, rekonstruoti, statyti ... 

2.2 Patalpa, vieta, kambarys kambarys 

patalpų pavadinimai, pvz.: biblioteka, darbo 

kambarys, fojė, vestibiulis, miegamasis, 

prieškambaris, svetainė, tualetas, vaikų kambarys, 

virtuvė, vonia ... 

namo dalių pavadinimai, pvz.: aukštas, balkonas, 

durys, garažas, grindys, langas, lubos, mansarda, 

palangė, palėpė, pamatai, rūsys, sandėliukas, siena, 

stogas, tamsus kambariukas, veranda, terasa, žiemos 

sodas ... 

sodas 

daržas 

gėlynas 

darželis 

rakinti 

daryti 

skambinti 

belsti 

raktas 

skambutis 

2.3 Baldai, patalynė, interjeras baldai 

baldų pavadinimai, pvz.: fotelis, kėdė, knygų 

spinta, lentyna, lova, sekcija, sofa, spinta, spintelė, 

stalas ... 

(baldų, svetainės, virtuvės ...) komplektas 

kilimas 

patalynės dalių pavadinimai, pvz.: antklodė, 
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čiužinys, lovatiesė, miegmaišis, pagalvė, paklodė, 

užvalkalas, užvalkaliukas ... 

užuolaidos 

židinys 

krosnelė 

krosnis 

veidrodis 

lempa 

šviestuvas 

kambarinė gėlė 

paveikslas 

plakatas 

tapetai 

2.4 Išlaidos 

 

kaina 

kainuoti 

nuoma 

nuomininkas 

šeimininkas 

mokestis už butą 

komunaliniai mokesčiai 

sąskaita 

atsiskaitymo knygelė 

elektroninė bankininkystė 

užstatas 

indėlis 

kreditas 

palūkanos 

veiksmų pavadinimai, pvz.: apimti, gauti kreditą, 

įkeisti, įskaityti, mokėti už butą, nuomoti, parduoti, 

pirkti, užstatyti ... 

antstolis, antstolė 

2.5 Paslaugos ir patogumai elektra, srovė 

šviesa 

elektros (kištukinis) lizdas 

radiatorius 

elektrinis šildytuvas 

(vandens, elektros ir pan.) skaitiklis 

dušas / dušo kabina 

kriauklė 

čiaupas 

lemputė 

kištukas 

laidas 

kabelis 

dujos 

šildymas, šiluma 

centrinis / autonominis šildymas 

grindinis šildymas 
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malkos 

anglys 

krosnis 

kūrenti 

įjungti / išjungti 

uždegti / užgesinti  

mygtukas 

jungiklis 

telefonas 

vonia 

tualetas 

vanduo 

karštas / šaltas 

atsukti / užsukti 

šiukšlės 

šiukšlių konteineris 

šiukšlių dėžė / kibiras 

rūšiuoti šiukšles 

 

2.6 Buities prietaisai ir įrankiai prietaisų pavadinimai, pvz.: dulkių siurblys, 

džiovyklė, gartraukis, (kompaktinių plokštelių) 

grotuvas, indaplovė, lygintuvas, mikrobangų 

krosnelė (mikrobangė), orkaitė, radijas, (vandens, 

elektros) skaitiklis, skalbyklė, sulčiaspaudė, 

šaldiklis, šaldytuvas, televizorius, (dujinė, 

elektrinė) viryklė, virtuvės kombainas ... 

televizorius 

įrankis 

įrankių, reikalingų smulkiam remontui, 

pavadinimai: adata, atsuktuvas, grąžtas, plaktukas, 

replės, teptukas, žirklės ... 

vinis 

buitis 

2.7 Darbai namuose veiksmų pavadinimai, pvz.: dengti, kabinti, keisti, 

kloti, laistyti, lyginti, plauti, purkšti, remontuoti, 

siurbti, skalbti, sodinti, šluostyti, šluoti, šviesti, 

taisyti, tiesti, tvarkyti, valyti ... 

dulkės 

2.8 Nesklandumai buityje ir 

remontas 

gaisras 

ugnis, liepsna, dūmai 

remontas 

dažai 

tapetai 

klijai 

lakas 
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meistras, meistrė 

veiksmų pavadinimai, pvz.: įstrigti, dažyti, degti, 

gręžti, išdaužti, kalti, klijuoti, kviesti (meistrą), 

lakuoti, lūžti, neveikti, perdegti, remontuoti, 

sprogti, sugesti, sukti, užpilti, užsikimšti, varvėti ... 

profesijų, susijusių su smulkiu buto remontu, 

pavadinimai, pvz.: dažytojas, dažytoja, dujininkas, 

dujininkė, elektrikas, elektrikė, santechnikas, 

santechnikė, stalius ... 

2.9 Pastatų ir patalpų 

apibūdinimas 

ypatybių pavadinimai, pvz.: ankštas, aukštas, 

blogas, brangus, didelis, erdvus, geras, jaukus, 

mažas, modernus, naujas, patogus, pigus, platus, 

prabangus, purvinas, ramus, senas, senoviškas, 

siauras, šaltas, šiltas, šiuolaikinis, švarus, šviesus, 

tamsus, triukšmingas, tvarkingas, žemas ... 

3. GAMTA, REGIONAS  

3.1 Kraštovaizdis kraštovaizdis / gamtovaizdis / peizažas 

vaizdas 

kraštovaizdžio detalės, pvz.: dugnas, duobė, 

dykuma, džiunglės, ežeras, jūra, kalnas, kalnynas, 

kopa, krantas, krioklys, laukas, marios, miškas, 

pelkė, pieva, paplūdimys / pliažas, pusiasalis, sala, 

slėnis, upė, vandenynas, viršūnė ... 

vanduo 

srovė 

žemė 

žemynas / kontinentas 

ašigalis 

ledkalnis 

(amžinasis) įšalas 

klimatinė zona 

geografija 

3.2 Kaimas kaimas 

sodyba / ūkis / vienkiemis 

kiemas 

sodybos statiniai, pvz.: namas / troba, svirnas 

šulinys, tvartas, tvora ... 

žemė / laukas 

šiltnamis 

sodas 

vaismedžių ir vaiskrūmių pavadinimai, pvz.: 

avietė, gervuogė, kriaušė, obelis, serbentas, slyva, 

vyšnia ... 
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daržas 

vaisių ir daržovių pavadinimai, pvz.: agurkas, 

agurotis, baklažanas, cukinija, kopūstas, kriaušė, 

morka, obuolys, pipiras, pomidoras, slyva, 

vyšnia ... 

javai 

javų pavadinimai, pvz.: avižos, grikiai, kviečiai, 

kukurūzai, rugiai ... 

derlius 

trąšos 

žemės ūkio darbų pavadinimai, pvz.: auginti, dirbti 

žemę, kasti, lesinti, nuimti derlių, pjauti, ravėti, 

retinti, rinkti, sėti, skinti, sodinti, šerti, tręšti, 

ūkininkauti ... 

kai kurių žemės ūkio mašinų ir įrankių 

pavadinimai, pvz.: dalgis, grėblys, kombainas, 

sunkvežimis, traktorius ... 

naminių gyvulių ir paukščių pavadinimai, pvz.: 

antis, arklys, avis, gaidys, kalakutas, karvė, katė, 

kiaulė, ožka, šuo, triušis, višta, žąsis ... 

ūkininkas, ūkininkė 

žemdirbys, žemdirbė 

sodininkas, sodininkė 

daržininkas, daržininkė 

sodininkystė 

daržininkystė 

gyvulininkystė 

3.3 Miestas miestas 

rajonas 

rajonų pavadinimai, pvz.: Žvėrynas, Antakalnis, 

Šilainiai, Naujininkai ... 

vietų pavadinimai, pvz.: aikštė, centras, kapinės, 

kvartalas, parkas, priemiestis, rajonas, senamiestis, 

skveras, užmiestis ... 

skulptūra / paminklas 

fontanas 

3.4 Regionas regionas 

rajonas (Šis rajonas yra pramoninis.) 

dirvožemis 

dirvožemio rūšys, pvz.: durpės, juodžemis, molis, 

smėlis ... 

apylinkė 
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žemės ūkis 

pramonė 

pramoninis 

3.5 Augalai ir gyvūnai gyvūnas: gyvulys, žvėris, paukštis, žuvis, vabzdys 

gyvūnų pavadinimai, pvz.: balandis, begemotas, 

beždžionė, bitė, dramblys, karpis, kiškis, lapė, 

lydeka, musė, papūga, ungurys, uodas, varna, 

vilkas, zebras, žirafa, žvirblis ... 

naminis / laukinis 

plėšrus  

žolėdis 

ėsti 

lesti 

tupėti 

augalas 

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

medis 

medžių pavadinimai, pvz.: ąžuolas, beržas, 

kaštonas, klevas, liepa, eglė, pušis ... 

gėlė 

gėlių pavadinimai, pvz.: gvazdikas, lelija, 

orchidėja, ramunė, rožė, rūta ... 

krūmas 

žolė 

samanos 

grybas 

grybų pavadinimai: baravykas, pievagrybis, 

voveraitė ...  
 

3.6 Klimatas ir orai planeta 

klimatas 

orai 

dangus 

dangaus kūnų pavadinimai, pvz.: saulė, mėnulis, 

žvaigždė, žvaigždynas, kometa ... 

gamtos reiškinių pavadinimai, pvz.: audra, debesis, 

(nepastovus) debesuotumas, drėgmė, gūsis, karštis, 

kruša, ledas, ledkalnis, lietus, lijundra, liūtis, lytis, 

migla, perkūnija, plikšala, plikledis, potvynis, 

pūga, rūkas, rūkana, snaigė, sniegas, snygis, šaltis, 

šerkšnas, šiluma, škvalas, uraganas, varveklis, 

vėsa, vėjas, žaibas ... 

bala 

metų laikų pavadinimai: pavasaris, vasara, ruduo, 
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žiema 

veiksmų pavadinimai, pvz.: lyti, lynoti, dulkti, pilti 

kaip iš kibiro, pliaupti, pūsti, rūkas kyla / krinta, 

saulė kyla / leidžiasi, siausti, snigti, snaiguriuoti, 

drėbti, šviesti, šalti, tirpti, žaibuoti ... 

tirštas (rūkas) 

temperatūra 

termometras 

orų apibūdinimas, pvz.: apsiniaukę, blogi, 

debesuoti, drėgni, geri, giedri, gražūs, karšti, 

niūrūs, protarpiais lietus, tamsūs, saulėti, sausi, 

šalti, šilti, šlapi, tvankūs, vėjuoti ... 

matomumas 

aukštas / žemas slėgis 

orų prognozė 

ciklonas, anticiklonas 

pasaulinis klimato atšilimas 

ozono skylė 

oro užterštumas 

4 KASDIENIS GYVENIMAS  

4.1 Namuose veiksmų pavadinimai, pvz.: atsibusti, autis, būti namie, 

būti užsiėmusiam / užimtam, dengti stalą, eiti į darbą, 

eiti į mokyklą / lankyti mokyklą, eiti apsipirkti, eiti 

miegoti, eiti pasivaikščioti, gultis, keltis, kepti, kviesti 

svečių, leisti laiką, maudyti, mautis, miegoti, nustatyti 

žadintuvą, pabusti, pareiti / grįžti (namo), pietauti, 

plauti, prausti, praustis, priimti svečius, prisukti 

laikrodį, pusryčiauti, rengtis, ruošti vaišes, sapnuoti, 

skustis, snausti, šukuotis, užmigti, vakarieniauti, 

valgyti, vilktis, virti ... 

valgymo laiko pavadinimai, pvz.: pusryčiai, pietūs, 

vakarienė 

sapnas 

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) 

priimti į darbą 

atleisti iš darbo 
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etatas 

pusė etato 

ne pagrindinis darbas / ne pagrindinė 

darbovietė / ne pagrindinės pareigos 

laikinas / nuolatinis darbas 

sezoninis darbas 

priėmimo valandos 

prašymas 

leidimas 

bedarbystė 

bedarbis 

streikas 

streikuoti 

profesinė sąjunga / profsąjunga 

profesinės sąjungos narys 

socialinės garantijos 

socialinė pašalpa 

valgykla 

nemokamas 

atsistatydinti 

reikšti nepasitikėjimą 

papeikimas 

gauti papeikimą, pagyrimą 

išeiti / išleisti į pensiją 

užtarnautas poilsis / pensija 

4.3 Darbo vieta darbo vieta  

įvairių darbo vietų pavadinimai, pvz.: biuras, 

įmonė, įstaiga, kontora ... 

kabinetas 

rašomasis stalas 

kompiuteris 

klaviatūra 

pelė 

ekranas 

spausdintuvas 

kopijuoklis 

skaitytuvas 

atmintukas 

faksas 

telefonas 

stalinė lempa 

kalendorius 

4.4 Pajamos  pajamos 

darbo užmokestis / alga / atlyginimas / 

uždarbis 

uždirbti 

gauti 

pajamų rūšių pavadinimai, pvz.: arbatpinigiai, 
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avansas, honoraras, kišenpinigiai, pašalpa, pelnas, 

pensija, pinigai smulkioms išlaidoms, premija, 

priedas, stipendija ... 

(smulkios) išlaidos 

mokesčiai 

išskaičiuoti 

4.5 Mokykla žr. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 

4.6 Išsilavinimas žr. 9 poskyrį 

išsilavinimas 

mokytis 

studijuoti 

ginti mokslo darbą 

kelti kvalifikaciją 

atestacija 

konkursas 

kategorija 

bakalauras, bakalaurė 

magistras, magistrė 

(mokslų) daktaras, daktarė 

habilituotas 

karjera  

kilti karjeros laiptais 

karjeristas, karjeristė 

 

5. LAISVALAIKIS, PRAMOGOS  

5.1 Laisvalaikis 

 

laisvalaikis 

būti laisvam 

savaitgalis 

poilsis 

ilsėtis 

atostogos 

atostogauti 

leisti laiką 

5.2 Pomėgiai ir interesai 

 

mėgstamos veiklos pavadinimai, 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 
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klausytis 

televizija 

televizorius 

rodyti / transliuoti 

žiūrėti televizorių 

laida 

programa 

kanalas 

televizijos / radijo programų pavadinimai, pvz.: 

dokumentinis / vaidybinis / animacinis filmas, 

diskusija, reklama, žinios … 

grotuvas 

kompaktinis diskas / kompaktinė 

plokštelė 

ausinės 

įrašas 

daina 

melodija 

muzikos rūšių pavadinimai, pvz.: džiazas, 

folkloras, klasikinė muzika, moderni / populiarioji 

muzika, rokas … 

jungti 

tildyti 

garsinti 

5.4 Kinas, teatras, koncertai ir 

pan. 

viešų pramogų vietų pavadinimai, pvz.: cirkas, 

filharmonija, kinas, koncertų salė, teatras ... 

viešų pramogų pavadinimai, pvz.: baletas, drama, 

festivalis, filmas, komedija, koncertas, opera, 

spektaklis, tragedija ... 

atlikėjas 

profesijų, susijusių su pramogomis, pavadinimai, 

pvz.: akrobatas, akrobatė, aktorius, aktorė, 

dainininkas, dainininkė, dirigentas, dirigentė, 

klounas, klounė, kompozitorius, kompozitorė, 

muzikantas, muzikantė, šokėjas, šokėja ... 

orkestras 

choras 

solistas, solistė 

publika 

žiūrovas, žiūrovė 

klausytojas, klausytoja 

vaidmuo 

muzikos instrumentų pavadinimai, pvz.: pianinas, 

akordeonas, smuikas, trimitas, būgnas, klarnetas, 

fleita, trombonas, vargonai ... 
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veiksmų pavadinimai, pvz.: atlikti, dainuoti, 

diriguoti, groti, klausyti, koncertuoti, repetuoti, 

šokti, užsakyti / pirkti bilietus iš anksto 

(internetu), vaidinti, žiūrėti ... 

bilietas 

bilietų kasa 

programa 

programėlė 

libretas 

scenarijus 

autorius, autorė 

režisierius, režisierė 

repertuaras 

drabužinė / rūbinė 

salė 

eilė 

vieta 

parteris 

balkonas 

ložė 

scena (vieta) 

ekranas 

pertrauka 

(generalinė) repeticija 

veiksmas 

scena (veiksmo atkarpa) 

seansas 

dieninis / vakarinis spektaklis, seansas 

skelbimas / afiša 

įėjimas / išėjimas  

įėjimas nemokamas 

uždanga (kyla, leidžiasi) 

5.5 Parodos, muziejai ir pan. 

 

muziejus 

muziejus po atviru dangumi 

(meno) galerija 

parodų rūmai / centras 

paroda 

ekspozicija 

menas  

dailė 

paveikslas 

dailės rūšių pavadinimai, pvz.: akvarelė, grafika, 

juvelyrika, taikomoji dailė, tapyba, tekstilė ... 

profesijų, susijusių su menu, pavadinimai, pvz.: 

akvarelininkas, akvarelininkė, grafikas, grafikė, 

menininkas, menininkė, dailininkas, dailininkė, 

juvelyras, juvelyrė, skulptorius, skulptorė ... 
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portretas 

peizažas 

natiurmortas 

skulptūra 

keramika 

gobelenas 

senoviškas 

antikvarinis 

modernus 

atidarytas / uždarytas 

lankytojas, lankytoja 

gidas, gidė 

vadovas, vadovė 

apsauga 

5.6 Biblioteka biblioteka 

skaitykla 

skaitytojo bilietas 

kortelė 

katalogas 

užsakymas 

užsakyti 

asmenų pavadinimai, pvz.: autorius, autorė, 

bibliotekininkas, bibliotekininkė, dramaturgas, 

dramaturgė, leidėjas, leidėja, novelistas, novelistė, 

poetas, poetė, rašytojas, rašytoja, redaktorius, 

redaktorė, skaitytojas, skaitytoja ... 

literatūros tipų ir žanrų pavadinimai, pvz.: 

apsakymas, apysaka, drama, eilėraštis, novelė, 

poezija, proza, romanas, pasaka ... 

leisti 

leidykla 

leidimas 

knyga 

tomas 

pavadinimas 

viršelis 

pratarmė 

įžanga 

skyrius 

puslapis 

siužetas 

turinys 

intriga 

kulminacija 

atomazga 

personažas, personažė / veikėjas, 

veikėja 

charakteris 
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publikacija 

tiražas 

kopija 

spaustuvė 

spausdinti 

knygynas 

5.7 Fotografija fotografija / nuotrauka 

asmenukė 

fotografas 

fotografuoti  

daryti nuotraukas 

(foto)juosta 

skaitmeninis / juostinis (foto)aparatas 

fotoateljė 

laboratorija 

kamera 

ryškinti 

objektyvas 

blykstė 

elementai 

5.8 Intelektinė ir meninė veikla 

 

veiksmų pavadinimai, pvz.: atlikti vaidmenį, 

dainuoti, diriguoti, fotografuoti, groti, išmokti, 

kurti, mokyti, mokytis, piešti, rašyti, režisuoti, 

skaityti, studijuoti, tapyti, vaidinti ... 

veiklos pavadinimai – priesagų -imas, -ymas 

vediniai, pvz.: dainavimas, fotografavimas, 

grojimas, piešimas, rašymas, skaitymas ... 

kūryba 

5.9 Sportas 

 

sportas 

sporto šaka 

sporto šakų pavadinimai, pvz.: atletika, bėgimas, 

boksas, čiuožimas, futbolas, gimnastika, jojimas, 

krepšinis, plaukimas, slidinėjimas, tenisas, 

(dailusis) čiuožimas ... 

profesijų, susijusių su sportu, pavadinimai, pvz.: 

bėgikas, bėgikė, dviratininkas, dviratininkė, 

futbolininkas, futbolininkė, jojikas, jojikė, 

krepšininkas, krepšininkė, plaukikas, plaukikė, 

slidininkas, slidininkė, teisėjas, teisėja, 

tenisininkas, tenisininkė, treneris, trenerė, 

žaidėjas, žaidėja ... 

sporto įrangos ir priemonių pavadinimai, pvz.: 

dviratis, kamuolys, krepšys, pačiūžos, pirštinės, 

slidės, vartai ... 

(sporto) aistruolis, aistruolė / sirgalius, sirgalė 
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veiksmų pavadinimai, pvz.: bėgioti, bėgti, 

dalyvauti, joti, laimėti, lenktyniauti, lošti, mušti 

įvartį, mesti, nugalėti, plaukti, plaukioti, 

pralaimėti, sportuoti, stebėti, treniruoti, varžytis, 

žaisti, žiūrėti ... 

žaidimas 

lošimas 

kortos 

sportavimo vietų pavadinimai, pvz.: aikštė / 

aikštelė, arena, baseinas, distancija, kortai, laukai, 

ledas, salė, stadionas, trasa ... 

vartai 

įvartis 

varžybos  

rungtynės 

lenktynės  

kėlinys 

olimpiada 

rezultatas 

lygiosios 

taškai 

komanda 

rinktinė 

klubas 

treniruotė 

pirmoji / antroji / trečioji vieta 

aukso / sidabro / bronzos medalis 

lyderis, lyderė 

nugalėtojas, nugalėtoja / laimėtojas, 

laimėtoja / čempionas, čempionė 

teisėjas, teisėja / arbitras, arbitrė 

lyga 

5.10 Periodika spauda 

žiniasklaida 

spaudos apžvalga 

publikacija 

publicistika 

spaudinių tipų pavadinimai, pvz.: almanachas, 

dienraštis, laikraštis, savaitraštis, žurnalas ... 

(periodinis) leidinys 

naujienų portalas 

tinklaraštis 

periodinio spaudinio dalių ir pan. pavadinimai, 

pvz.: antraštė, interviu, kryžiažodis, komentaras, 

lapas, pranešimas, puslapis, redaktoriaus skiltis, 

reklama, reportažas, skelbimas, (vedamasis) 
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straipsnis, televizijos programa, žinutė ... 

nuotrauka / fotografija 

iliustracija 

leidykla 

redakcija 

redakcinė kolegija 

profesijų, susijusių su periodiniais leidiniais, 

pavadinimai, pvz.: iliustruotojas, iliustruotoja, 

karikatūristas, karikatūristė, komentuotojas, 

komentuotoja, korespondentas, korespondentė, 

kritikas, kritikė, leidėjas, leidėja, redaktorius, 

redaktorė, reporteris, reporterė, žurnalistas, 

žurnalistė ... 

veiksmų pavadinimai, pvz.: komentuoti, pranešti, 

prenumeruoti, publikuoti, rašyti, skaityti, 

spausdinti, užsisakyti ... 

kioskas 

prenumerata 

tiražas 

5.11 Šventės šventė 

šeimos švenčių pavadinimai, pvz.: gimimo diena / 

gimtadienis, krikštynos, vardo diena, vestuvės, 

sužadėtuvės ... 

laidotuvės 

metinės 

krikšto tėvai: krikštatėvis, krikštamotė 

jaunasis, jaunoji 

veiksmų pavadinimai, pvz.: krikštyti, laidoti, 

minėti, susižadėti, švęsti, tekėti, tuoktis, vesti ... 

kalendorinių ir valstybinių švenčių pavadinimai, 

pvz.: Kūčios, šv. Kalėdos, Naujieji metai, 

Užgavėnės, šv. Velykos, Joninės, Vėlinės, 

Nepriklausomybės diena ... 

paprotys 

tradicija 

minėjimas 

5.12 Pramogų vertinimas ypatybių pavadinimai, pvz.: blogas, garsus, geras, 

gražus, įdomus, įspūdingas, įžymus, iškilmingas, 

juokingas, keistas, linksmas, liūdnas, masinis, 

nykus, nuobodus, originalus, prastas, smagus ... 
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6. KELIONĖS  

6.1 Viešasis transportas vykti 

vykimo būdų pavadinimai, pvz.: važiuoti, skristi, 

plaukti, plaukti į kruizą, keliauti (lėktuvu, 

traukiniu, autobusu ir t. t.) ... 

pasitikti 

sutikti 

laukti 

keleivis, keleivė 

keliautojas, keliautoja 

kelionė 

išvyka 

skrydis 

reisas 

viešojo transporto priemonių pavadinimai: 

autobusas, keltas, laivas, lėktuvas, automobilis / 

mašina, metro, sraigtasparnis, taksi, tramvajus, 

traukinys, troleibusas, valtis, vežimas ... 

vagonas 

išvykimo vietų pavadinimai: autobusų stotis, 

autobusų / troleibusų / tramvajų / metro stotelė, 

geležinkelio stotis, kelias, krantinė, metro stotis, 

oro uostas, platforma, prieplauka, taksi stotelė, 

terminalas, uostas, vartai ... 

viešojo transporto personalo narių pavadinimai: 

įgula, pilotas, pilotė, lakūnas, lakūnė, kapitonas, 

kapitonė, stiuardas, stiuardesė, vairuotojas, 

vairuotoja, jūrininkas, jūrininkė, kontrolierius, 

kontrolierė, palydovas, palydovė ... 

bilietų tipų pavadinimai, pavyzdžiui: vienkartinis 

bilietas, mėnesinis, nuolatinis bilietas, lengvatinis 

bilietas, bilietas vaikui / suaugusiajam, pensininko 

bilietas, bilietas į priekį ir atgal, verslo klasės, 

ekonominės klasės, (vilniečio) kortelė ... 

oro linijos 

oro blaška 

greitasis / ekspresas 

lipti 

sėsti 

kontrolė 

tikrinti 

laukiamasis 

laukiamoji salė 

bagažas / nešulys 
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nešikas 

saugojimo kamera 

saugoti 

dėti 

laukti 

vieta 

vagonas 

restorano vagonas  

kupė 

kajutė 

kelias 

geležinkelis 

tunelis 

informacija 

informacijos lenta / tablo / langelis 

radinių biuras 

klausti 

maršrutas 

tvarkaraštis 

priemiestinis / užmiestinis 

reisas 

kryptis 

reisas atidėtas 

čarterinis reisas 

papildomas reisas 

registruoti 

bilietų registracija 

registracija 

atvykimas / išvykimas 

įlaipinimo talonas 

apsaugos tarnyba 

kasa 

pirkti 

parduoti 

užsisakyti iš anksto 

pirma / antra / trečia klasė 

atidėti 

būti atidėtam 

restoranas, kavinė, baras, bufetas 

kelionių agentūra 

rūkyti 

nerūkoma 

pinigų keitykla 

keisti 

muitinė 

muitininkas, muitininkė 

pasienis 

pasienio policija 

pasų kontrolė 

tikrinti 
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panaikinti 

automobilių nuoma 

6.2 Asmeninis transportas transporto priemonių pavadinimai, pvz.: 

automobilis / mašina, dviratis, furgonas, jachta, 

kateris, motociklas, motoroleris, sunkvežimis, 

(motorinė) valtis ... 

vairuoti 

vairuotojas, vairuotoja 

vairuotojo pažymėjimas  

vežti 

važiuoti 

nuomoti  

joti 

jojikas, jojikė / raitelis, raitelė 

dviratininkas, dviratininkė 

6.3 Eismas 

 

eismas / judėjimas 

reguliuoti 

reguliuotojas, reguliuotoja 

pėsčiasis, pėsčioji 

pėsčiųjų zona 

eiti 

eiti pėsčiomis 

bėgti 

kelių tipų pavadinimai, pvz.: alėja, gatvė, 

skersgatvis, akligatvis, prospektas, kelias, 

pagrindinis / šalutinis kelias, greitkelis, autostrada, 

tiltas, viadukas, estakada, apylanka, tunelis ... 

vienos krypties eismas 

dviejų krypčių eismas 

šaligatvis 

sankryža 

reguliuojamoji sankryža 

(geležinkelio) pervaža 

šviesoforas 

(požeminė) perėja 

žiedas 

kampas 

sukti 

stovėjimo / poilsio aikštelė 

mokama / nemokama aikštelė 

kelio ženklas 

kelio juosta 

kelių policija 

bauda 

skirti baudą 

mokėti baudą 

važiuoti 
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lenkti 

stabdyti 

stoti 

greitis 

greitis ribotas 

tikrinti greitį 

viršyti greitį 

atstumas 

pavojingas / saugus 

saugos diržas 

prisisegti saugos diržą 

 

kelio ženklų reikšmės, pvz.: apylanka, greitis 

ribojamas, kelio remontas, pagrindinis kelias, 

stovėti / sustoti / sukti draudžiama, važiuoti 

draudžiama, vienos krypties eismas ... 

kelio danga, grindinys 

šaligatvis 

kelkraštis 

bauda 

mokėti baudą 

atsargiai 

pasiklysti 

eismo schema 

žemėlapis 

klausti kelio 

parodyti kelią 

maršrutas 

kilometras (km) 

metras (m) 

navigacija 

 

6.4 Atostogos turizmas 

turistas, turistė 

turistų grupė 

atostogos 

laisvalaikis 

savaitgalis 

kelionė 

keliautojas, keliautoja 

išvyka 

iškyla 

kruizas 

žygis 

ekskursija 

ekskursijos vadovas, vadovė / gidas, gidė 

poilsis 

kelionių agentūra 
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veiksmų pavadinimai, pvz.: atostogauti, iškylauti, 

keliauti, lankyti, poilsiauti, važiuoti,  

vykti į ekskursiją, žiūrėti ... 

architektūros / kultūros / istorijos paminklas 

įžymybė 

miesto planas 

pakeliui 

turistų lankomų objektų pavadinimai, pvz.: 

architektūros paminklas, bažnyčia, bokštas, fontanas, 

griuvėsiai, katedra, muziejus, nacionalinis / 

regioninis / kraštovaizdžio ir pan. parkas, paminklas, 

parkas, piliakalnis, pilis, rūmai, skulptūra, 

vienuolynas, zoologijos / botanikos sodas ... 

saugomas valstybės (architektūros paminklas) 

respublikinės / vietinės reikšmės 

užsienis 

užsienio šalys 

žemynas / kontinentas 

žemynų pavadinimai: Afrika, (Šiaurės / Pietų / 

Centrinė) Amerika, Antarktida, Australija, Azija, 

Europa ... 

6.5 Apsigyvenimas 

 

apsigyventi  

apsistoti 

vietų, kur galima apsistoti, pavadinimai, pvz.: 

bendrabutis, kempingas, motelis, nakvynės namai, 

palapinė, poilsio namai, svečių namai, stovykla, 

(vienos ... penkių žvaigždučių) viešbutis ... 

kambarys / numeris 

viešbučio numerių funkcijos ir patogumai: 

balkonas, dušas, tualetas, mini baras, vaizdas, 

vienvietis / dvivietis kambarys ... 

kambario numeris 

su maitinimu / be maitinimo 

su pusryčiais (ir vakariene) 

viskas įskaičiuota 

valgykla 

restoranas 

užsisakyti / rezervuoti 

užstatas 

administratorius, administratorė 

budėtojas, budėtoja 

durininkas, durininkė 

raktas 

viešbučio patalpų pavadinimai, pvz.: atsarginis 
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(avarinis) išėjimas, baseinas, koridorius, 

laukiamasis, liftas, registracija ... 

registruotis 

registracijos kortelė 

netrukdyti 

užimta 

skambinti telefonu 

vietinis telefonas 

kambarių tarnyba 

registratūra 

sudedamoji lovelė 

miegmaišis 

mygtukas 

spausti 

aukštas 

mokėti 

mokėti grynaisiais / kortele  

įskaičiuoti 

sąskaita 

čekis 

kvitas 

mokėjimo (kreditinė) kortelė 

įsikelti / išsikelti 

stumti / traukti (duris) 

žinutė 

palikti žinutę 

taisyklės 

6.6 Bagažas 

 

nešti 

vežti 

(rankinis) bagažas / nešulys 

bagažo tipų pavadinimai, pvz.: dėklas, dėžė, 

krepšelis, krepšys, kuprinė, lagaminas, maišelis, 

maišas, rankinė ... 

pakuoti 

nešikas, nešikė 

vežimėlis 

(automatinė) saugojimo kamera 

saugoti 

palikti 

6.7 Atvykimas į šalį ir išvykimas 

 

siena 

pasienis 

pasienio postas 

pasienio policija 

pasų kontrolė 

migracijos tarnyba 

viza 

muitinė 
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muitininkas, muitininkė 

deklaracija 

veiksmų pavadinimai, pvz.: atidaryti, atsegti, 

deklaruoti, eksportuoti, importuoti, keisti, mokėti, 

pildyti deklaraciją, rodyti, važiuoti, vežti ... 

leidžiama, draudžiama 

mokesčiai 

ekologijos mokestis 

be muitų / mokesčių 

asmeniniai daiktai 

prekės 

dovanos 

pinigai 

valiuta 

keitimo kursas 

komisiniai 

6.8 Kelionės dokumentai 

 

dokumentas 

pasas 

tapatybės kortelė 

vairuotojo pažymėjimas  

sveikatos / transporto / kelionės draudimas 

leidimas 

kvietimas 

7. SANTYKIAI SU ŽMONĖMIS  

7.1 Santykiai santykiai 

santykių įvardijimas, pvz.: bičiulis, draugas, 

kaimynas, meilužis, mylimasis, partneris, kolega / 

bendradarbis, pažįstamas, sugyventinis ... 

pažintis 

veiksmų pavadinimai, pvz.: apkabinti, bendrauti, 

bučiuoti, draugauti, jausti, mėgti, mylėti, nekęsti, 

patikti, prisistatyti, pristatyti, supažindinti, 

susipažinti ... 

bučinys 

jausmų pavadinimai, pvz.: antipatija, draugystė, 

džiaugsmas, meilė, neapykanta, simpatija ... 

7.2 Kvietimas kviesti 

kvietimas 

ruošti šventę / priėmimą organizuoti  

laukti  

priimti 

priėmimas 

svečias, viešnia 
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šeimininkas, šeimininkė 

pobūvių pavadinimai, pvz.: pobūvis / balius, 

renginys, būti svečiuose, šventė, eiti į svečius, 

(oficialus) priėmimas, susitikimas, vakaras / 

vakarėlis, dūzgės ... 

pasimatymas 

vizitas 

bendravimo veiksmų pavadinimai, pvz.: aplankyti, 

atsisakyti, dainuoti, dalyvauti, diskutuoti / 

ginčytis, dovanoti, džiaugtis, džiuginti, laukti, 

pasakoti, priimti, prisidėti, siūlyti, susitarti 

susitikti / pasimatyti, sutikti / prieštarauti, 

svečiuotis, švęsti, šokti, tikėtis, vaišinti ... 

dovana 

(gėlių) puokštė 

7.3 Susirašinėjimas elektroninis paštas / laiškas 

susirašinėti 

susirašinėjimas 

susirašinėjimo draugas 

rašyti 

siųsti 

gauti 

siuntėjas, siuntėja 

gavėjas, gavėja / adresatas, adresatė (Adresatas 

nerastas.) 

(elektroninis) paštas 

(asmeninė, dalykinė) korespondencija 

pašto dėžutė 

pašto siuntų pavadinimai, pvz.: atvirlaiškis, 

atvirukas, banderolė, (registruotas) laiškas, laiškas 

oro paštu, perlaida, siuntinys, telegrama ... 

vokas 

pašto ženklas 

užklijuoti pašto ženklą 

popierius laiškams 

atsakymas 

rašiklis, plunksnakotis / parkeris, tušinukas, 

pieštukas, plunksna 

kapsulė, šerdelė 

trintukas 

grąžinti (Grąžinta į paštą – netikslus adresas.) 

7.4 Narystė klube, organizacijoje klubas, (nevyriausybinė) organizacija 

asociacija 

draugija 

narys, narė 
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narystė 

nario mokestis 

susirinkimas 

susirinkti 

dalyvauti 

įstoti 

organizuoti 

veikti 

veikla 

7.5 Valdžia ir politinis 

gyvenimas 

valstybė 

respublika 

valstija 

karalystė 

pilietis 

valdžia 

valdyti 

vyriausybė 

parlamentas 

parlamentaras, parlamentarė 

seimas 

komitetas 

seimo narys, narė 

seimo pirmininkas, pirmininkė 

patarėjas, patarėja 

opozicija 

prezidentas, prezidentė 

ministras, ministrė 

ministrų kabinetas 

ministras pirmininkas, ministrė pirmininkė 

/ premjeras, premjerė 

ministerija 

departamentas 

taryba 

valdyba 

savivaldybė 

meras, merė 

seniūnas, seniūnė 

seniūnija 

karalius, karalienė 

tauta 

visuomenė 

rinkti 

rinkimai 

rinkimų apygarda 

rinkėjas, rinkėja 

laimėti / pralaimėti rinkimus 

balsuoti  

atiduoti balsą 

balsas 

dauguma / mažuma 
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kandidatas, kandidatė 

politika 

politinis 

politinė padėtis 

politinės pažiūros 

politikas, politikė 

programa 

partija 

narys, narė 

atstovas, atstovė 

politinių partijų pavadinimai, pvz.: Liberalų 

partija, Socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga 

(Lietuvos konservatoriai) ... 

dešinysis, dešinioji 

kairysis, kairioji 

lyderis, lyderė 

pirmininkas, pirmininkė 

ministerijų pavadinimai 

 

tvarkyti 

konstitucija 

demokratija 

diktatūra 

įstatymas 

laisvė 

situacija 

krizė 

reforma 

sutartis 

stiprus 

silpnas 

Rytų šalys 

Vakarų šalys 

pasaulis 

tarptautinių organizacijų pavadinimai, pvz.: 

Baltijos Asamblėja, Europos Sąjunga, Europos 

Taryba, Jungtinės Tautos (JT), NATO ... 

taryba 

generalinis sekretorius, generalinė sekretorė 

kilmingumo bei garbės titulai, pvz.: baronas, 

baronienė, grafas, grafienė, (didysis) kunigaikštis, 

kunigaikštienė, princas, princesė, riteris, vikontas, 

vikontė ... 

didikas, didikė 

kilmingas, kilmingumas 

riteriškumas 
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istorija 

7.6 Nusikalstamumas ir 

teisėsauga 

teisėsauga 

įstatymas 

laikytis įstatymų 

nusikalstamumas 

pažeisti įstatymus 

nusikaltimas  

įvykdyti nusikaltimą 

nusikalsti 

nusikaltėlis, nusikaltėlė 

bendrininkas, bendrininkė 

kriminalas 

kriminalinis 

nusikalsti, nusižengti 

nusikaltėlių pavadinimai, pvz.: chuliganas, 

chuliganė, įsilaužėlis, įsilaužėlė, išdavikas, 

išdavikė, kontrabandininkas, kontrabandininkė, 

maniakas, maniakė, padegėjas, padegėja, (lėktuvo) 

pagrobėjas, pagrobėja, plėšikas, plėšikė, 

prekiautojas narkotikais, prekiautoja narkotikais, 

teroristas, teroristė, vagis, vagilė, žmogžudys, 

žmogžudė, žudikas, žudikė ... 

nusikaltimų tipų pavadinimai, pvz.: apiplėšimas, 

chuliganizmas, įsilaužimas, išdavystė, 

kontrabanda, muštynės, padegimas, (lėktuvo) 

pagrobimas, prekyba narkotikais, terorizmas / 

teroristinis aktas, vagystė, žmogžudystė ... 

nusikalstamų veiksmų pavadinimai, pvz.: imti 

įkaitus, įsilaužti, išduoti, mušti, padegti, padėti 

bombą, pagrobti lėktuvą, plėšti, sprogdinti, šauti, 

vogti, žudyti ... 

įkaitas 

ginklas 

bomba 

sprogmenys 

sprogimas 

sprogdinti 

narkotikai 

vartoti narkotikus 

narkomanas, narkomanė 

alkoholis 

alkoholikas, alkoholikė 

alkoholizmas 

auka 

policija 

teisėsaugos organų darbuotojų pavadinimai, pvz.: 

advokatas, advokatė / gynėjas, gynėja, apsauga, 
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juristas, juristė, komisaras, komisarė, patrulis, 

patrulė, policininkas, policininkė, prokuroras, 

prokurorė / valstybės kaltintojas, kaltintoja, 

sargyba, tardytojas, tardytoja, teisėjas, teisėja, 

teisininkas, teisininkė ... 

teisėsaugos veiksmų pavadinimai, pvz.: suimti / 

sulaikyti / areštuoti, tardyti, kvosti, kaltinti, 

pripažinti kaltę, įtarti, tirti, ginti ... 

policijos nuovada 

krata 

areštinė 

areštas 

tardymas 

kvota 

kaltė 

kaltininkas, kaltininkė 

kaltinamasis 

nusikaltimo versija 

įkalčiai 

įtariamasis, įtariamoji 

teisė 

teismas  

procesas 

liudytojas, liudytoja 

parodymai 

liudyti 

akistata 

įrodymas 

kaltas 

nuteisti 

pripažinti kaltu 

nuosprendis 

skelbti nuosprendį 

bausti 

bauda 

kalėjimas 

kalinys, kalinė 

sėdėti kalėjime 

iki gyvos galvos 

nuosprendis 

skelbti nuosprendį 

(mirties) bausmė 

atlikti bausmę 

apeliuoti 

pabėgti (iš kalėjimo) 

notaras, notarė 
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7.7 Taika ir karas taika 

sudaryti taiką 

nusiginkluoti 

nusiginklavimas 

karas 

ginklavimasis 

pavojus 

konfliktas 

ginklas 

kariuomenė / armija  

krašto apsauga 

(karo) laivynas 

oro laivynas 

kareivis, kareivė 

savanoris, savanorė 

civilis, civilė 

žvalgas, žvalgė 

šnipas, šnipė 

karininkas, karininkė 

kariškis, kariškė 

karinių laipsnių pavadinimai, pvz.: generolas, 

generolė, admirolas, admirolė, pulkininkas, 

pulkininkė, majoras, majorė, leitenantas, 

leitenantė ...  

atsarga (Generolas išėjo į atsargą.) 

priešas, priešė 

sąjungininkas, sąjungininkė 

uniforma 

karinių veiksmų pavadinimai, pvz.: atakuoti, 

bombarduoti, ginti, kariauti, kovoti, laimėti, mesti 

(bombas), nugalėti, pralaimėti, saugoti, sprogdinti, 

šaudyti, šauti, užpulti, žvalgyti ... 

mūšis 

ataka 

užpuolimas 

antskrydis 

radiacija 

slėptuvė 

gynyba 

pergalė 

didvyris, didvyrė 

pralaimėjimas 

derybos 

paliaubos 

nutraukti ugnį / ugnies nutraukimas 

taikos sutartis 

ginklas 
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ginklų ir karinės technikos tipų pavadinimai, pvz.: 

bomba, branduolinis / atominis ginklas, granata, 

kulka, patranka, pistoletas, šautuvas / automatas, 

tankas, (valdomoji) raketa ... 

kareivinės 

tvirtovė 

karo korespondentas 

humanitarinė pagalba 

žmogaus teisės 

7.8 Socialiniai reikalai socialinė rūpyba 

globa 

problema 

pagalba 

parama 

socialiai remtinas 

pensininkas, pensininkė 

benamis, benamė 

elgeta 

bedarbis, bedarbė 

negalia 

neįgalusis, neįgalioji 

remti 

padėti 

skurdas 

gerovė 

socialinis draudimas 

socialinio draudimo pažymėjimas 

pensija 

pašalpa 

renta 

labdara 

ligonių kasa 

lygios teisės 

aplinka 

užterštumas 

oro tarša 

8. SVEIKATA IR HIGIENA  

8.1 Kūno dalys ir organai kūnas 

kūno dalių ir organų pavadinimai, pvz.: akis, ausis, 

burna, galva, gerklė, inkstai, kaklas, kepenys, koja, 

nosis, nugara, pilvas, plaučiai, ranka, smegenys, 

širdis, žarnynas ... 
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8.2 Būsenos savijauta 

jaustis 

būsena 

būsenų pavadinimai, pvz.: alkanas, apsnūdęs, 

įsimylėjęs, išalkęs, išsiblaškęs, išsimiegojęs, 

ištroškęs, linksmas, nėščia, nervingas, pailsėjęs, 

patenkintas, pavargęs, peršalęs, silpnas, stiprus, 

sušalęs, susikaupęs, susinervinęs ... 

būsenų radimosi pavadinimai, pvz.: atsibusti, 

atsikelti, įsimylėti, išalkti, išsiblaškyti, ištrokšti, 

lauktis (vaiko), miegoti, nervintis, pailsėti, 

pavargti, peršalti, silpti, snausti, stiprėti, sušalti, 

susikaupti, susinervinti ... 

patogu (Ar patogu kreiptis tiesiai į direktorių?) 

8.3 Higiena švara 

švarus 

purvinas 

purvinti / tepti 

valyti 

higiena 

higienos priemonės / reikmenys 

higienos reikmenų pavadinimai, pvz.: dantų 

šepetėlis, dezodorantas, dušo želė, kempinė, 

kosmetinis pienelis, kremas, losjonas, muilas, 

pasta, rankšluostis, skutimosi priemonės, 

šampūnas, šepetys, šukos, tualetinis vanduo, 

žirklės ... 

veidrodis 

veiksmų pavadinimai, pvz.: praustis, maudytis, 

šluostytis, valytis, šukuotis, teptis, kvepintis, 

purkštis, skustis, kirptis, skalbti ... 

skalbiniai 

skalbykla 

nosinė 

8.4 Ligos, nelaimingi atsitikimai sveikata 

sveikas 

savijauta 

liga 

ligonis, ligonė 

ligotas 

simptomų pavadinimai, pvz.: apsinuodijimas, 

ištinimas, karščiavimas, kraujas (bėga), netekti 

sąmonės / apalpti, nosis bėga, paraudusi gerklė, 

peršalimas, skausmas, sušalimas, sukasi / svaigsta 
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galva, sumušimas, sutrenkimas, temperatūra / 

karštis, uždegimas ... 

sąmonė 

temperatūra kyla / krinta 

veiksmų, ligos simptomų, pavadinimai, pvz.: 

apsinuodyti, blogai jaustis, blogai / prastai atrodyti, 

čiaudėti, įsipjauti, kęsti skausmą, kosėti, kraujuoti, 

kristi, mirti, negaluoti, nudegti, nukentėti, 

patempti, peršalti / sušalti, pervargti, pykinti, sirgti, 

skaudėti, sloguoti, sukelti skausmą, sukrėsti, 

susilaužyti, susimušti, susitrenkti, susižeisti, tinti, 

turėti temperatūros / karščio, vemti, viduriuoti, žūti 

... 

gydymo veiksmų pavadinimai, pvz.: apžiūrėti, būti / 

išlikti gyvam, gipsuoti, gydyti, išpjauti, 

konsultuoti, laikytis dietos, nustatyti ligą / 

diagnozuoti, operuoti, rišti, slaugyti, tvarstyti, 

užklijuoti ... 

ligų pavadinimai, pvz.: AIDS, angina, apendicitas, 

bronchitas, gastritas, gripas, infarktas, infekcinė 

liga, insultas, kiaulytė, koma, migrena, nervų liga, 

paralyžius, podagra, proto liga, reumatizmas, 

sloga, širdies priepuolis, tuberkuliozė, tymai, 

(plaučių) uždegimas, vėžys, vidurių šiltinė ... 

infekcija 

paralyžiuotas 

kraujospūdis 

aukštas / žemas 

operacija 

žaizda 

tvarstis 

siūlė 

gipsas 

tyrimai 

patikrinimas 

stresas 

nukentėjęs 

pirmoji pagalba 

dieta 

angliavandeniai, baltymai, riebalai 

maisto papildas 

vitaminas 

epidemija 

gyvas 

gyvybė 

gyvenimas 

miręs 
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mirtis 

žūtis 

8.5 Medicinos paslaugos gydytojas, gydytoja 

specialistas, specialistas 

medicinos personalo pavadinimai, pvz.: chirurgas, 

chirurgė, odontologas, odontologė, psichiatras, 

psichiatrė, slaugytojas, slaugytoja, šeimos 

gydytojas, šeimos gydytoja, vaistininkas, 

vaistininkė ... 

ligonių slauga 

slaugyti 

tvarstyti 

tvarstis 

lašinė 

vaistai 

gerti vaistus 

leisti / švirkšti vaistus 

išrašyti / skirti vaistus 

skirti gydymą 

receptas 

nuolaida 

vaistų formų pavadinimai, pvz.: tabletė, kapsulė, 

milteliai, mikstūra, injekcija, tepalas, tirpalas... 

medicinos įstaigų ir jų skyrių pavadinimai, pvz.: 

poliklinika, ligoninė, vaistinė, kabinetas, 

chirurgijos skyrius, kardiologijos skyrius, 

laukiamasis, palata, priimamasis, registratūra, 

sanatorija, terapijos skyrius, urologijos skyrius ... 

daiktai, reikalingi kūdikio priežiūrai, pvz.: 

sauskelnės, buteliukas, čiulptukas, aliejus, pudra ... 

nuodai 

švirkštas 

ampulė 

lankymas 

lankyti 

kortelė / ligos istorija 

užsirašyti / užsiregistruoti 

pacientas, pacientė 

priėmimas 

gultis / guldyti į ligoninę 

procedūra 

masažas 

masažistas, masažistė 

masažuoti 

globa 

globoti 
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greitoji (pagalba) 

kviesti 

akiniai 

lęšiai 

klausos aparatas 

ramentas 

implantas  
 

8.6 Draudimas drausti 

draudimas 

padengti išlaidas 

draudimo pažymėjimas 

draudimo agentūra / įstaiga 

draudimo suma / mokestis 

terminai ir sąlygos 

draudimo polisas 

 

8.7 Juslės veiksmų pavadinimai, pvz.: čiuopti, girdėti, išgirsti, 

jausti, justi, klausyti, laižyti, matyti, nurimti, 

ragauti, regėti, stebėti, susinervinti, uosti, žiūrėti ... 

skanu 

skonis 

skonių pavadinimai, pvz.: saldu, rūgštu, kartu, 

aštru... 

8.8 Kūno padėtis ir jos keitimas veiksmų pavadinimai, pvz.: bėgti, eiti, gulėti, 

gultis, judėti, klauptis, klūpėti, sėdėti, lėkti, sėstis, 

stotis, stovėti, tupėti, tūptis ... 

8.9 Rankų veikla veiksmų pavadinimai, pvz.: daryti (Mano tėvas 

daro stalus.), duoti, imti, jungti, kelti, kirpti, 

laikyti, laistyti, megzti, mesti, nešti, pjauti, rakinti, 

rišti, segti, siekti, siuvinėti, siūti, spausdinti, 

spausti, stumti, traukti ... 

žr. ir kitas skyriaus dalis 

9. ŠVIETIMAS IR MOKSLAS  

9.1 Mokymasis ir mokslas švietimas 

švietimo sistema 

mokslas 

studijos 

mokymas, mokymasis 

ruošimas / rengimas 

veiksmų pavadinimai, pvz.: aiškinti, atimti, 

atsakinėti, baigti, baigtis, braižyti, braukti, brėžti, 

dalyti, dauginti, dėstyti, diskutuoti, egzaminuoti, 

išmokti, jungti, kalbėti, klausti, klausinėti, lankyti, 

mokyti, mokytis, pasakoti, piešti, rašyti, rengti, 

ruošti, skaičiuoti, skaityti (paskaitą, pranešimą), 
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spalvinti, stoti, studentauti, studijuoti, sudėti, 

suprasti, suvokti, tirti, žymėti ... 

mokymo formų pavadinimai, pvz.: būrelis, 

doktorantūra, draugija, eksperimentas, kursai, 

laboratorinis darbas, magistrantūra, pamoka, 

paskaita, pratybos, seminaras, (mokslo) tyrimai ... 

asmenų, susijusių su mokymu bei mokymusi, 

pavadinimai, pvz.: asistentas, asistentė, auklė, 

auklėtojas, auklėtoja, bakalauras, bakalaurė, 

dalyvis, dalyvė, dėstytojas, dėstytoja, docentas, 

docentė, doktorantas, doktorantė, lektorius, 

lektorė, magistrantas, magistrantė, mokinys, 

mokinė, moksleivis, moksleivė, mokytojas, 

mokytoja, pedagogas, pedagogė, profesorius, 

profesorė, studentas, studentė, vadovas, vadovė ... 

švietimo įstaigų pavadinimai, pvz.: akademija, 

fakultetas, gimnazija, grupė, institutas, klasė, 

kolegija, laboratorija, licėjus, pradinė / pagrindinė / 

vidurinė /  aukštoji mokykla, universitetas, vaikų 

darželis ... 

pažymys 

balai / taškai 

pažymių pavadinimai 

tvarkaraštis 

konspektas, konspektuoti 

namų darbas 

pratimas 

(pratybų) sąsiuvinis 

rašinys 

reziumė 

užrašai 

vadovėlis 

pateiktis 

klausimas 

sprendimas 

argumentas 

pavyzdys 

problema 

rezultatas 

išradimas 

atradimas 

konferencija 

grupė 

kursas 

semestras 

trimestras 

mokslo metai 
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9.2 Dalykai dalykas / disciplina 

mokymosi dalykų pavadinimai, pvz.: biologija, 

chemija, fizika, geografija, istorija, literatūra, 

kalba, matematika, politologija ... 

9.3 Egzaminai, 

mokslo baigimo dokumentai 

stojamasis / baigiamasis egzaminas 

laikyti / neišlaikyti 

įskaita 

testas 

sesija 

kreditas 

užduotis 

atlikti 

žodžiu / raštu 

rezultatai, balai, taškai 

pranešti, paskelbti 

lygis 

laipsnis  

atestatas 

diplomas 

pažymėjimas 

9.4 Kalbos supratimas ir raiška kalba, tarmė / dialektas, gimtoji kalba, svetimoji 

kalba, užsienio kalba 

veiksmų pavadinimai, pvz.: aiškinti, formuluoti, 

kalbėti, kalbinti, kartoti, klaidinti, klausti, klausyti, 

klysti, mokėti, pamiršti, prisiminti, rašyti, reikšti, 

sakyti, skaityti, suprasti, taisyti, tarti, versti, 

žinoti ... 

kalbėjimas, klausymas, rašymas, skaitymas, 

vertimas 

kalbėjimo tempas 

supratimas 

tarimas, tartis 

žodis 

žodynas 

gramatika 

sakinys 

reikšmė 

prasmė 

klausimas 

aiškiai 

klaida 

lengva / sunku 

taisyklinga  

gerai / labai gerai / puikiai / laisvai / šiek tiek / 

truputį / blogai 

kalbų pavadinimai, pvz.: anglų, čekų, danų, estų, 

graikų, ispanų, italų, kinų, latvių, lenkų, norvegų, 
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portugalų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, 

vokiečių ... 

10. PREKYBA  

10.1 Parduotuvės (internetinė) prekyba 

prekybos vietų pavadinimai, pvz.: (internetinė) 

parduotuvė / krautuvė, prekybos centras, turgus ... 

parduotuvių tipai, pvz.: baldų, batų, drabužių, 

gyvūnų, indų, konditerijos, raštinės reikmenų, 

universali, ūkinių prekių, žaislų ... 

veiksmų pavadinimai, pvz.: derėtis, dėti, duoti, 

duoti / gauti grąžos, kainuoti, keisti, krauti, 

matuotis, mokėti, neleisti, pakuoti, parduoti, 

parodyti, pirkti, prašyti (parodyti), stovėti eilėje, 

vynioti ... 

savitarna 

pardavėjas, pardavėja 

prekystalis 

kasa 

prekė 

kaina 

nuolaida 

nuolaidų / lojalumo kortelė 

vertė 

mažmeninė / didmeninė 

sandėlis 

komisas 

vitrina 

pirkėjas, pirkėja 

eilė 

kasa 

kasininkas, kasininkė 

čekis 

grąža 

skyrius 

garantija 

instrukcija 

10.2 Maisto prekės žr. 11 poskyrį 

10.3 Drabužiai, avalynė, mada 

 

drabužiai 

drabužių pavadinimai, pvz.: apatiniai drabužiai, 

džinsai, kailiniai, kelnaitės, kelnės, kojinės, 

kostiumas, kostiumėlis, liemenė, liemenėlė, 

marškiniai, megztinis, palaidinė, paltas, pėdkelnės, 

sijonas, striukė, suknelė, šortai, švarkas ... 
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dydis 

avalynė 

avalynės rūšių pavadinimai, pvz.: basutės, batai, 

bateliai, sportiniai bateliai, šlepetės / šliurės ... 

matavimosi kabina 

veidrodis 

batų raištelis 

pora 

kišenė 

rankovė 

saga 

kilpa 

užsegimas 

užtrauktukas 

siūlas 

adata 

medžiaga 

medžiagų pavadinimai, pvz.: medvilnė, oda, 

sintetika, šilkas, vilna, viskozė ... 

rankinė 

piniginė 

skėtis 

laikrodis 

prisukti laikrodį 

laikrodis vėluoja / skuba 

diržas 

papuošalas 

papuošalų pavadinimai, pvz.: apyrankė, auskarai, 

grandinėlė, karoliai, žiedas ... 

brangenybė 

veiksmų pavadinimai, pvz.: autis, dėtis, dėvėti, 

išskleisti skėtį, matuotis, mautis, nešioti, patikti, 

prisukti laikrodį, puoštis, rengtis, rištis, segti, tikti, 

užtraukti, vertis, vilktis ... 

mada 

madingas 

10.4 Rūkalai tabakas 

cigaretė 

cigaras 

pypkė 

rūkyti 

nerūkoma 

peleninė 

žiebtuvėlis 

ugnis 

degtukai 
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užsidegti / užgesinti cigaretę 

uždegti 

10.5 Namų apyvokos daiktai indai 

indų pavadinimai, pvz.: arbatinukas, ąsotis, dubuo, 

lėkštė, lėkštutė, puodukas, stiklinė, taurė, taurelė ... 

stalo įrankiai 

stalo įrankių pavadinimai, pvz.: šakutė, šaukštas, 

šaukštelis, peilis ... 

virtuvės rakandai, pvz.: arbatinis / virdulys, 

atidarytuvas, butelis, dangtis, dubuo, 

kamščiatraukis, kamštis, keptuvė, kibiras, puodas, 

samtis, stiklainis ... 

semti 

dengti 

staltiesė 

servetėlė 

vaza 

lygintuvas 

lyginimo lenta 

10.6 Raštinės prekės raštinės reikmenys 

raštinės prekės: aplankas, atmintukas, bloknotas, 

flomasteris, klijai, lapas, parkeris, pieštukas, 

popierius, rašalas, sąsiuvinis, sąvaržėlė, segtuvas, 

smeigtukas, trinti, trintukas, vokas, žymeklis, 

žirklės ... 

10.7 Kainos 

 

kainuoti 

leisti pinigus 

mokėti  

pinigai 

grąža 

nuolaida 

sąskaita 

išrašyti sąskaitą 

(kasos) čekis 

moneta 

banknotas 

grynieji pinigai 

mokėjimo / kreditinė kortelė 

litas (Lt) 

euras (Eur) 

centas (ct) 

užsienio šalių valiutų pavadinimai, pvz.: doleris, 

markė, svaras sterlingas ... 
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PVM – pridėtinės vertės mokestis  

nemokamai 

procentai 

10.8 Matai gramas (g), kilogramas (kg), tona (t), 

litras (l), milimetras (mm), 

centimetras (cm), metras (m) 
 

10.9 Pakuotės butelis 

dėžė / dėžutė 

indelis 

maišas / maišelis 

pakelis 

stiklainis 

skardinė 

pakuoti 

sukti 

vynioti 

 

10.10 Turgus turgus, turgavietė 

mugė 

paviljonas 

prekystalis 

svarstyklės 

sverti 

prekė 

prekiauti 

derėtis 

11. MAISTAS IR GĖRIMAI  

11.1 Maistas ir gėrimai 

 

maistas, valgis, užkandis 

veiksmų pavadinimai, pvz.: gerti, kąsti, kramtyti, 

ragauti, užkandžiauti, užkąsti, valgyti ... 

pusryčiai, pietūs, vakarienė 

patiekalas 

šaltasis / karštasis patiekalas 

užkandis 

mišrainė 

salotos 

daržovė 

daržovių pavadinimai, pvz.: agurkas, agurotis, 

baklažanas, brokolis, briuseliniai kopūstai, bulvė, 

burokėlis, cukinija, kopūstas, morka, pomidoras, 

(šparaginės) pupelės, salotos, svogūnas, žiedinis 

kopūstas ... 

salotos / mišrainė 

bulvių traškučiai 
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vaisius 

uoga 

uogų ir vaisių pavadinimai, pvz.: abrikosas, 

arbūzas, avietė, bananas, braškė, kivis, kriaušė, 

melionas, mėlynė, obuolys, persikas, serbentas, 

slyva, vyšnia, vynuogė, žemuogė ... 

uogienė 

sriuba 

troškinys 

mėsa 

mėsos pavadinimai – priesagos -iena vediniai, 

pvz.: antiena, aviena, kalakutiena, kiauliena, 

jautiena, paukštiena, triušiena, veršiena, vištiena, 

žąsiena ... 

mėsos gaminių, patiekalų pavadinimai, pvz.: dešra, 

dešrelės, guliašas, karbonadas, kepsnys, kotletas, 

pjausnys, suktinukas ... 

žuvis 

žuvų pavadinimai, pvz.: karpis, lašiša, lydeka, 

menkė, plekšnė, silkė, skumbrė, ungurys, 

upėtakis ... 

padažas 

kiaušinis 

kiaušinienė / omletas 

pieno produktų pavadinimai, pvz.: (fermentinis) 

sūris, grietinė, grietinėlė, jogurtas, kefyras, pienas, 

sviestas, varškė ... 

desertas 

saldumynai 

saldumynų pavadinimai, pvz.: kremas, ledai, 

pudingas, pyragaitis, pyragas, saldainis, sausainis, 

šokoladas, tortas ... 

cukrus 

kruopos 

dribsniai 

košė 

miltai 

blynai 

makaronai 

duona, batonas, bandelė 

riekė 

riekti 

raikyti 

suraikyta 
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gabalas, gabalėlis, gabaliukas 

kepalas, puskepalis, ketvirtis (duonos) 

pusė 

sumuštinis 

džiūvėsis 

prieskonis 

prieskonių pavadinimai, pvz.: bazilikai, druska, 

česnakai, garstyčios, karis, krapai, laurų lapai, 

paprikos, petražolės, pipirai ... 

aliejus 

actas 

gėrimas 

gėrimų pavadinimai, pvz.: alus, arbata, brendis, 

kava, kokteilis, sultys, (mineralinis) vanduo, 

vynas, šampanas ... 

ledukai 

maisto gaminimo būdų pavadinimai, pvz.: 

gruzdinti, kepti, lupti, maišyti, pjaustyti, pjauti, 

skrudinti, skusti, smulkinti, tepti, troškinti, virti ... 

skonis 

maisto kokybės ir skonio pavadinimai, pvz.: aštrus, 

egzotiškas, gurmaniškas, iškepęs, išviręs, karštas, 

kartus, kietas, lengvas, minkštas, pikantiškas, 

prinokęs, rūgštus, saldus, senas, skanus, stiprus, 

sunkus, sunokęs, sūrus, šaltas, šiltas, šviežias, 

vegetariškas, žalias (neprinokęs, nevirtas) ... 

žaliavalgystė 

vegetarizmas 

11.2 Viešojo maitinimo įstaigos valgymo vietų pavadinimai, pvz.: arbatinė, baras, 

bistro, kavinė, picerija, restoranas, valgykla, 

užkandinė ... 

savitarna 

padavėjas, padavėja 

aptarnauti, aptarnavimas 

valgiaraštis / meniu 

rinktis 

nuspręsti 

užsisakyti staliuką / patiekalą 

aperityvas 

sąskaita 

apmokėti 

arbatpinigiai 

pasiimti su savimi 



A p r i ed as .  KONKREČIOSIOS SĄVOKOS IR JŲ PAVYZDŽIAI 

167 
 

išsinešti 

12. PASLAUGOS  

12.1 Paštas žr. 7.3 

paštas 

paštininkas, paštininkė 

laiškanešys, laiškanešė 

pašto kodas 

pašto dėžutė  

pašto terminalas 

(registruotas) laiškas 

iki pareikalavimo 

įmesti laišką 

pristatyti, įteikti, atgabenti 

pašto išlaidos 

antspaudas 

pašto ženklas 

klijuoti pašto ženklą 

kolekcija 

popierius laiškams 

12.2 Telefonas, internetas 

 

žr. 1.3 

(mobilusis / išmanusis) telefonas  

telefonų knyga 

informacija 

pokalbis 

skambutis 

telefono kortelė 

pasipildyti telefono kortelę 

internetas 

naršyti internete 

(parsi)siųsti programėlę 

(interneto) puslapis 

portalas 

socialinis tinklas, pvz., feisbukas 

  

12.3 Bankas 

 

bankas 

elektroninė bankininkystė 

pinigai 

banknotas 

moneta 

valiuta 

valiutos keitykla 

kursas 

grynieji pinigai 

pavedimas 

mokėti pavedimu 

sąskaita 

procentai 



A p r i ed as .  KONKREČIOSIOS SĄVOKOS IR JŲ PAVYZDŽIAI 

168 
 

santaupos 

paskola 

mokėjimo / kreditinė kortelė 

veiksmų pavadinimai, pvz.: atidaryti / uždaryti 

sąskaitą, atsiskaityti, dėti pinigus į banką, gauti 

paskolą, keisti, keistis, laikyti pinigus banke, 

mokėti, skolinti, suteikti / duoti paskolą, taupyti ... 

palūkanos 

bankrotas 

infliacija 

12.4 Policija 

 

žr. 6.3, 7 

pamesti 

rasti 

pranešti 

12.5 Ambasadų paslaugos konsulas, konsulė 

konsulatas 

ambasada 

ambasadorius, ambasadorė 

viza 

mokestis už vizą 

anketa gauti vizą  

pildyti 

pokalbis 

12.6 Ligoninė, poliklinika žr. 8.2, 8.4, 8.5 

12.7 Buitinės paslaugos paslauga 

teikti paslaugas 

buitinių paslaugų įmonių pavadinimai, pvz.: 

(savitarnos) skalbykla, dirbtuvė, siuvykla, taisykla, 

(skubi) valykla ... 

veiksmų pavadinimai, pvz.: daryti, kalti, 

remontuoti, siūti, skalbti, taisyti, valyti ... 

12.8 Automobilių servisas autoservisas, automobilių servisas 

automobilis, elektromobilis, hibridas 

 

automobilio dalių pavadinimai, pvz.: 

akumuliatorius, šviesos, padangos, pavarų dėžė, 

radiatorius, ratai, stabdžiai, vairas, variklis ... 

pavara 

gedimas 

avarija 

padėti 

taisyti / remontuoti 

veikti 
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sprogti 

perkaisti 

tempti 

12.9 Degalinė degalinė 

degalai: benzinas, dyzelinas, dujos, elektra 

pilti 

pildyti 

tepalas 

pakeisti tepalus 

pilnas 

tuščias 

oras 

pūsti padangas 

vanduo 

plauti 

plovykla 

tikrinti 

žieminės / vasarinės padangos 
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B  pr i e da s . TARTIS, INTONACIJA IR KIRČIAVIMAS 

 

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 Aukštumos (B2) lygio mokiniui svarbu laikytis bendrinės 

kalbos ir jos tarties normų. 

Mokiniai turėtų gebėti: 

 sieti garsus su raidėmis; 

 atpažinti ir mokėti ištarti ilguosius ir trumpuosius balsius, dvibalsius, mišriuosius 

dvigarsius ir priebalsius; 

 iš klausos 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 mokėti ištarti;  

 nustatyti sakinio loginio kirčio vietą, ypač jei sakinys tariamas ne konstatuojamąja 

intonacija, ir kalbėdamas svarbiausius sakinio žodžius išskirti loginiu kirčiu; 

 atskirti tiesioginių, klausiamųjų, skatinamųjų sakinių intonaciją, ypač jei tų sakinių 

gramatinė struktūra vienoda (pavyzdžiui: Nupirkai duonos. Nupirkai duonos? 

Nupirkai duonos!), ir mokėti tai ištarti. 

 

1. Garsynas 

 

 Bendrinės lietuvių kalbos balsiai: 

 trumpieji balsiai /i e u a/ (tarptautiniuose žodžiuose dar / o/); 

 ilgieji balsiai /i: e: e: a: o: u:/. 

Balsiai yra priešakinės ar užpakalinės eilės: 

 /i: e e: e:/ priešakinės eilės; 

 /a u a: o: u:/ - užpakalinės eilės (ir /o/ tarptautiniuose žodžiuose). 

 Dvibalsiai ir mišrieji dvigarsiai: 

 sutaptiniai dvibalsiai /ie uo/ (pavyzdžiui: pienas, puodas); 

 sudėtiniai dvibalsiai /ai au ei ui/ (pavyzdžiui: laiškas, laukti, reikia, muilas); 

 mišrieji dvigarsiai /a e i u/ + /l m n r/ (pavyzdžiui: alga, amžius, antras, kartas, 

velkasi, lempa, lenkti, verkti, pilnas, limpa, linksmas, pirkti, pulti, kumštis, 

sunkus, turtas). 

 Visi priebalsiai būna minkšti ir kieti (išskyrus /j/). Minkštieji priebalsiai būna: 

 prieš priešakinės eilės balsius (pavyzdžiui: liepti, nešti); 

 prieš kitus minkštuosius priebalsius (pavyzdžiui: keltis, nešti); 

 prieš supriešakėjusius (umliautizuotus) užpakalinės eilės balsius (šiuo atveju 

rašte minkštumas žymimas raide i, pavyzdžiui: guliu, šaukia). 

 Minkštieji priebalsiai /t/, /d/ prieš užpakalinės eilės balsius virsta afrikatomis, rašte 

žymimomis raidėmis č, dž, pavyzdžiui: medis – medžio, savaitė – savaičių. 
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2. Intonacija 

 

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. Aukštumos (B2) 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, 

pavyzdžiui: 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, pavyzdžiui: Kada jis ateis? Kada jis ateis! (ateis per vėlai arba gali neateiti);  

 išskiriant sakinyje prasminiu požiūriu svarbiausią dalyką, pavyzdžiui, 

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 (ir kalbėdami ištarti): 

 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: Jis sudaužė naują automobilį. Kuris vaikinas tau parašė žinutę? Čia yra tavo 

darbo vieta; 

 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 mokosi universitete? 

 nedaug kylančią ar krintančią skatinamųjų sakinių intonaciją: Gal uždarytumėt 

langą. Prašyčiau paduoti knygą; 

 staigiai kylančią ar krintančią liepimo intonaciją: Prašom išeiti! Nueik pas 

direktorių! 

 

3. Kirčiavimas 

 

Lietuvių kalbos kirtis yra laisvas. Kirčiuoti gali būti ilgi ir trumpi skiemenys. Ilgų 

skiemenų pagrindą sudaro ilgieji balsiai, sudėtiniai dvibalsiai ar mišrieji dvigarsiai, jie gali 

turėti tvirtagalę ar tvirtapradę priegaidę (t. y. gali būti labiau pabrėžiama skiemens pradžia ar 

galas, pavyzdžiui: rŪūgsta – rūŪksta, Aušta – aUšta, šAuk – šaUk). Trumpi kirčiuoti 

skiemenys priegaidės neturi. Jei reikia, kirtis žymimas šiais ženklais: 

– trumpas kirčiuotas skiemuo ` ; 

– ilgo skiemens tvirtapradė priegaidė ΄ ; 

– ilgo skiemens tvirtagalė priegaidė ˜ . 
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Kadangi kirčiavimo sistema yra sudėtinga, tad Aukštumos (B2) lygio mokinys turėtų 

išmanyti tik pačius bendriausius dėsningumus, o prireikus atskirų žodžių kirčiavimą reikėtų 

pasitikrinti žodynuose. 

Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Trumpųjų skiemenų pagrindą sudaro a, e, i, u. 

Trumpieji kirčiuoti skiemenys, kurių pagrindą sudaro i, u, visada tariami trumpai, t. y. šie 

balsiai kirčiuoti nepailgėja. Skiemenys, kurių pagrindą sudaro a, e, kirčiuoti pailgėja ir tariami 

su tvirtagale priegaide, išskyrus šiuos atvejus, kai jie išlieka trumpi:  

– žodžių galūnėse: linksmà, laukè; 

– būdvardžių aukštesniojo laipsnio priesagose: gerèsnis, linksmèsnė; 

– savybiniuose įvardžiuose: màno, tàvo, sàvo; 

– įvardžiuotinių būdvardžių, skaitvardžių, savybinių įvardžių, neveikiamųjų dalyvių 

vienaskaitos vardininke: linksmàsis, antràsis, manàsis, mylimàsis; 

– dviskiemenėse bendratyse ir iš jų išvestose formose: ràsti, dègti, ràskite, dègdamas; 

– veiksmažodžių priešdėliuose ap-, at-, pa-, pra-, ne-, be-, te-, nebe-, tebe-: pàdegė, 

àtnešė; 

– vienskiemeniuose žodžiuose: àš, tàs, tà, tàd, nès, nèt; 

– ištiktukuose: tèkšt, trèpt; 

– daugelyje tarptautinių žodžių: kabinètas, mètras. 

Žodžio galo taisyklė. Ilgas kirčiuotas žodžio galo skiemuo paprastai turi tvirtagalę 

priegaidę. Tvirtapradė priegaidė esti šiais atvejais: 

– naudininko formose: namáms, geri ̇́ems;  

– liepiamosios nuosakos formose (jei padarytos iš tokią priegaidę priešpaskutiniame 

skiemenyje turinčių veiksmažodžių): pakláusk (pakláusti), rašýk (rašýti); 

– kai kuriuose nekaitomuose žodžiuose: dár, jéi, nórs, rýt. 

Priešpaskutinio skiemens taisyklė. Jei kaitomo žodžio priešpaskutinis kirčiuotas 

skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas, jo kirtis tam tikrose žodžio formose būtinai nušoka į 

galūnę. Kirtis nušoka į šias galūnes: 

– moteriškosios giminės vienaskaitos vardininko: rankà, gerà; 

– vardažodžių daugiskaitos galininko: rankàs, namùs, geràs, linksmùs; 

– vienaskaitos įnagininko -a, -e, -u: rankà, gatvè, keliù; 

– vienaskaitos vietininko -e: butè, namè (kai vietininko galūnė vienskiemenė); 

– veiksmažodžių esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo ir antrojo 

asmens: randù, randi ̇̀. 

Vardažodžių kirčiavimas. Kirčiuotės yra keturios. Žodynuose jos žymimos arabiškais 

skaitmenimis 1, 2, 3, 4. Kirčiuotės nustatomos iš daugiskaitos naudininko ir galininko 

linksnių. 

 Pirmosios kirčiuotės žodžiai daugiskaitos naudininko ir galininko linksniuose turi 

kirtį kamiene ir tas kirtis lieka pastovus visuose linksniuose. Pirmajai kirčiuotei priklauso: 

– dviskiemeniai daiktavardžiai, turintys pastovų kirtį ir tvirtapradę priegaidę: ti ̇̀ltas, 

brólis; 

– daugiaskiemeniai daiktavardžiai, turintys tvirtapradę priegaidę, jei kirčiuojamas 

antras nuo galo skiemuo, o jei kirčiuojamas tolesnis nuo galo skiemuo, tai jis gali 

būti tvirtagalis, tvirtapradis ar trumpas: knygýnas, pósakis, pavãsaris, dvi ̇̀garsis; 

– daugiaskiemeniai būdvardžiai, visuose linksniuose išlaikantys pastovų kirtį: 

geriáusias, rùdeniškas; 

– daugelis įvardžiuotinių būdvardžių, padarytų iš 1 kirčiuotės būdvardžių: 

gražiáusiasis; pãsakiškasis; 

– kiekiniai skaitvardžiai vienúolika… devyniólika, tū̇́ kstantis, milijárdas, kelintiniai 

skaitvardžiai vienúoliktas… devynióliktas; 
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– įvardžiuotiniai skaitvardžiai, turintys pastovų kirtį: vienúoliktasis, -oji … 

devynióliktasis, -oji; 

– kai kurie įvardžiai: anóks, anókia, kitóks, kitókia, vienóks, vienókia, visóks, 

visókia, kẽletas, keliólika, támsta, ki ̇̀tkas, vi ̇̀skas;  

– neveikiamieji esamojo laiko dalyviai, padaryti iš dviskiemenių trečiosios 

asmenuotės ir daugiaskiemenių veiksmažodžių: klaũsomas, -a, gyvẽnamas, -a; 

– neveikiamieji būtojo laiko dalyviai, padaryti iš daugiaskiemenės bendraties: 

naudótas, -a, mylė̇́ tas, -a;  

– neveikiamieji būsimojo laiko dalyviai, padaryti iš daugiaskiemenių bendračių: 

darýsimas (darýti); 

– reikiamybės dalyviai, padaryti iš daugiaskiemenių bendračių: áiškintinas (áiškinti). 

Pirmosios kirčiuotės pavyzdžiai: 

Vienaskaita 

V brólis pavãsaris geriáusias vienúolikta kitóks klaũsomas 

K brólio pavãsario geriáusio vienúoliktos kitókio klaũsomo 

N bróliui pavãsariui geriáusiam vienúoliktai kitókiam klaũsomam 

G brólį pavãsarį geriáusią vienúoliktą kitókį klaũsomą 

Įn bróliu pavãsariu geriáusiu vienúolikta kitókiu klaũsomu 

Vt brólyje pavãsaryje geriáusiame vienúoliktoje kitókiame klaũsomame 

Š bróli pavãsari geriáusias vienúolikta kitóks klaũsomas 
 

Daugiskaita 

V bróliai pavãsariai geriáusi vienúoliktos kitókie klaũsomi 

K brólių pavãsarių geriáusių vienúoliktų kitókių klaũsomų 

N bróliams pavãsariams geriáusiems vienúoliktoms kitókiems klaũsomiems 

G brólius pavãsarius geriáusius vienúoliktas kitókius klaũsomus 

Įn bróliais pavãsariais geriáusiais vienúoliktomis kitókiais klaũsomais 

Vt bróliuose pavãsariuose geriáusiuose vienúoliktose kitókiuose klaũsomuose 

Š bróliai pavãsariai geriáusi vienúoliktos kitókie klaũsomi 

 

 

 Antrosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas visada kirčiuojamas 

kamiene, o galininkas – galūnėje. Antrosios kirčiuotės dauguma linksnių kirčiuojama šaknyje, 

kirtis į galūnę nušoka pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę į trumpą galūnę. Antrajai 

kirčiuotei priklauso: 

– dviskiemeniai daiktavardžiai, kurių šaknis yra tvirtagalė arba trumpa: pirš̃tas, 

vištà; 

– daugiaskiemeniai daiktavardžiai, kurių priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba 

trumpas (ir daugiskaitos naudininke tas skiemuo visada kirčiuotas): skaityklà 

(skaitỹkloms), vaiki ̇̀nas (vaiki ̇̀nams); 

– daugiaskiemeniai būdvardžiai, kurių priešpaskutinis skiemuo yra tvirtagalis arba 

trumpas (ir daugiskaitos naudininke tas skiemuo visada kirčiuotas): auksi ̇̀nis 

(auksi ̇̀niams), jaunỹlis (jaunỹliams); 

– skaitvardžiai milijõnas, bilijõnas; 

 įvardžiai niẽkas, mani ̇̀škis, tavi ̇̀škis, savi ̇̀škis, mūsi ̇̀škis, jūsi ̇̀škis. 
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Antrosios kirčiuotės pavyzdžiai:  

Vienaskaita 

V rãštas rankà vaiki ̇̀nas auksi ̇̀nis auksi ̇̀nė niẽkas 

K rãšto rañkos vaiki ̇̀no auksi ̇̀nio auksi ̇̀nės niẽko 

N rãštui rañkai vaiki ̇̀nui auksi ̇̀niam auksi ̇̀nei niẽkam 

G rãštą rañką vaiki ̇̀ną auksi ̇̀nį auksi ̇̀nę niẽką 

Įn raštù rankà vaikinù auksiniù auksinè niekù 

Vt raštè rañkoje vaikinè auksi ̇̀niame auksi ̇̀nėje niekè 

Š rãšte rañka vaiki ̇̀ne auksi ̇̀ni auksi ̇̀ne niẽke  
 

Daugiskaita 

V rãštai rañkos vaiki ̇̀nai auksi ̇̀niai auksi ̇̀nės 

K rãštų rañkų vaiki ̇̀nų auksi ̇̀nių auksi ̇̀nių 

N rãštams rañkoms vaiki ̇̀nams auksi ̇̀niams auksi ̇̀nėms 

G raštùs rankàs vaikinùs auksiniùs auksinès 

Įn rãštais rañkomis vaiki ̇̀nais auksi ̇̀niais auksi ̇̀nėmis 

Vt rãštuose rañkose vaiki ̇̀nuose auksi ̇̀niuose auksi ̇̀nėse 

Š rãštai rañkos vaiki ̇̀nai auksi ̇̀niai auksi ̇̀nės 
 

 Trečiosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas yra kirčiuojamas galūnėje, 

o galininkas – kamiene. Trečiajai kirčiuotei priklauso: 

– dviskiemeniai daiktavardžiai, kurių šaknis yra tvirtapradė, o kirtis nepastovus: 

láiškas (laiškáms), galvà (galvóms), aikštė ̃(aikštė̇́ms), sūnùs (sūnùms); 

– daugiaskiemeniai daiktavardžiai, kurių kirtis nepastovus ir jis šokinėja iš galūnės į 

antrąjį, trečiąjį ar dar tolesnį nuo galo skiemenį (žodynuose pažymima, į kurį 

skiemenį nušoka ir kokią priegaidę – tvirtapradę (a) ar tvirtagalę (b) – turi): 

kãtinas (3b), traukinỹs (3a), liūdesỹs (3b); 

– dviskiemeniai būdvardžiai, kurių šaknis tvirtapradė ir kurių kirtis šokinėja iš 

galūnės į šaknį: šáltas, šaltà, brangùs, brangi ̇̀; 

– daugiaskiemeniai būdvardžiai, turintys kirtį, šokinėjantį į priešpaskutinį skiemenį 

su tvirtaprade priegaide arba į tolesnį nuo galo skiemenį: paláidas (palaidi ̇́ems, 

paláidus), ãtviras (atviri ̇́ems, ãtvirus), art̃imas (artimi ̇́ems, art̃imus), di ̇̀delis 

(dideli ̇́ems, di ̇̀delius); 

– skaitvardžiai vi ̇́enas, vienà; keturi ̇̀, kẽturios; septyni ̇̀, septýnios, aštuoni ̇̀, aštúonios, 

devyni ̇̀, devýnios; pi ̇̀rmas, pirmà; vieneri ̇̀, vi ̇́enerios, ketveri ̇̀, kẽtverios, penkeri ̇̀, 

peñkerios, šešeri ̇̀, šẽšerios; septyneri ̇̀, septýnerios, aštuoneri ̇̀, aštúonerios, 

devyneri ̇̀, devýnerios;  

– įvardžiai jóks, jokià, kóks, kokià; tóks, tokià, kažkóks, kažkokià, kiekvi ̇́enas, 

kiekvienà, keleri ̇̀, kẽlerios; 

– neveikiamieji esamojo laiko dalyviai, padaryti iš pirmosios ir antrosios asmenuotės 

veiksmažodžių: kalb̃amas, -à, mýlimas, -à; 

– neveikiamieji būtojo laiko dalyviai (su priešdėliais ir be jų), padaryti iš 

dviskiemenės bendraties, turinčios tvirtapradę šaknį: láuktas, -à, išgértas, -à; 

– neveikiamieji būsimojo laiko dalyviai, padaryti iš dviskiemenių bendračių 

(priešdėliniai ir nepriešdėliniai): bū̇́ simas (bū̇́ ti). 
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Trečiosios kirčiuotės pavyzdžiai: 

Vienaskaita 

V láiškas galvà traukinỹs šáltas šaltà kóks kokià 

K láiško galvõs tráukinio šálto šaltõs kókio kokiõs 

N láiškui gálvai tráukiniui šaltám šáltai kokiám kókiai 

G láišką gálvą tráukinį šáltą šáltą kókį kókią 

Įn láišku gálva tráukiniu šáltu šálta kókiu kókia 

Vt laiškè galvojè traukinyjè šaltamè šaltojè kokiamè kokiojè 

Š láiške gálva traukinỹ šáltas šaltà   
 

Daugiskaita 

V laiškai  ̃ gálvos traukiniai  ̃ šalti ̇̀ šáltos kokiẽ kókios 

K laiškų̃ galvų̃ traukinių̃ šaltų̃ šaltų̃ kokių̃ kokių̃ 

N laiškáms galvóms traukiniáms šalti ̇́ems šaltóms koki ̇́ems kokióms 

G láiškus gálvas tráukinius šáltus šáltas kókius kókias 

Įn laiškai s̃ galvomi ̇̀s traukiniai s̃ šaltai s̃ šaltomi ̇̀s kokiai s̃ kokiomi ̇̀s 

Vt laiškuosè galvosè traukiniuosè šaltuosè šaltosè kokiuosè kokiosè 

Š laiškai  ̃ gálvos traukiniai  ̃ šalti ̇̀ šáltos   
 

 Ketvirtosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininkas ir galininkas turi kirtį 

galūnėje. Ketvirtajai kirčiuotei priklauso: 

– dviskiemeniai daiktavardžiai, kurių šaknis yra tvirtagalė arba trumpoji, o kirtis 

nepastovus: nãmas, dainà; 

– daugiaskiemeniai tikriniai daiktavardžiai, kurių kirtis šokinėja iš galūnės į 

priešpaskutinį tvirtagalį arba trumpąjį skiemenį: Alytùs, Garliavà; 

– dviskiemeniai būdvardžiai, kurių šaknis yra tvirtagalė arba trumpa: gražùs, -i ̇̀, 

liñksmas, -à; 

– daugiaskiemeniai būdvardžiai, kurių kirtis šokinėja iš galūnės į priešpaskutinį 

trumpąjį arba tvirtagalį skiemenį: išdidùs, -i ̇̀, padorùs, -i ̇̀; 

– aukštesniojo laipsnio būdvardžiai: gražèsnis, -ė; 

– skaitvardžiai: penki ̇̀, peñkios, šeši ̇̀, šẽšios, šim̃tas; añtras, antrà… dešim̃tas, 

dešimtà; dveji ̇̀, dvẽjos, treji ̇̀, trẽjos;  

– įvardžiai: keli ̇̀, kẽlios, ki ̇̀tas, kità, pàts, pati ̇̀, vi ̇̀sas, visà, mãnas, manà, tãvas, tavà, 

sãvas, savà, keliñtas, kelintà; 

 neveikiamieji būtojo laiko dalyviai, padaryti iš dviskiemenių bendračių, turinčių 

tvirtagalę ar trumpą šaknį: nẽštas, -à, riñktas, -à. 

Ketvirtosios kirčiuotės pavyzdžiai: 

Vienaskaita 

V nãmas dainà gražùs graži ̇̀ vi ̇̀sas visà 

K nãmo dainõs gražaũs gražiõs vi ̇̀so visõs 

N nãmui dai ñai gražiám grãžiai visám vi ̇̀sai 

G nãmą dai ñą grãžų grãžią vi ̇̀są vi ̇̀są 

Įn namù dainà gražiù gražià visù visà 

Vt namè dainojè gražiamè gražiojè visamè visojè 

Š nãme dai ña gražùs graži ̇̀   
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Daugiskaita 

V namai  ̃ dai ños grãžūs grãžios visi ̇̀ vi ̇̀sos 

K namų̃ dainų̃ gražių̃ gražių̃ visų̃ visų̃ 

N namáms dainóms graži ̇́ems gražióms visi ̇́ems visóms 

G namùs dainàs gražiùs gražiàs visùs visàs 

Įn namai s̃ dainomi ̇̀s gražiai s̃ gražiomi ̇̀s visai s̃ visomi ̇̀s 

Vt namuosè dainosè gražiuosè gražiosè visuosè visosè 

Š namai  ̃ dai ños grãžūs grãžios   
 

 

Veiksmažodžio asmenuojamųjų formų kirčiavimas 

 Esamasis ir būtasis laikas. Jei veiksmažodžių esamojo ar būtojo kartinio laiko 

trečiojo asmens kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo ir jei jis yra tvirtagalis arba trumpasis, 

tai tų laikų vienaskaitos pirmajame ir antrajame asmenyje kirtis nušoka į galūnę: einù, eini ̇̀ 

(ei ña). Kirtis nenušoka šiais atvejais: 

– jei trečiojo asmens priešpaskutinis skiemuo turi tvirtapradę priegaidę: galvóju, 

galvóji (galvójo); 

– jei trečiojo asmens kirčiuotas tolesnis skiemuo: li ̇̀nksminu, li ̇̀nksmini (li ̇̀nksmina). 

 Būtasis dažninis ir būsimasis laikas. Šio laiko veiksmažodžiai išlaiko bendraties 

kirčio vietą ir priegaidę, išskyrus būsimojo laiko trečiąjį asmenį, kur tvirtapradė priegaidė 

virsta tvirtagale: rašýdavau, rašýdavo, rašýsiu, rašỹs (rašýti). 

 Tariamoji nuosaka. Šios nuosakos formos išlaiko bendraties kirčio vietą ir 

priegaidę: rašýčiau, rašýtum, rašýtų (rašýti). 

 Liepiamoji nuosaka. Pirmasis ir antrasis asmuo išlaiko bendraties kirčio vietą ir 

priegaidę: rašýk, rašýkite (rašýti). 

 Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Jie kirčiuojami kaip paprastieji: rašaũsi, rašai s̃i, 

rãšosi. Pirmosios ir antrosios asmenuotės esamojo laiko pirmasis ir antrasis asmuo 

kirčiuojami taip: keliúosi, keli ̇́esi, kẽliasi. 

 Priešdėliniai veiksmažodžiai. Kai kuriais atvejais esamojo ir būtojo kartinio laiko 

veiksmažodžiai kirtį atitraukia į priešdėlį:  

– pirmosios ir antrosios asmenuotės esamojo laiko veiksmažodžiai, jei jų šaknyje 

yra tik vienas balsis a, e, i, u: i ̇̀škasa (kãsa), pàdeda (dẽda); 

– pirmosios ir antrosios asmenuotės esamojo laiko veiksmažodžiai, jei bendraties 

šaknies dvigarsiai il, im, in, ir virsta tvirtagaliais el, em, en, er: àpvelku (vilk̃ti), 

i ̇̀šrenku (riñkti); 

– pirmosios asmenuotės esamojo laiko veiksmažodžiai, jei tame laike turi 

tvirtagalius dvigarsius al, am, ar, o bendratyje – -ėti: pàkalbu (kalb̃a, kalbė̇́ ti); 

– pirmosios asmenuotės būtojo kartinio laiko dviskiemeniai veiksmažodžiai, jei jų 

trečiojo asmens galūnė -ė, o šaknis tvirtagalė arba trumpoji: sùžeidė (žeĩdė); 

– visada kirtį atitraukia priešdėlis per-: pérdarė, pérvažiuoja. 
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Pastabos: 

 

1. Didžioji dalis įvardžiuotinių būdvardžių, skaitvardžių, dalyvių turi nepastovų kirtį. Jie 

kirčiuojami taip: 

 

Vienaskaita     Daugiskaita 

V baltàsis baltóji balti ̇́eji báltosios 

K báltojo baltõsios baltų̃jų baltų̃jų 

N baltájam báltajai balti ̇́esiems baltósioms 

G báltąjį báltąją baltúosius baltą̇́ sias 

Įn baltúoju baltą̇́ ja baltai s̃iais baltõsiomis 

Vt baltãjame baltõjoje baltuõsiuose baltõsiose 

Š baltàsis baltóji balti ̇́eji báltosios 

 

2. Veikiamieji esamojo laiko dalyviai, išskyrus vyriškosios giminės vardininko 

trumpąsias formas, dažniausiai išlaiko veiksmažodžio trečiojo asmens kirčio vietą ir 

priegaidę: nešą̃s, nẽšančio ir t. t. 

Veikiamieji būtojo laiko dalyviai išlaiko veiksmažodžio trečiojo asmens kirčio vietą ir 

priegaidę: kri ̇̀tęs, kri ̇̀tusio ir t. t., bet niekada nekirčiuojamas priešdėlis. 

Veikiamieji būtojo dažninio ir būsimojo laiko dalyviai išlaiko bendraties kirčio vietą ir 

priegaidę: skaitýdavęs, skaitýsiąs ir t. t. 

3. Įvardžiai anàs, anà, katràs, katrà, kuri ̇̀s, kuri ̇̀, kažkuri ̇̀s, kažkuri ̇̀, ji ̇̀s, ji ̇̀, ši ̇̀s, ši ̇̀, tàs, tà, 

kàs turi pastovų kirtį galūnėje. 

Asmeniniai įvardžiai àš, tu, mes, jū̇́ s ir sangrąžinis savę̃s kirčiuojami individualiai: 

Vienaskaita         Daugiskaita 

V àš tù  mẽs jū̃s 

K manę̃s tavę̃s savę̃s mū̇́ sų jū̇́ sų 

N mán táu sáu mùms jùms 

G manè tavè savè mùs jùs 

Įn manimi ̇̀ tavimi ̇̀ savimi ̇̀ mumi ̇̀s jumi ̇̀s 

Vt manyjè tavyjè savyjè mumysè jumysè 
 

 

 

4. Prieveiksmiai, padaryti iš dviskiemenių kokybinių būdvardžių su galūne -(i)as,        

-(i)a, kirčiuojami gale: šaltai ,̃ linksmai .̃ Taip pat kirčiuojami prieveiksmiai, padaryti iš 

dviskiemenių kokybinių būdvardžių su galūne -us, -i ir turintys trumpą šaknį: gražiai ,̃ vikriai ,̃ 

o turintys ilgą šaknį kirčiuojami šaknyje: gai l̃iai, bai l̃iai. 

Prieveiksmiai, padaryti iš daugiaskiemenių pastovaus kirčiavimo būdvardžių, išlaiko 

kirčio vietą ir priegaidę: vai k̃iškai, apýgeriai, o padaryti iš nepastovaus kirčiavimo būdvardžių 

kirčiuojami gale: atvirkščiai ,̃ patraukliai .̃ 

Prieveiksmiai su formantu -ỹn kirčiuojami gale: gerỹn, linksmỹn. 

Kiti prieveiksmiai kirčiuojami labai įvairiai. 

5. Prielinksnių, jungtukų, dalelyčių ir ištiktukų kirčiavimo reikėtų mokytis iš žodynų 

ir gramatikų, nes jų kirčiavimas labai įvairus ir nėra bendrų dėsningumų. Aukštumos (B2) 

lygio mokiniui svarbu žinoti, kad rišlioje kalboje jie dažnai apskritai netenka kirčio ir 

prisišlieja prie kito šalia esančio žodžio. 
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C  pr i e da s . GRAMATIKOS SANTRAUKA 

Penktajame ir šeštajame Aukštumos skyriuose parodoma, kokių gramatikos 

konstrukcijų reikia reiškiant tam tikrą komunikacinę intenciją ar sąvoką, kitaip tariant, 

pateikiama „aktyvioji“ gramatika. Šiame priede gramatikos reiškiniai dėstomi sistemiškai, t. 

y. pateikiama „pasyvioji“ gramatika, arba bendrinės lietuvių kalbos gramatikos santrauka. 

Prie gramatikos (sintaksės ir morfologijos) tradiciškai šliejama ir žodžių daryba. Pateikiami 

ne tik dažniausi žodžių darybos modeliai, pagal kuriuos Aukštumos (B2) lygio mokinys 

prireikus pats galėtų pasidaryti reikiamą daiktavardį, veiksmažodį ir pan., bet ir rečiau 

pasitaikantys. Jų atpažinimas padėtų mokiniui taikyti svarbią supratimo strategiją: suprasti 

remiantis pamatiniais žodžiais, darybos formantais. Pavyzdžiui, jei mokinys žino, kad 

priesaga -ūnas,    -ūnė reiškia asmenų pavadinimą pagal būdingą ypatybę, tai nors pats ir 

nekurs panašių žodžių, bet tekste supras, kad, tarkim, pirmūnas reikia sieti su pirmas. 

Gramatikos dalykai dėstomi dviejuose šio priedo poskyriuose: „Kalbos dalys“ ir 

„Sakiniai“. Pirmame poskyryje aptariamos visos kalbos dalys ir pateikiamos formos, jų 

junglumas, junginių reikšmės ir vartojimas. Aptariama:  

 daiktavardžių: rūšys (tikriniai ir bendriniai), giminė, skaičius, linksniavimo 

paradigmos, svarbiausios linksnių reikšmės, darybos modeliai;  

 būdvardžių: reikšminės grupės, giminės, skaičiaus, linksnių formos, įvardžiuotinės 

formos ir jų vartojimas, laipsniavimas, darybos modeliai;  

 skaitvardžių: rūšys (kiekiniai – pagrindiniai, dauginiai, kuopiniai, trupmeniniai – ir 

kelintiniai), giminės ir linksnių formos, įvardžiuotinės formos ir jų vartojimas; 

 įvardžių: reikšminės grupės (asmeniniai pagrindiniai, asmeninis sangrąžinis, 

asmeniniai savybiniai, parodomieji, klausiamieji ir santykiniai, neapibrėžiamieji, 

nežymimieji, neapibrėžiamieji atskiriamieji, neapibrėžiamieji apibendrinamieji 

teigiamieji ir neigiamieji, pabrėžiamieji), giminės, skaičiaus, linksnių formos, 

įvardžiuotinės formos; 

 asmenuojamųjų veiksmažodžių formų: reikšminės grupės, laikų ir nuosakų daryba 

bei vartojimas; 

 neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų: 
– dalyvių: veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių daryba, dalyvių giminės, skaičiaus, 

linksnių formos ir jų vartojimas, įvardžiuotinės formos, atributinė, predikatinė ir 

pusiau predikatinė dalyvių vartosena; 

– padalyvių: daryba ir vartosena; 

– pusdalyvių: daryba ir vartosena; 

– bendraties: vartosena; 

– būdinys: daryba ir vartosena. 

 prieveiksmių: reikšminės grupės (veiksmo vietos, krypties, laiko, dažnio ir 

kartojimosi, paros dalių, kokybės, intensyvumo, kiekybės, priežasties ir tikslo), 

prieveiksmių su formantu -(i)ai, -yn, -da, -ur, -aip daryba, prieveiksmių su 

formantu -(i)ai laipsniavimas; 

 prielinksnių: reikšmės ir funkcijos; 

 dalelyčių: reikšminės grupės (klausiamosios bei abejojamosios, neigiamosios, 

tvirtinamosios, pabrėžiamosios, tikslinamosios, išskiriamosios, parodomosios, 

lyginamosios ir skatinamosios); 

 jungtukai, jų funkcijos: sujungiamieji ir prijungiamieji; 

 jaustukai; 

 ištiktukai. 
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„Sakinių“ poskyryje apibūdinama:  

 pagrindiniai sintaksinių ryšių tipai (tarpusavio sąsaja, sujungimas ir prijungimas: 

derinimas, valdymas, šliejimas); 

 sakinio dalys: veiksnys, tarinys, papildinys, aplinkybės (vietos, laiko, priežasties, 

tikslo, sąlygos, nuolaidos, būdo (kokybės), kiekybės), pažyminys. 

 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; 

 sudėtiniai sakiniai: 

– sujungiamieji: sudedamojo, gretinamojo bei priešinamojo, skiriamojo, 

paremiamojo sujungimo sakiniai; 

– prijungiamieji: tiesioginio prijungimo (aiškinamieji, pažymimieji, nusakomieji) 

ir netiesioginio prijungimo (laiko, priežasties, sąlygos, nuolaidos, tikslo, vietos, 

lyginamieji). 

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. Labučio Lietuvių kalbos sintakse, 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: 

 tikriniai daiktavardžiai (rašomi didžiąja 

raide): 

 

– asmenų vardai, Martynas, Petraitytė, Vaižgantas 

– gyvūnų vardai, Brisius, Sargis, Žalutė 

– gamtos objektų, 

– vietovių (kaimų, miestų, šalių ir t. t.), 

– vandens telkinių pavadinimai,  

Puntukas, Baublys 

Vilnius, Vokietija, Europa 

Tauragnas, Nemunas, Baltija 

– astronominių objektų vardai, Marsas, Venera 

– švenčių pavadinimai, Kalėdos, Joninės, Užgavinės 

– knygų, periodinių leidinių 

pavadinimai, 

„Metai“, „Šiaurės Atėnai“ 

– draugijų, organizacijų, firmų 

pavadinimai, 

„Žalgiris“, „Lelija“ 

– gaminių markių pavadinimai; „Snaigė“, „Džiugas“ 
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 bendriniai daiktavardžiai:  

– konkretieji: skaičiuojami ir 

neskaičiuojami, 

vyras, namas, žirklės, grietinė, miltai 

– abstraktieji. drąsa, skaitymas, šaltis, rinkimai 

 
1.2 Skaičius 

Skiriamos dvi daiktavardžių grupės: skaičiais kaitomi ir skaičiais nekaitomi. 

Skaičiais kaitomų daiktavardžių vienaskaitos / daugiskaitos opozicija reiškiama 

galūnėmis (1 lentelė).  

Skaičiais nekaitomi daiktavardžiai gali turėti tik vienaskaitos arba tik daugiskaitos 

formas. 

 Vienaskaitiniai daiktavardžiai:  

– dauguma medžiagų pavadinimų, auksas, medus, pienas, vanduo 

– kuopiniai daiktavardžiai, visuomenė, augalija, jaunimas 

– ligų pavadinimai, angina, gripas, sloga 

– abstraktai, aukštis, bėgimas, meilė 

– dalis tikrinių daiktavardžių; Europa, Lietuva, Vilnius 

 daugiskaitiniai daiktavardžiai:  

– konkretieji: daiktų pavadinimai, akiniai, durys, kelnės 

– daiktavardžiai, reiškiantys tam tikrų 

daiktų sankaupą, 

arbatpinigiai, pajamos, santaupos 

– ne vieno veikėjo atliekami veiksmai, 

sudėtiniai procesai, 

rinkimai, skyrybos, vedybos 

– švenčių, apeigų ar tam tikro laiko 

tarpo pavadinimai, 

Kalėdos, Velykos, Užgavėnės, 

atostogos, metai, priešpiečiai 

– pasaulio šalių pavadinimai, rytai, vakarai, pietūs 

– tikriniai daiktavardžiai, Atėnai, Šiauliai 

– medžiagų, atliekų pavadinimai, dažai, klijai, miltai, nuosėdos, atliekos 

– ligų pavadinimai. niežai, raupsai, tymai 

 

Pastaba: su daugiskaitiniais daiktavardžiais, reiškiančiais skaičiuojamus dalykus, 

vartojami dauginiai skaitvardžiai. 

 

1.3 Daiktavardžių giminė: vyriškoji ir moteriškoji 

1.3.1 Vyriškosios ir moteriškosios giminės daiktavardžių vienaskaitos vardininko ir 

kilmininko galūnės: 

 vyriškosios giminės:  

– vienaskaitos vardininko galūnė yra  

-(i)as, -is, -ys (-ys visada kirčiuota!), 

kilmininko -(i)o, 

namas – namo, kelias – kelio, brolis – 

brolio, traukinys – traukinio 

– vienaskaitos vardininko galūnė yra 

-(i)us, kilmininko -(i)aus; 

žmogus – žmogaus, vaisius – vaisiaus 
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 vienaskaitos vardininko galūnė yra -uo, 

kilmininko -ens, -ns, 

vanduo – vandens, šuo – šuns 

– keletas daiktavardžių, kurių 

vienaskaitos vardininko galūnė yra    

-is (visada kirčiuota!), kilmininko    

-ies, 

žvėris – žvėries, dantis – danties 

– keletas daiktavardžių, kurių 

vienaskaitos vardininko galūnė yra    

-a, kilmininko -os (dažniausiai 

asmenų vardai), 

barzdyla – barzdylos,  

Vaišvila – Vaišvilos 

– keletas daiktavardžių, kurių 

vienaskaitos vardininko galūnė yra -ė, 

kilmininko -ės (dažniausiai asmenų 

vardai); 

dėdė – dėdės, Lapė – Lapės 

 moteriškosios giminės:  

– vienaskaitos vardininko galūnė yra      

-(i)a, kilmininko -(i)os, 

diena – dienos,  vyšnia – vyšnios 

– vienaskaitos vardininko galūnė yra    

-ė, kilmininko -ės, 

gėlė – gėlės 

– vienaskaitos vardininko galūnė yra -is, 

kilmininko -ies, naudininko -iai, 

akis – akies 

– vienaskaitos vardininko galūnė yra 

-uo, -ė a, kilmininko -ers 

 (2 daiktavardžiai); 

sesuo – sesers, duktė – dukters 

 vienaskaitos vardininko galūnė -i, 

kilmininko -ios (1 daiktavardis); 

marti – marčios 

 nelinksniuojami daiktavardžiai irgi yra 

vyriškosios ar moteriškosios giminės: 

 

– vyriškosios giminės yra tie, kurių 

galūnės -o, -u, -i (išskyrus žyminčius 

moteriškos lyties asmenis fru, ledi), 

bolero, interviu, taksi 

– moteriškosios giminės – tie, kurių 

galūnė -ė (išskyrus žyminčius 

vyriškosios lyties asmenis atašė). 

ateljė, fojė 

 

1.3.2 Giminės formų reikšmė 

 Vyriškosios giminės yra vyriškosios 

lyties asmenų, gyvūnų pavadinimai; 

vyras, mokinys, katinas, šuo 

 moteriškąją giminę turi moteriškosios 

lyties asmenų, gyvūnų pavadinimai; 

moteris, mokinė, katė, kiaulė 

 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. 
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 negyvi daiktai gali būti vyriškosios arba 

moteriškosios giminės (giminė 

nemotyvuota). 

didelis stalas, didelė spinta 

 

1.4. Kaitymas linksniais (1 lentelė). 

 Skiriamos 5 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); 

– (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); 

– (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); 

– ė linksniuotei taip pat priklauso 

mot. g. daiktavardžiai, išskyrus 

kelis vyr. g. (dėdė, tėtė). Jų 

vardininko galūnės yra -ė (dgs. N    

-ėms); 

– i linksniuotei priklauso 

daiktavardžiai, kurių dgs. N turi 

galūnę -ims, o vns. V galūnės 

gerokai skiriasi: -is, -uo. Šios 

linksniuotės dgs. K galūnės gali 

būti -ų ar -ių. 

 Dauguma vyriškosios giminės 

daiktavardžių priklauso a linksniuotei, 

o moteriškosios giminės – o ar ė 

linksniuotėms. 

 

 

 

 

namas, kelias, brolis, arklys 

 

 

 

dangus, skaičius, vaisius 

 

 

 

 

daina, viešnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

gėlė 

 

 

 

vagis, antis 

akmuo, sesuo 

 

ausis – ausų 

akis – akių 

 u linksniuotė ir i  linksniuotė yra 

negausios, šnekamojoje kalboje vyr. g. 

daiktavardžiai linkę pereiti į 

a linksniuotę, mot. g. – į o linksniuotę. 

 

dantis – danties ir dančio, 

akmuo – akmens ir akmenio 

 kai kurie iš kitų kalbų skolinti 

daiktavardžiai nelinksniuojami: 
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– turintys gale kirčiuotus -ė, -i, -o, -u, ateljė, fojė, asorti, taksi, bistro, 

domino, tabu, kakadu 

– turintys gale nekirčiuotus -i, -o, ledi, maestro 

– tikriniai nelietuviškos kilmės 

daiktavardžiai, kurie baigiasi 

kirčiuotais balsiais, 

Ruso, Kamiu 

– tikriniai nelietuviškos kilmės 

daiktavardžiai, kurie baigiasi 

nekirčiuotu -u arba balsių sandūra. 

Turku, Tartu, Romeo, Bilbao 

 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. 

 Sakytinėje bendrinėje kalboje dažnai 

vartojamos sutrumpintos tos linksnių 

formos, kurių galūnės susideda iš 

dviejų skiemenų: vienaskaitos ir 

daugiskaitos vietininko (-yje, -oje, -ėje, 

-uje; -uose), daugiskaitos įnagininko   

(-imis, -umis). 

kėd-ė – kėdž-i-ų  

med-is – medž-i-o, medž-i-ui 

šird-is – širdž-i-ai 

krypt-is – krypč-i-ai 

užduot-is – užduoč-i-ai,  

 

kelias – kely(j), ranka – rankoj, gėlė – 

gėlėj, koridorius – koridoriuj 

miškai – miškuos 

rankos – rankom 

 

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. 

 

 laiko trukmė (laiką reiškiančių 

daiktavardžių vardininkas su 

pažyminiu); 

Jau treti metai veikia mūsų klubas. 

 veiksmo dažnumas (su įvardžiu kas); Kas rytas susirenkame aptarti būsimų 

dienos darbų. 

 atstumas; Sustojome trys metrai nuo ežero. 

 vieta. Kas namai – tai dūmai. 

 
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 
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 atributas (su daiktavardžiais):  

– veikiantysis dalykas (su 

abstrakčiaisiais daiktavardžiais), 

vaikų dainavimas, paukščio skrydis 

– veikiamasis dalykas (su 

abstrakčiaisiais daiktavardžiais), 

mokyklos atidarymas, batų taisymas 

– priklausymas, sesers butas, Vilniaus senamiestis 

– paskirtis, darbo kambarys, skalbimo mašina 

– tikrinis daikto vardas, Vilniaus miestas, Nevėžio upė 

– medžiaga, aukso žiedas, akmens skulptūra 

– kokybė (daugiau vidinis požymis, su 

pažyminiu); 

geros širdies žmogus, mergaitė mėlynų 

akių 

 subjektas:  

– su neveikiamosios rūšies dalyviais, draugo dovanota gėlė, motinos 

padainuota daina 

– neapibrėžto kiekio; atėjo svečių, iškilo problemų 

 nuneigiamas (su Vs būti); Mamos nėra namie. 

 tikslas (su slinkties Vs); važiuoju atostogų, kviečia pietų 

 išskirtis (su kiekį reiškiančiais žodžiais 

vienas, pusė, trečdalis ir pan.); 

Jis yra vienas geriausių krepšininkų. 

Tai yra daugiau kaip trečdalis visų 

mūsų pajamų. 

 atžvilgis; Gerumo jis geras. Jis yra kilimo iš 

Lenkijos. 

 sustiprinimas; Taip praėjo metų metai. 

 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 

– su bendratimi, Ne mums ten gyventi. 

– su padalyviu; lietui lyjant, autobusui nuvažiavus 

 paskirtis ir tikslas; dėžutė papuošalams sudėti, radijo 

laida šeimininkėms 

 paskirtis ir laiko trukmė. darbo užteks visai dienai 
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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 

– medžiaga, laistyti gėles vandeniu 

– transporto priemonės; skrido lėktuvu, važiavo autobusu 

 kelias (su slinkties Vs); einu gatve, važiuoja keliu 

 būdas; sukosi ratu, paukščiai skraido būriais 

 laikas; vakarais žiūriu televizorių, 

laisvalaikiu skaitau knygas 

 nenuolatinis būvis, kitimas; metus dirbau mokytoju, vanduo 

pavirto vynu 

 kokybė (išorinis požymis, su 

pažyminiu); 

mergaitė mėlynomis akimis, vyras 

juodu paltu 

 kiekis; metais vyresnis, litu pigiau 

 informacijos šaltinis, nuomonė 

(įterpiniuose); 

orų biuro duomenimis, mano nuomone 

 priežastis; mirti badu 

 atžvilgis (žodžių atžvilgis, požiūris, 

prasmė, klausimas ir pan. įnagininkas). 

turinio atžvilgiu, ekonominiu požiūriu, 

tikrąja šio žodžio prasme, švietimo 

klausimu 

 

1.5.6 Vietininkas 

 vieta; gyvenu mieste, buvau parduotuvėje 

 reiškimosi sritis; Šis žodis gali būti vartojamas 

skirtingai įvairiuose kontekstuose. 

 laikas; Senovėje žmonės gyveno prie upių. 

 būdas; kalbasi tarpusavyje 

 būvis. Moteris buvo pačiame gražume. 

 

1.5.7 Šauksmininkas 

 kreipinys; Jonai, paduok knygą. 

 kreipinio pažymimasis žodis. Pone Petraiti, jums skambina. 
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1.6 Dažniausi daiktavardžių darybos tipai 

Pateikiami ne tik produktyvūs darybos tipai, bet ir retesni, tačiau mokiniui galintys 

praversti taikant supratimo strategijas (nežinomus žodžius atpažįstant iš darybos elementų). 

 

1.6.1 Priesagų vediniai 

1.6.1.1 Deminutyvai (mažybiniai daiktavardžiai) 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

dviskiemeniai Dv  -elis, -elė mažumas, malonumas 

menkumas 

didumas, gausumas 

gatvelė, lapelis, paukštelis 

pasigailėjimo verti žmoneliai 

šaltelis (didelis šaltis) 

daugiaskiemeniai 

Dv  

-ėlis, -ėlė mažumas, malonumas 

menkumas 

didumas, gausumas 

akmenėlis 

rašytojėlis 

šilumėlė (karštis) 

Dv 

(dažniau vyr. g.) 

-(i)ukas mažumas, malonumas 

gyvūnų jaunikliai 

puodukas, žiburiukas 

ančiukas, kačiukas 

Dv 

(dažniau mot. g.) 

-utis, -utė mažumas, malonumas 

 

galvutė, lietutis 

Dv  

(dažniau mot. g.) 

-aitis, -aitė mažumas, malonumas vyšnaitė, vaikaitis 

Dv 

(dažniau mot. g.) 

-ytis, -ytė mažumas, malonumas duonytė, lovytė, šunytis 

Dv  

(dažniau mot. g.) 

-ulis, -ulė mažumas, malonumas motulė, sesulė, dėdulė, tėvulis 

Dv -užis, -užė mažumas, malonumas bernužis, saulužė 

Dv 

(dažniau vyr. g.) 

-(i)ūkštis, -ė mažumas 

menkumas 

gyvūnų jaunikliai 

ežeriūkštis 

berniūkštis 

peliūkštis  

Vyr. g. Dv  -okšnis mažumas krūmokšnis, upokšnis 

 

1.6.1.2 Veiksmų pavadinimai (veiksmažodžių abstraktai) 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs būt. kartinio l. 

kamienas 

(išskyrus rašyti 

tipo) 

-imas veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

 

ėjimas, gyrimas 

 

 

Rašyti tipo Vs 

bendraties 

kamienas (kai es. 

l. galūnė yra -o, 

būt. kartinio l. 

galūnė -ė) 

-ymas veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

 

skaitymas, rašymas 

Pirminių Vs 

bendraties 

kamienas 

-tis veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

 

mirtis, viltis, būtis 

Vs es. l. kamienas 

(garsinių ar 

būsenos Vs) 

-esys veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

 

skambesys, dundesys 

liūdesys 
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Nepriešdėlinių Vs 

būt. l. kamienas 

be priesagos 

-ulys fiziologinių ar psichinių 

reiškinių pavadinimai 

kosulys, drebulys, žiovulys 

Nepriesaginių Vs 

būt. l. kamienas 

-yba (-ybos) specializuoti veiksmai 

veiksmų sistema 

veiklos sritys 

daugyba, derybos 

leidyba 

tapyba 

Pirminių 

nepriešdėlinių Vs 

kamienas 

-smas akustiškai suvokiami 

procesai 

veiksmas ar būsena 

šauksmas, verksmas 

 

džiaugsmas, veiksmas 

Vs bendraties 

kamienas 

-sena veiksmo atlikimo būdas eisena, gyvensena, kalbėsena 

Vs bendraties 

kamienas 

-tynės varžybų pavadinimai rungtynės, lenktynės 

Vs kamienas -ynė (-ynės) veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

 

žaidynės, gaudynės 

 

Vs bendraties 

kamienas 

-mė veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

 

baigmė, trukmė 

Vs bendraties 

kamienas 

-nė veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

dvejonė, abejonė, svajonė 

Vs nepriesaginis 

kamienas 

-estis veiksmų pavadinimai gailestis, rūpestis, mokestis 

Vs bendraties 

kamienas 

-ija veiksmų pavadinimai deklamacija, transliacija 

 

1.6.1.3 Ypatybių pavadinimai (vardažodžių abstraktai) 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Kokybiniai B  -umas ypatybių pavadinimai juodumas, gerumas 

Kokybiniai B -ybė ypatybių pavadinimai 

(dažniausiai – labai 

ryškių, smarkiai 

pasireiškiančių) 

aukštybė, gerybė, linksmybė 

Kokybiniai B -enybė ypatybių pavadinimai 

(dažniausiai – 

konkrečiai, daiktiškai 

pasireiškiančių) 

brangenybė, garsenybė, 

keistenybė 

Dv (asmenų 

pavadinimai); 

kokybiniai B  

-ystė asmeniui būdinga 

ypatybė, būvis, padėtis, 

verslas; 

ypatybių pavadinimai 

draugystė, vagystė, 

daržininkystė 

 

kvailystė, menkystė 

 

Kokybiniai B -ovė ypatybių pavadinimai naujovė, gerovė, senovė 

Kokybiniai B -ulys ypatybių pavadinimai graudulys, nuobodulys 

Kokybiniai B -atvė ypatybių pavadinimai jaunatvė, senatvė 

Kokybiniai B -atis ypatybių pavadinimai pilnatis, senatis 
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Dv ar B 

(tarptautinių 

žodžių) 

-izmas meno, filosofijos, 

politikos ir pan. sričių, 

krypčių ir sistemų 

pavadinimai 

rasizmas, simbolizmas, 

pesimizmas, liberalizmas 

 

1.6.1.4 Asmenų pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -ininkas,  

-ininkė 

asmenų pavadinimai 

pagal profesiją, dirbamą 

darbą 

darbininkas, smuikininkas 

Dv (dažniausiai 

tikriniai) 

-ietis, -ietė asmenų pavadinimai 

pagal kilimo ir 

gyvenamąją vietą 

kaunietis, šiaulietis, miestietis 

 

Dv (dažniausiai 

tikriniai) 

-iškis, -iškė asmenų pavadinimai 

pagal kilimo ir 

gyvenamąją vietą 

kauniškis, vilniškis, alytiškis 

Dv (dažniausiai 

tikriniai) 

-ėnas, -ėnė asmenų pavadinimai 

pagal kilimo ir 

gyvenamąją vietą 

kupiškėnas, kalnėnas 

Dv (vyrų 

pavardės) 

-aitė 

-ytė 

-utė 

-iūtė 

 

moterų pavardės pagal 

tėvą 

Didžiokaitė 

Kairytė, Pilaitytė 

Bartkutė 

Marcinkevičiūtė 

 

Dv (vyrų 

pavardės) 

-ienė 

-uvienė 

moterų pavardės pagal 

vyrą 

Didžiokienė, Kairienė, 

Pilaitienė, Bartkuvienė 

Dv (vyr. g. 

asmenų 

pavadinimai) 

-ienė mot. g. asmenų 

pavadinimai 

brolienė, dėdienė 

Kokybiniai B -uolis, -uolė asmenų pavadinimai 

pagal būdingą ypatybę 

šaunuolis, gražuolė 

Kokybiniai B -ūnas, -ūnė asmenų pavadinimai 

pagal būdingą ypatybę 

plėšrūnas, žymūnas 

Kokybiniai B 

Sk 

-okas, -okė asmenų pavadinimai 

pagal būdingą ypatybę 

naujokas 

pirmokas, antrokė 

Kokybiniai B -eiva asmenų pavadinimai 

pagal būdingą ypatybę 

(bendrosios giminės) 

šventeiva, gudreiva 

Kokybiniai B -ininkas,       

-ininkas 

asmenų pavadinimai 

pagal būdingą ypatybę 

blaivininkas, nuomininkė 

 

1.6.1.5 Veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Priesaginių Vs 

bendraties 

kamienas 

-tojas, -toja veikėjų pavadinimai gydytojas, gydytoja 

mokytojas, mokytoja 

Pirminių Vs būt. 

kartinio l. 

kamienas 

-ėjas, -ėja veikėjų pavadinimai veikėjas, veikėja 

siuntėjas, siuntėja 
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Pirminių Vs būt. 

kartinio l. 

kamienas 

-ikas, -ikė veikėjų pavadinimai pagal 

atsitiktinai atliekamą 

veiksmą arba (retai) pagal  

profesinį darbą 

apgavikas, išdavikė 

nešikas, kūrikas 

Nepriesaginių 

Vs kamienas 

-ovas, -ovė veikėjų pavadinimai ieškovas, valdovė 

Vs būtojo laiko 

kamienas 

-ėlis, -ėlė veiksmažodinės ypatybės 

turėtojų pavadinimai 

(dažniausiai menkinami) 

išsiblaškėlė, neišmanėlis 

Vs kamienas be 

priesagos 

-alius, -alė veiksmažodinės ypatybės 

turėtojų pavadinimai 

(dažniausiai menkinami) 

miegalius, snaudalė 

Vs kamienas 

(bendratyje 

turinčių -(i)oti) 

-(i)oklis,        

-(i)oklė 

veiksmažodinės ypatybės 

turėtojų pavadinimai  

klajoklis, svajoklė 

Vs -antas, -antė asmenų pavadinimai okupantas, debiutantė 

Vs -entas, -entė asmenų pavadinimai dirigentas, studentė 

Vs -orius, -orė asmenų pavadinimai redaktorius, inspektorė 

 

1.6.1.6 Daiktų pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -inė daiktų pavadinimai 

pagal medžiagą ar 

paskirtį 

skardinė, stiklinė 

peleninė, duoninė 

Dv -ienė valgių pavadinimai uogienė, kiaušinienė 

Dv -ainis valgių pavadinimai sviestainis, tešlainis 

Dv (gyvūnų 

pavadinimai) 

-iena mėsos pavadinimai vištiena, jautiena 

B -inis daiktų pavadinimai 

pagal ypatybę 

skersinis, šaltinis 

B -ainis daiktų pavadinimai 

pagal ypatybę 

riestainis, saldainis 

B (dažniausiai su 

priesagomis -inis, -

inė) 

-ukas daiktų pavadinimai  kavinukas, ausinukas  

 

1.6.1.7 Įrankių ir prietaisų pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Tranzityviniai Vs -tuvas prietaisų, mašinų, jų 

dalių ir pan. 

pavadinimai 

kastuvas, keltuvas 

Vs būt. l. 

kamienas 

-iklis įrankių pavadinimai jungiklis, variklis 

Vs -tukas įrankių pavadinimai plaktukas, teptukas 

Tranzityvinių Vs 

bendraties 

kamienas 

-tuvė prietaisų ar indų 

pavadinimai 

keptuvė, plautuvė 

Vs  -ynė (-ynės) prietaisų pavadinimai sėdynė, sūpynės 

Vs -eklis prietaisų pavadinimai žymeklis, žarsteklis 
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Tranzityvinių Vs 

bendraties 

kamienas 

-yklė prietaisų pavadinimai rodyklė, taupyklė 

Vs bendraties 

kamienas 

-klė prietaisų pavadinimai švytuoklė, vėduoklė 

 

1.6.1.8 Vietų pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -ynas vietų, kur daug vienos 

rūšies daiktų, 

pavadinimai 

ąžuolynas, knygynas, 

vienuolynas 

Dv -ynė vietų, kur daug vienos 

rūšies daiktų, 

pavadinimai 

akmenynė, purvynė 

Dv -inė specialių vietų kokiems 

nors daiktams 

pavadinimai 

muilinė, cukrinė, piniginė 

Dv (naminių 

gyvulių ar 

paukščių 

pavadinimai) 

-idė naminių gyvulių ar 

paukščių laikymo vietų 

pavadinimai 

arklidė, vištidė 

Dv (asmenų 

pavadinimai) 

-ija asmenų  prižiūrimų 

vietų pavadinimai 

vyskupija, girininkija 

Dv -ainė specialių patalpų 

pavadinimai 

ledainė, cukrainė, svetainė 

Dv -udė specialių vietų 

pavadinimai 

aludė 

B  -uma vietų, kurioms būdinga 

tam tikra ypatybė, 

pavadinimai 

lyguma, sausuma, žemuma 

B -ovė vietų pavadinimai pagal 

ypatybę 

šventovė, tvirtovė 

Vs būt. l. 

kamienas 

-ykla vietų, kur atliekamas 

koks nors veiksmas, 

pavadinimai 

kirpykla, mokykla, leidykla 

Vs bendraties 

kamienas 

-tuvė specialių patalpų 

pavadinimai 

slėptuvė, virtuvė 

Dv, B -uva vietų pavadinimai 

(dažnai – tikriniai) 

Vėluva, Ringuva 
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1.6.1.9 Veiksmo rezultato pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs būt. l. 

kamienas 

-inys veiksmo rezultatų ar 

objektų pavadinimai 

pirkinys, siuntinys 

Vs būt. l. 

kamienas 

-alas (-alai) veiksmo rezultatų ar 

objektų pavadinimai 

viralas, rūkalai 

pirminiai Vs -muo veiksmo rezultatų 

pavadinimai 

matmuo, duomuo 

Vs būt. l. 

kamienas 

-ulys veiksmo rezultatų ar 

objektų pavadinimai 

krešulys, nešulys 

Vs  -ėsis (-ėsiai) veiksmo rezultatų ar 

objektų pavadinimai 

degėsis, pelėsis, griuvėsiai 

 

1.6.1.10  Švenčių, apeigų pavadinimai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -inės švenčių pavadinimai Joninės, vardinės 

Dv -ynos apeigų pavadinimai krikštynos, pakasynos 

Vs bendratis -tuvės švenčių ar apeigų 

pavadinimai 

sužadėtuvės, pabaigtuvės 

 

1.6.1.11  Kuopiniai daiktavardžiai 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv (asmenų 

pavadinimai) 

-ija asmenų visumos 

pavadinimai 

brolija, draugija 

Dv  -ynas negyvų daiktų grupių ar 

visumos pavadinimas 

laivynas, raidynas, garsynas 

Bv 

Įv 

-uomenė žmonių kolektyvų bei 

visumos pavadinimai 

aukštuomenė, šviesuomenė 

visuomenė  

Bv -imas žmonių visumos 

pavadinimai pagal tam 

tikrą požymį 

jaunimas, senimas 

 

1.6.1.12  Gyvūnų pavadinimai pagal lyties skirtumą 

Darybos pamatas Priesaga Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv (mot. g. 

gyvūnų 

pavadinimai) 

-inas vyr. g. gyvūnų 

pavadinimai 

katinas, lapinas 

Dv (vyr. g. 

gyvūnų 

pavadinimai) 

-ienė mot. g. gyvūnų 

pavadinimai 

gandrienė, ežienė 

 

1.6.2 Galūnių vediniai. Labai dažnai kinta vedinių šaknies balsis. 

1.6.2.1 Abstraktieji daiktavardžiai 

Darybos pamatas Galūnė Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs kamienas -a veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

apklausa, pajuoka 

Vs kamienas -is (-ys) veiksmų ar būsenų 

pavadinimai 

poelgis, įtūžis 

atlydys 

B -is ypatybės pavadinimas gėris, blogis 



C  p r i e d a s . GRAMATIKOS SANTRAUKA 

192 
 

 

1.6.2.2 Asmenų pavadinimai 

Darybos pamatas Galūnė Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs kamienas -a veiksmažodinės 

ypatybės turėtojų 

pavadinimai 

(bendrosios giminės) 

neužauga, prietranka 

B -is, -ė  

(-ys, -ė) 

ypatybės turėtojų 

pavadinimai 

šlubis, kvailys, kairys 

Dv (vyrų 

pavardės) 

-ė moterų pavardės pagal 

tėvą ar vyrą 

Marcinkevičė, Butkė 

 

1.6.2.3 Veiksmo rezultato pavadinimai 

Darybos pamatas Galūnė Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs (dažniausiai su 

priešdėliais) 

-a veiksmo rezultato 

pavadinimai 

nuolauža, proskyna 

Vs (dažniausiai su 

priešdėliais) 

-as veiksmo rezultato 

pavadinimai 

užrašas, įdaras 

 

1.6.2.4 Įrankių, priemonių pavadinimai 

Darybos pamatas Galūnė Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs -as įrankių pavadinimai apavas, pakabas 

Vs -a priemonių pavadinimai užtvanka, užtvara 
 

1.6.2.5 Vietų pavadinimai 

Darybos pamatas Galūnė Reikšmė Pavyzdžiai 

Vs (dažniausiai su 

priešdėliais) 

-(i)a veiksmo vietų 

pavadinimai 

perėja, prieplauka 

 

1.6.2.6 Gyvūnų pavadinimai 

Darybos pamatas Galūnė Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv (vyr. g. 

gyvūnų 

pavadinimai) 

-ė mot. g. gyvūnų 

pavadinimai 

vilkė, briedė 

 

1.6.2.7 Vėjų pavadinimai 

Darybos pamatas Galūnė  Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv (pasaulio šalių 

pavadinimai) 

-ys, -is vėjų pavadinimai pietys, vakaris 

 

1.6.3 Priešdėlių vediniai 

1.6.3.1 Vietų ar su vietomis susijusių daiktų pavadinimai 

Darybos pamatas Priešdėlis Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv pa- a) vieta šalia  

b) vieta apačioje 

pamiškė, pakraštys; 

pasuolė, pastalė 

Dv už- vieta už daikto užmiestis, užupis 

Dv ant- daiktas, susijęs su vieta antkapis, antpečiai 

Dv į- vieta įkalnė 
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Dv apy- daiktas, esantis aplink 

pasakytą vietą 

apykaklė, apyrankė 

Dv po- vieta apačioje pogrindis, požemis 

Dv prieš- vieta pradžioje prieškalnė, 

prieškambaris 

Dv  nuo- vieta nuokalnė, nuošalis 
 

1.6.3.2 Laiko pavadinimai 

Darybos pamatas Priešdėlis Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv pa- ankstesnis laikas parytys, pavakarys 

Dv prieš- ankstesnis laikas priešaušris, priešpiečiai 

Dv apy- apytikris laikas apypietė 
 

1.6.3.3 Asmenų pavadinimai 

Darybos pamatas Priešdėlis Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv pa- netikra giminystė patėvis, pamotė 

Dv į- netikra giminystė įtėviai, įvaikis 

Dv po- netikra giminystė posūnis, podukra 

Dv be- asmuo, kuriam ko trūksta bekojis, berankis 
 

1.6.3.4 Mažesnio masto dalykų pavadinimai 

Darybos pamatas Priešdėlis Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv pa- mažesnio masto dalykas pameistrys, pakomitetis 

Dv po- mažesnio masto dalykas pogrupis, porūšis 

 

1.6.4 Sudurtiniai daiktavardžiai (dūriniai) 

Darybos pamatas Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv + Dv pirmoji žodžio dalis apibūdina antrąją 

šiais aspektais: 

a) paskirties, 

b) priklausymo, 

c) vietos, 

d) panašumo, 

e) medžiagos, 

f) laiko 

 

 

arbatžolės, maistpinigiai 

avikailis, gandralizdis 

takažolė, šilauogė 

vilkšunis, kardžuvė 

ledkalnis, vaisvynis 

savaitraštis, vasarnamis 

B + Dv pirmoji dalis rodo antrosios požymį geležinkelis, bendrabutis 

Sk + Dv pirmoji dalis apibrėžia antrąją keturkojis, devynbalsė 

Vs + Dv pirmoji dalis apibrėžia antrąją išverstakis, rūgpienis 

Pv + Dv pirmoji dalis apibrėžia antrąją šalikelė, daugiakovė 

Įv + Dv pirmoji dalis apibrėžia antrąją savanoris, kitatautis 

Dv + Vs daiktavardžiu pasakomas veiksmo 

objektas ar subjektas 

auksakalys, saulėtekis 

Sk + Vs artimi veiksmažodžių abstraktams vienaskaita, dviskaita 

Įv + Vs artimi veiksmažodžių abstraktams savigyna, savišalpa 

Pv + Vs pirmoji dalis apibrėžia antrąją daugiskaita, pusiausvyra 
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2. BŪDVARDŽIAI 

2.1  Kokybiniai ir santykiniai 

 Kokybiniai būdvardžiai reiškia kintamą 

ypatybę. Jų galūnės: -(i)as, -(i)a, -us, -i. 

Iš kokybinių būdvardžių daromos: 

geras, gera, žalias, žalia, švarus, švari 

– laipsnių formos, geresnis, geriausias, švaresnis, 

švariausias 

– įvardžiuotinės formos, gerasis, geroji, švarusis, švarioji 

– prieveiksmiai su priesaga -(i)ai, gerai, žaliai, švariai 

– negimininės (bevardės giminės) 

formos, 

gẽra, žãlia, švarù 

– ypatybių pavadinimai su priesaga         

-umas, 

gerumas, švarumas 

– tam tikrą ypatybės kiekį žymintys 

būdvardžiai su priesaga -okas, -oka ir 

priešdėliais apy-, po-. 

didokas, mažoka, apybaltis, potamsė 

 Santykiniai būdvardžiai reiškia su kitais 

daiktais ar reiškiniais susijusią ypatybę. 

Jie padaromi iš tuos daiktus ar 

reiškinius reiškiančių žodžių. 

Santykiniai būdvardžiai yra išvestiniai 

su galūnėmis -is, -ė; sudurtiniai ir su 

priesagomis -opas, -opa. Iš šių 

būdvardžių nedaromos tokios formos 

kaip iš kokybinių. 

medinis, medinė 

daugiareikšmis, daugiareikšmė 

dvejopas, dvejopa 

 
2.2    Giminė, skaičius ir linksnis 

 Gimine, skaičiumi ir linksniu būdvardžiai 

derinami su daiktavardžiais bei kitais 

daiktavardiškais žodžiais 

(sudaiktavardėjusiais būdvardžiais, 

įvardžiais). (Linksnių galūnės 

pateikiamos 2 lentelėje.) 

geras darbas, gera mama, linksmi 

jaunieji  

gražus namas, graži diena 

auksinis žiedas, auksinė apyrankė 

šaltokas oras, šaltoka naktis 

Tu šiandien linksma. 

 Šnekamojoje bendrinėje kalboje dažnai 

vartojamos sutrumpintos kai kurių 

linksnių formos: 

 

– vyriškosios giminės vienaskaitos ir 

daugiskaitos vietininko (-(i)ame,         

-(i)uose, daugiskaitos naudininko  

-iems, -iams, 

geram name, gražiuos rūmuos 

geriem namam, auksiniam 

papuošalam 

 

– moteriškosios giminės vienaskaitos 

vietininko -(i)oje, -ėje, daugiskaitos 

naudininko -(i)oms, -ėms, 

daugiskaitos įnagininko -(i)omis, -

ėmis.  

žalioj pievoj, medinėj trobelėj 

Praeivis dėkojo gerom mergaitėm.  

Pasipuošė auksinėm apyrankėm. 
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 Be vyriškosios ir moteriškosios, 

būdvardžiai turi vadinamąsias 

negiminines (bevardės giminės) formas. 

Jos daromos iš kokybinių būdvardžių su 

formantais -(i)a, -u.  

žalia, gera, gražu 

 Negimininės formos nesiejamos su 

daiktavardžiu ir apibendrintai reiškia 

ypatybę, sakinyje jos vartojamos 

predikatiškai (eina tariniu). 

Tai yra gražu. Šiandien šalta. 

 
2.3 Laipsnis 

 Nelyginamasis laipsnis. brangus, brangi, geras, gera 

 Aukštesnysis laipsnis padaromas iš visų 

kokybinių būdvardžių su formantu -esnis, 

-esnė. Išimtys: didesnis, didesnė (iš 

didelis), vyresnis, vyresnė (iš vyras). 

 

brangesnis, brangesnė, geresnis, 

geresnė 

 Aukščiausiasis laipsnis padaromas iš visų 

kokybinių būdvardžių su formantu           

-iausias, -iausia (prieš formantą einantys 

d, t virsta dž, č). 

brangiausias, brangiausia, 

geriausias, geriausia  

atidžiausias, atidžiausia, tvirčiausias, 

tvirčiausia 
 

2.4 Įvardžiuotinės formos 

Įvardžiuotinės būdvardžių formos žymi daikto ypatybę ir kartu nurodo, kad daiktas yra 

žinomas (paprastosios formos tik žymi ypatybę). Šias formas gali turėti tik kokybiniai 

būdvardžiai (linksnių galūnės pateikiamos 3 lentelėje). Įvardžiuotinių formų funkcijos: 

 išskirti žinomus daiktus iš kitų šiais 

požiūriais: 

 

– didesniu ypatybės kiekiu, Susirinkome į didžiąją auditoriją. 

Didžioji gatvė, ankstyvosios bulvės 

– kokia nors viena daikto ypatybe, 

priešinga kito daikto ypatybei, 

Naujieji papročiai gerokai skiriasi nuo 

senųjų. 

Žemoji pilis, kartieji ir saldieji pipirai 

– individualia ypatybe; Paduok baltąjį puodelį.  

Žaliasis tiltas, juodieji serbentai 

 nurodyti daiktus (dažnai vartojama su 

parodomaisiais įvardžiais tas, ta, šis ši, 

šitas, šita). 

Visi atmintyje saugome daug 

nuostabių vaikystės prisiminimų. Tie 

nuostabieji vaizdai lydi mus visą 

gyvenimą. 
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2.5 Dažniausi darybos tipai 

2.5.1 Priesagų ir galūnių vediniai  

2.5.1.1 Ypatybės stiprinimo bei kiekio būdvardžiai 

Darybos pamatas Darybos formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

kokybiniai B -utis, -utė ypatybės sustiprinimas, 

malonumas 

mažutis, gražutė 

kokybiniai B -ytis, -ytė ypatybės sustiprinimas, 

malonumas 

mažytis, plonytė 

kokybiniai B -(i)ulis, -(i)ulė ypatybės sustiprinimas didžiulis, mažulė 

kokybiniai B -okas, -oka daugiau negu vidutinis 

ypatybės kiekis 

didokas, baisoka 

kokybiniai B 

(spalvų 

pavadinimai) 

-svas / -švas 

-sva / -šva 

mažesnio intensyvumo 

ypatybė 

rusvas, pilkšva 

kokybiniai B 

(spalvų 

pavadinimai) 

-zganas, -zgana mažesnio intensyvumo 

ypatybė 

balzganas, žalzgana 

kokybiniai B -yvas, -yva ne visai pilnas ypatybės 

kiekis 

senyvas, jaunyva 

 

2.5.1.2 Vidinės ypatybės būdvardžiai 

Darybos pamatas Darybos formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -ingas, -inga gausumas turtingas, laiminga 

Dv -inas, -ina intensyvesnė vidinė ypatybė laikinas, amžina 

Vs -inas, -ina draugės santykiai vedina dviračiu 

nešinas lagaminu 

Vs -us, -i intensyvesnė vidinė ypatybė kalbus, išranki 
 

 

2.5.1.3 Išorinės ypatybės būdvardžiai 

Darybos pamatas Darybos formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

vyr. g. Dv -(i)uotas, -(i)uota išorinė ypatybė kalnuotas kraštas, 

vingiuota upė 

mot. g. Dv -otas, -ota išorinė ypatybė kalvotas laukas 

mot. g. Dv -ėtas, -ėta išorinė ypatybė dėmėtos kelnės 

Dv -inas, -ina išorinė ypatybė 

(susitepimas, aplipimas ir 

pan.) 

dulkinas, purvina 

 

2.5.1.4 Panašios bei būdingos ypatybės būdvardžiai 

Darybos pamatas Darybos formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

Dv -iškas, -iška panašus į ką; 

susijęs su kuo, būdingas 

kam 

vaikiškas darbas 

lietuviški valgiai 

jaunatviška močiutė 
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2.5.1.5 Išskiriamieji (rūšiniai) būdvardžiai 

Darybos pamatas Darybos formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

dažniausiai Dv -inis, -inė a) medžiaga, iš ko 

padarytas 

b) priklausomybė 

c) panašumas  

d) kam tinkamas ar 

skiriamas 

e) esantis ar kilęs iš 

pamatiniu žodžiu 

nusakytos vietos 

f) esantis ar vykstantis 

pamatiniu žodžiu 

nusakytu laiku 

g) atliekamas, veikiamas 

nurodyta priemone 

h) turintis nurodytą matą 

i) turinis išskirtinę ypatybę 

auksinis, medinė 

 

valstybinė įstaiga  

vyšninė suknelė, 

darbiniai drabužiai,  

atsarginė padanga 

galinis kambarys 

centrinė gatvė 

 

mėnesinė alga, 

rytinė kava 

 

elektrinis traukinys 

instrumentinė 

muzika 

litrinis butelis 

auliniai batai 

Pv -ykštis, -ykštė išskirtinumas, rūšis pirmykštis, 

vakarykštis 

Dv -iškis, -iškė išskyrimas pagal kilimo ar 

gyvenimo vietą 

vilniškis, kauniškis 

Sk -opas, -opa daiktų rūšies kiekis ir 

apimtis 

dvejopas, trejopas 

 

2.5.2 Priešdėlių vediniai 

Darybos pamatas Darybos formantas Reikšmė Pavyzdžiai 

kokybiniai B apy- nepilnas, daugiau negu 

vidutinis ypatybės kiekis 

apybaltis, apygerė 

kokybiniai B po- nepilnas, daugiau negu 

vidutinis ypatybės kiekis 

pobaisis, pobaltė 

kokybiniai B prie- nepilnas, daugiau negu 

vidutinis ypatybės kiekis 

priekurtė, priekvailis 

 

 

2.5.3 Sudurtiniai daiktavardžiai (dūriniai) 

Darybos pamatas Reikšmė Pavyzdžiai 

B + Dv pirmasis žodis apibrėžia antrąjį aukštaūgis, baltažiedė 

Dv + Dv pirmasis žodis apibrėžia antrąjį auksaplaukė, šilkalapis 

Sk + Dv pirmuoju žodžiu nusakomas dalių 

skaičius  

devyngalvis, dviskiemenė, 

šimtalapis 

Įv + Dv pirmasis žodis apibrėžia antrąjį abipusis, keliakalbė 

Pv +Dv pirmasis žodis apibrėžia antrąjį daugiatomis, nūdienė 

Pv + B pirmasis žodis apibrėžia antrąjį tamsžalis, baltmargė 

Dv + Vs Dv yra Vs veiksmo objektas duonriekis, žolėdė  

 

  



C  p r i e d a s . GRAMATIKOS SANTRAUKA 

198 
 

 

3. SKAITVARDŽIAI 

3.1. Skaitvardžių skirstymas 

 Pagal reikšmę ir gramatines ypatybes:   

– kiekiniai pagrindiniai,  vienas, du, dešimt 

– kiekiniai dauginiai, dveji, penkeri 

– kiekiniai kuopiniai, dvejetas, aštuonetas 

– kiekiniai trupmeniniai, viena antroji, dvi penktosios 

– kelintiniai. pirmas, dešimtas, tryliktas 

 Pagal sandarą:  

– paprastieji neišvestiniai, vienas, du, dešimt 

– paprastieji išvestiniai, treji, penkeri, trejetas, penktas, 

vienuoliktas 

– sudėtiniai sudurtiniai, dvidešimt, penkiasdešimt 

– sudėtiniai samplaikiniai. šimtas du, trisdešimt keturi, dvi 

penktosios 
 

3.2 Kiekiniai skaitvardžiai 

 Kiekiniai pagrindiniai vartojami su 

skaičiuojamais daiktavardžiais, 

turinčiais ir vienaskaitos, ir daugiskaitos 

formas: 

 

– neišvestiniai, vienas, viena, du, dvi, trys, keturi, 

keturios, dešimt, šimtas, tūkstantis 

– sudurtiniai, vienuolika, dvidešimt 

– samplaikiniai. šimtas keturi, dvidešimt septyni 

 Dauginiai vartojami tik su 

daugiskaitiniais daiktavardžiais. Jie 

padaromi su priesagomis -eji, -ejos, -eri, 

-erios iš kiekinių pagrindinių 

neišvestinių nuo dviejų iki devynių. 

Skaitvardis vienas turi vienaskaitos ir 

daugiskaitos formas, tad su 

daugiskaitiniais daiktavardžiais 

vartojama daugiskaita. Kartais pagal 

analogiją padaromos formos vieneri, 

vienerios, bet jos yra šalutinis bendrinės 

kalbos normos variantas.  

treji, trejos, penkeri, penkerios 

dveji vartai, ketverios durys 

 Kuopiniai reiškia kiekį kaip visumą. 

Padaromi su priesaga -etas (išimtis: 

keturi – ketvertas) iš dauginių arba 

pagrindinių nuo dvejų iki devynių. 

dvejetas, penketas, devynetas 
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 Trupmeniniai skaitvardžiai vartojami 

nusakant nepilnus skaitmeninius 

dydžius. Pirmoji dalis – kiekinis 

pagrindinis moteriškosios giminės 

skaitvardis, antroji – kelintinis 

įvardžiuotinis moteriškosios giminės 

skaitvardis. 

viena antroji, trys ketvirtosios 

 

3.3 Kelintiniai skaitvardžiai 

 Padaromi iš kiekinių pagrindinių su 

formantu -tas, -ta. Išimtys: 

penktas, šešta, dešimtas, vienuolikta 

– pirmas, -a, antras, -a turi skirtingą 

kamieną, 

 

– trečias, -a, ketvirtas, -a – kitokia 

šaknies forma, 

 

– septintas, -a, aštuntas, -a, devintas,   

-a – sutrumpėja šaknies balsiai.  

 

 

 Darant iš pagrindinių samplaikinių, 

kelintinio skaitvardžio formą įgauna tik 

paskutinysis žodis (linksniuojant tik jis 

ir kinta). 

keturi šimtai penktas, du tūkstantas 

 Kelintiniai skaitvardžiai kaitomi gimine, 

skaičiumi ir linksniu kaip būdvardžiai. 

penkiolikto namo, trečiai mergaitei 

 

3.4 Skaitvardžių gramatinės ypatybės 

 Pagal gramatines ypatybes skaitvardžiai 

nevienodi: 

penktas, šešta, dešimtas, vienuolikta 

– daiktavardiškieji – turi tik vyriškąją 

arba tik moteriškąją giminę, 

linksniais kaitomi kaip 

daiktavardžiai, kai kurie jų kaitomi ir 

skaičiais, 

dešimtis, vienuolika, šimtas 

– būdvardiškieji skaitvardžiai, kaip ir 

būdvardžiai, derinami gimine, 

linksniu ir skaičiumi su tuo žodžiu, 

kurį apibūdina, 

vienas, -a, penktas, -a, šešti, šeštos 

– skaitvardis dešimt panašus į 

prieveiksmį ir yra nekaitomas. 

 

 Būdvardiškieji skaitvardžiai turi 

negiminines (bevardės giminės) ir 

įvardžiuotines formas. 

pirma, antra, trečia 

trečiasis brolis, penktojoje klasėje 

 Skaitvardžių linksniavimo pavyzdžiai 

pateikiami 4, 5 ir 6 lentelėse. 
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4. ĮVARDŽIAI 

4.1 Reikšminės grupės  

 Asmeniniai:  

– pagrindiniai, aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos, tamsta 

(= tu) 

– sangrąžinis, savęs 

– savybiniai; mano, tavo, savo; 

manas, -a, tavas, -a, savas, -a, 

manasis, -oji, tavasis, -oji,  

savasis, -oji; 

maniškis, -ė, taviškis, -ė, saviškis, -ė, 

mūsiškis, -ė, jūsiškis, -ė 

 parodomieji (apibrėžiamieji);  tas, ta, tai, šis, ši, šitas, šita, anas, 

ana, toks, tokia, šitoks, -ia,  

anoks, -ia, tas pats, ta pati 

 klausiamieji ir santykiniai; kas, kuris, -i, katras, -a, koks, -ia, 

keli, -ios, keleri, -ios, kelintas, -a, 

keliolika, keletas 

 neapibrėžiamieji:   

– nežymimieji, kas, koks, -ia, kuris, -i, katras, -a, 

keli, -ios, keleri, -ios, kelintas, -a, 

keletas, keliolika, keliasdešimt; 

kažkas, kažkoks, -ia, kažkuris, -i, 

kas nors, koks nors, kokia nors, 

kuris nors, kuri nors; bet kas, 

bet koks, -ia, bet kuris, -i; kai kas, 

kai kuris, -i, vienas, -a, vienas kitas, 

viena kita, kitas, -a, toks, -ia, šis tas, 

šioks toks, šiokia tokia 

– atskiriamieji, vienas, -a, kitas, -a, vienoks, -ia, 

kitoks, -ia, tam tikras, -a 

– apibendrinamieji teigiamieji, visas, -a, visi, -os, visoks, -ia, abu, 

abi, abeji, abejos, kiekvienas,  

daug kas 

– apibendrinamieji neigiamieji, niekas, nė vienas, -a, joks, -ia,  

nė koks, -ia 

 pabrėžiamasis. pats, pati 

 

4.2 Įvardžių skirstymas pagal vartoseną 

 Vieni įvardžiai vartojami kaip 

būdvardžiai ir nurodo ypatybes. Kaip ir 

būdvardžiai, jie yra derinami gimine, 

skaičiumi ir linksniu, gali turėti 

negiminines (bevardės giminės) ir 

įvardžiuotines formas. Sakinyje jie 

paprastai eina pažyminiais arba (rečiau) 

tarinio vardine dalimi.  

Nemačiau jokio katino. 

Paduok man tą puoduką. 

Gyvenimas bus kitoks. 
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 Kiti įvardžiai vartojami kaip 

daiktavardžiai, t. y. nurodo daiktus ar 

dalykus. Sakinyje jie paprastai eina 

veiksniu ar papildiniu. Nuo daiktavardžių 

jų vartosena skiriasi tuo, kad negali turėti 

pažyminių. 

Jis dar negrįžo.  

Ar perdavei jam laišką? 

 Dalis įvardžių gali būti vartojami ir 

būdvardiškai, ir daiktavardiškai. 

Kiekvienas gudrus kitą pamokyti. 

Kiekvienas vaikas žino, kad Kalėdų 

senelis gyvena Šiaurėje. 
 

Daiktavardiškieji Būdvardiškieji Vartojami ir daiktavardiškai, ir 

būdvardiškai 

aš (mes), bet kas, daug kas, 

jis, ji, kai kas, kas, kas nors, 

kažin kas, kažkas, keletas, 

keliasdešimt, keliolika, 

niekas, savęs, šis tas, tamsta, 

tu (jūs)  

abeji, abejos, anoks, -ia, bet 

koks, -ia, joks, -ia, jūsiškis, -ė, 

kažin koks, -ia, kažkoks, -ia, 

kitoks, -ia, koks, -ia, koks 

nors, kokia nors, manas, -a, 

manasis, -oji, maniškis, -ė, 

mūsiškis, -ė, ne koks, -ia, pats 

tas, pati ta, savas, -a, savasis, 

-oji, saviškis, -ė, šioks toks, 

šiokia tokia, šitoks, -ia, tam 

tikras, -a, tavas, -a, tavasis,     

-oji, taviškis, -ė, toks, -ia, 

vienoks, -ia, visoks, -ia 

abu, abi, anas, -a, bet 

katras, -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, 

visas, -a, visi, -os 

 

4.3 Giminė, skaičius, linksnis 

 Giminė. Įvardžiai skirstomi į gimininius 

ir negimininius. Gimininiai įvardžiai: 

 

– būdvardiškai vartojami įvardžiai, 

kurie gimine derinami su 

daiktavardžiu, taip pat gali turėti 

negiminines (bevardės giminės) 

formas; 

kažkoks vyras, kažkokia knyga 

– daiktavardiškieji įvardžiai jis, ji, tas, 

ta, šis, ši ir pan., kurie giminėmis 

nekaitomi, bet giminės parinkimas 

priklauso nuo to, kokį daiktavardį 

atstoja; 

Jis yra mokytojas, o ji – kirpėja. 

– kai kurie ir daiktavardiškai, ir 

būdvardiškai vartojami įvardžiai gali 

turėti negiminines (bevardės giminės) 

formas, kurių sintaksinė funkcija – 

nurodyti kokį reiškinį apibendrintai. 

Prasidėjo žiema. Tai man patinka. 

 Negimininiai įvardžiai: aš (mes), tu (jūs), 

tamsta, savęs, kas (ir jo vediniai), 

keletas, keliolika, keliasdešimt, šis tas 

neturi skirtingų giminės formų. 
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 Skaičius. Dauguma įvardžių turi 

vienaskaitą ir daugiskaitą. 

Daiktavardiškieji įvardžiai skaičiais 

kaitomi kaip daiktavardžiai, o 

būdvardiškieji – kaip būdvardžiai. 

 

– Daiktavardiškųjų įvardžių savęs, kas, 

niekas linksniai atitinka daiktavardžių 

vienaskaitą, tačiau vartojami ir su 

vienaskaitos, ir su daugiskaitos 

formomis. 

Jis savęs nepaiso. Jie savęs nepaiso. 

Kas tu esi? Kas jūs esate? 

– Įvardžių kiekvienas, -a, nė vienas, -a 

daugiskaita paprastai nevartojama, o 

vartojamas įvardis visi, visos. Jų 

daugiskaita vartojama tik su 

daugiskaitiniais daiktavardžiais. 

Kiekvieną knygą pavarčiau. – Visas 

knygas pavarčiau. 

kiekvienos durys 

– Daugiskaitos formų neturi 

daiktavardiškieji įvardžiai, nurodantys 

grupę, arba turintys neapibrėžtą 

reikšmę. 

keletas, keliolika 

šis tas 

– Kai kurie įvardžiai turi dviskaitą 

(įvardis abu, abi turi tik dviskaitą – 

nurodo du asmenis ar daiktus). 

mudu, judu, juodu, jiedvi 

abi rankos, abu vaikai (kai jų yra tik 

du) 

 Linksnis. Linksniavimo pavyzdžių 

pateikiama 4, 5, 6 lentelėse. Pastabos: 

 

– būdvardiškieji įvardžiai linksniu 

derinami su daiktavardžiu; 

 

– daiktavardiškieji įvardžiai neturi 

šauksmininko linksnio; 

 

– įvardis savęs neturi vardininko linksnio.  

 Kaip ir būdvardžių, kai kurios įvardžių 

galūnės gali būti trumpinamos:  

 

– negimininių įvardžių vienaskaitos 

įnagininko, 

manim, tavim, savim 

– negimininių įvardžių vienaskaitos 

vietininko, 

many, tavy, savy 

– gimininių įvardžių vyriškosios 

giminės vienaskaitos vietininko, 

tam gražiam miške 

– gimininių įvardžių vyriškosios 

giminės daugiskaitos naudininko, 

Nieko kitiem nesakyk. 

– gimininių įvardžių vyriškosios 

giminės daugiskaitos vietininko, 

Šiuos namuos tokių dalykų 

nepasitaiko. 

– gimininių įvardžių moteriškosios 

giminės vienaskaitos vietininko, 

kitoj, toj 

– gimininių įvardžių moteriškosios 

giminės daugiskaitos naudininko. 

Kitom taip neatsitinka. 
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 Įvardžiuotinės formos. Paprastai 

vartojamos šių gimininių įvardžių 

įvardžiuotinės formos: tasai, toji, šisai, 

šioji, anasai, anoji, jisai, joji (dažniau – 

jinai), manasis, manoji, tavasis, tavoji, 

savasis, savoji. 

Kur manasis pieštukas? 

 

4.4 Vartosenos ypatumai 

 Sangrąžinis įvardis savęs vartojamas 

kalbant apie veiksmo subjekto santykį su 

pačiu savimi. 

Jis savęs negaili. 

Jis pats savęs nepažįsta. 

Tu pats savęs nepažįsti. 

 Parodomieji įvardžiai šis, ši, šitas, šita 

vartojami kalbant apie arčiausiai laiko ar 

erdvės požiūriu esančius daiktus, tas, ta – 

apie toliau esančius, o anas, ana – 

kalbant apie toliausius. Įvardį tas, ta 

vartojama taip pat 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. 

 Neapibrėžiamieji nežymimieji įvardžiai 

kažkas, kažkoks… vartojami 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. 

 

5. VEIKSMAŽODŽIAI 

5.1 Bendrosios ypatybės 

5.1.1 Asmenuojamosios ir neasmenuojamosios formos 

 Asmenuojamosios formos kaitomos 

asmenimis, laikais ir nuosakomis. 

einu, ėjome, eisite, eidavote, 

eitumėte, eik 

 Neasmenuojamosios formos:  

– dalyviai yra veikiamosios ir 

neveikiamosios rūšies, esamojo, 

būtojo kartinio, būtojo dažninio ir 

būsimojo laiko, kaitomi gimine, 

skaičiumi bei linksniu (derinami su 

daiktavardžiais), 

skaitąs, skaičiusi, skaitydavęs, 

skaitomai knygai, skaitytuose 

tekstuose 

– pusdalyviai kaitomi gimine bei 

skaičiumi, 

eidamas, eidama, eidami, eidamos 

– padalyviai yra esamojo, būtojo 

kartinio (labai retai – būtojo dažninio 

ir būsimojo) laiko, neasmenuojami ir 

nelinksniuojami, 

einant, ėjus, eidavus, eisiant 

– bendratis – visai nekaitoma. eiti, skaityti 
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5.1.2 Bendriausios reikšmės 
 

 Veiksmo reikšmės veiksmažodžiai reiškia:  

– fizinius veiksmus, nukreiptus į objektą 

arba nenukreiptus, 

statyti (namą), valgyti (pyragaitį) 

eiti, važiuoti 

– sąmoningą psichinę ar socialinę 

veiklą. 

galvoti, kalbėti, pirkti, parduoti 

 Būsenos veiksmažodžiai reiškia:  

– daiktų ir asmenų išorines ar vidines 

būsenas, 

stovėti, spindėti, senti, jausti 

– santykius, turėti, priklausyti 

– nuo subjekto nepriklausomus 

reiškinius. 

sninga, temsta 

 

5.2 Reikšminės grupės 

5.2.1 Tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmažodžiai 

 Tranzityviniai veiksmažodžiai (+ G, su 

neiginiu – + K): 

 

– padaromieji, rašyti (ką) nerašyti (ko) 

– priežastiniai, auginti, gesinti 

– parūpinamieji. siūdinti, dirbdinti 

 Intranzityviniai veiksmažodžiai:  

– savaiminiai, busti, rūgti 

– judėjimo, eiti, važiuoti 

– garsų, šaukti, šlamėti 

– regimojo būvio, blizgėti, baltuoti 

– erdvinės būklės. stovėti, sėdėti 

 Griežtai negalima suskirstyti 

veiksmažodžių į tranzityvinius ir 

intranzityvinius, nes daugelis jų pavartoti 

viena reikšme yra tranzityviniai, kita – 

intranzityviniai: 

 

– vieni veiksmažodžiai gali būti tik 

tranzityviniai arba intranzityviniai, 

pasakoti (ką), lydėti (ką) 

būti, vaikščioti 

– kiti veiksmažodžiai viena reikšme yra 

tranzityviniai, kita – intranzityviniai, 

kepti: kepti blynus, višta kepa 

– treti veiksmažodžiai tranzityvumo – 

intranzityvumo pagrindu sudaro poras. 

linkti – lenkti (ką), augti – auginti 

(ką) 

 Tranzityvumo – intranzityvumo pagrindu 

poras sudaro pirminiai veiksmo ir 

būsenos veiksmažodžiai: 

 

– tranzityvinių veiksmažodžių esamojo 

laiko formos yra 1 asmenuotės (-ia 

kamieno), o būtojo kartinio laiko – -ė, 

lenkti – lenkia, lenkė 

 

– intranzityvinių veiksmažodžių 

esamojo laiko formose paprastai 

linkti – linksta, linko 
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atsiranda -n- arba -st-, jos turi 

kamiengalį -a, o būtojo laiko formos – 

kamiengalį -o. 

 Tokias poras sudaro nepriežastiniai ir 

priežastiniai veiksmažodžiai. 

augti – auginti, smilkti – smilkyti, 

gesti – gadinti, mažėti – mažinti 

 Nesangrąžiniai ir sangrąžiniai 

veiksmažodžiai. Sangrąžiniai 

veiksmažodžiai yra intranzityviniai. Jie 

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, 

nesidžiaugti 

– tarpusavio veiksmas, barasi, mušasi 

– veiksmas, nukreiptas į subjektą, rengiasi, aunasi 

– padėties kitimas erdvėje, keliasi, sėdasi 

– būsenos kitimas, kankintis, žemintis 

– kokybinis apibūdinimas, keikiasi (Jis labai keikiasi.) 

– netiesioginis rezultatas. prisirinkti, prisikepti 

 Ne visų sangrąžinių ir nesangrąžinių 

veiksmažodžių poros skiriasi 

tranzityvumu. Tais atvejais sangrąžiniai 

veiksmažodžiai reiškia veiksmą, atliekamą 

subjekto naudai, o valdymas išlieka tas 

pats, kaip ir nesangrąžinio veiksmažodžio. 

 

naudotis, pirktis, tvarkytis 

 Kai kurių veiksmažodžių vartojamos tik 

sangrąžinės formos. 

didžiuotis, domėtis, elgtis, juoktis 

 Kartais tą pačią reikšmę turi ir 

sangrąžinė, ir nesangrąžinė forma. 

bijotis, gailėtis, gultis, keltis, sėstis 

 

5.2.2 Eigos ir įvykio veikslo veiksmažodžiai 

 Eiga (procesas) dažniausiai reiškiami 

veiksmažodžiais be priešdėlių. Kartais 

eigos veikslo veiksmažodžiai gali būti su 

priešdėliais. 

eiti, skaityti, valgyti 

apgailestauti, pasakoti, prieštarauti 

 Įvykio veikslas (rezultatas) dažniausiai 

reiškiamas veiksmažodžiais su 

priešdėliais. Staigaus veiksmo 

veiksmažodžiais įvykis reiškiamas be 

priešdėlių. 

nueiti, perskaityti, pavalgyti, suvalgyti 

mesti, žvilgterėti 

 Veiksmo eigos ar įvykio veikslų 

reikšmės skirtumai gali būti reiškiami 

kitais būdais: 

 

– skirtingais veiksmažodžio laikais, ateina – atėjo, laimi – laimėjo 

– vientisinėmis ir sudėtinėmis laikų bei 

nuosakų formomis. 

matė – buvo matęs 
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5.2.2.1 Įvykio veikslo raiška priešdėliais 

 

Priešdėlis Pamatinis Vs Darybinė reikšmė Pavyzdžiai 

ap- slinkties kryptis aplink ką, rezultatas apeiti, apvažiuoti 

 savaiminio veiksmo rezultatas apšalti, 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  
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5.2.2.2 Įvykio veikslo raiška priesagomis 

Priesaga Pamatinis žodis Pavyzdžiai 

-telėti aktyvaus veiksmo Vs riktelėti, žvilgtelėti 

 

5.2.2.3 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 

 

5.3 Veiksmažodžio nuosakos ir laikai 

5.3.1 Nuosakos 

 Veiksmažodžio asmenuojamosios 

formos sudaro tiesioginę, tariamąją ir 

liepiamąją nuosakas. 

 

 Tiesioginė nuosaka turi vientisinių ir 

sudurtinių laikų sistemą, kuri aptariama 

5.3.2–5.3.3 

 

 Tariamosios nuosakos vientisinėmis 

formomis reiškiami veiksmai, kurie 

galėtų vykti ar įvykti arba kurie yra 

pageidaujami (reali sąlyga). Jomis 

nusakoma: 

 

– galimybė, Tą knygą perskaityčiau per vakarą. 

– sąlyga, Jei paskubėtume, suspėtume į kiną. 

– pageidavimas, mandagus prašymas 

(vartojami veiksmažodžiai norėti, 

pageidauti, patarti, prašyti, siūlyti), 

Norėčiau puodelio kavos. Ko 

pageidautute? Patarčiau šiltai 

apsirengti. Prašyčiau kilogramo 

obuolių. Siūlyčiau dar vieną gabaliuką 

torto. 

– skatinimas. Eitumėm greičiau. 

 Sudurtinės tariamosios nuosakos formos 

padaromos iš pagalbinio veiksmažodžio 

būti tariamosios nuosakos formų ir 

veikiamosios ar neveikiamosios rūšies 

dalyvių. Šiomis formomis reiškiami 

veiksmai, kurie įvykti jau nebegali. 

Jei ji būtų žinojusi adresą, būtų 

pasiuntusi laišką. 

 Liepiamąja nuosaka reiškiama 

kalbančiojo asmens valia: įsakymas, 

liepimas, raginimas, skatinimas ir t. t. 

Paduok man obuolį.  

Padarykite tą darbą iki rytojaus. 
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 Liepiamosios nuosakos 3 asmens forma 

sutampa su tiesioginės nuosakos 

esamojo laiko 3 asmens forma 

(pridedama dalelytė tegu). 

 

tegu dainuoja, tegu eina 

 

5.3.2 Tiesioginės nuosakos laikų formos 

 Vientisinės laikų formos:  

– esamasis laikas, dirba, šviečia, myli, skaito 

– būtasis kartinis laikas, dirbo, švietė, mylėjo, skaitė 

– būtasis dažninis laikas, dirbdavo, šviesdavo, mylėdavo, 

skaitydavo 

– būsimasis laikas. dirbs, švies, mylės, skaitys 

 Veikiamosios rūšies sudėtinių laikų 

formos: 

 

– sudėtinis atliktinis esamasis laikas, yra dirbęs, -usi, švietęs, -usi, 

mylėjęs, -usi, skaitęs, -čiusi 

– sudėtinis atliktinis būtasis kartinis 

laikas, 

buvo dirbęs, -usi, švietęs, -usi, 

mylėjęs, -usi, skaitęs, -čiusi 

– sudėtinis atliktinis būtasis dažninis 

laikas, 

būdavo dirbęs, -usi, švietęs, -usi, 

mylėjęs, -usi, skaitęs, -čiusi 

– sudėtinis atliktinis būsimasis laikas, bus dirbęs, -usi, švietęs, -usi,  

mylėjęs,-usi, skaitęs, -čiusi 

– sudėtinis pradėtinis būtasis kartinis 

laikas. 

buvo bedirbąs, -anti, bešviečiąs, -anti, 

bemylįs, -inti, beskaitąs, -anti 

 Neveikiamosios rūšies sudėtinių laikų 

formos su esamojo laiko neveikiamuoju 

dalyviu: 

 

– esamasis laikas, yra dirbamas, -a, šviečiamas, -a, 

mylimas, -a, skaitomas, -a 

– būtasis kartinis laikas, buvo dirbamas, -a, šviečiamas, -a, 

mylimas, -a, skaitomas, -a 

– būtasis dažninis laikas, būdavo dirbamas, -a, šviečiamas, -a, 

mylimas, -a, skaitomas, -a 

– būsimasis laikas. bus dirbamas, -a, šviečiamas, -a, 

mylimas, -a, skaitomas, -a 

 Neveikiamosios rūšies sudėtinių laikų 

formos su būtojo laiko neveikiamuoju 

dalyviu: 

 

– esamasis laikas, yra dirbtas, -a, šviestas, -a, mylėtas, -a, 

skaitytas, -a 

– būtasis kartinis laikas, buvo dirbtas, -a, šviestas, -a, mylėtas, -a, 

skaitytas, -a 

– būtasis dažninis laikas, būdavo dirbtas, -a, šviestas, -a, 

mylėtas, -a, skaitytas, -a 

– būsimasis laikas. bus dirbtas, -a, šviestas, -a, mylėtas, -a, 

skaitytas, -a 
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5.3.3 Laikų reikšmės ir vartojimas 

 Esamasis laikas reiškia veiksmą, 

aktualų kalbamuoju momentu: 

 

– 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, kai norima 

suaktualinti veiksmą; 

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. 

 

– šio laiko daugiskaitos pirmuoju 

asmeniu reiškiamas kvietimas, 

raginimas veikti kartu. 

Einame pietauti, gerai? 

Pietaujame šioje kavinėje, sutinki? 

 Būtasis kartinis laikas reiškia veiksmą, 

ankstesnį už kalbamąjį momentą: 

 

– būtuoju laiku reiškiamas vienkartinis 

praeities veiksmas; 

Berniukas nusipirko ledų. 

– eigos veikslo veiksmažodžių būtasis 

laikas gali reikšti pasikartojantį 

praeities veiksmą (kartojimąsi rodo 

kontekstas). 

Kas vakarą žiūrėjau televizorių. 

 Būtojo dažninio laiko formos reiškia 

įprastinį ir pasikartojantį praeities 

veiksmą. 

Jonas paprastai atostogaudavo 

Palangoje. 

Anksčiau mes dažnai eidavome į kiną. 

 Būsimasis laikas reiškia veiksmą, 

numatomą ateityje, po kalbamojo 

momento: 

 

– 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. 

 Sudėtiniai atliktiniai laikai reiškia iš 

ankstesnio veiksmo kilusią rezultatinę 

būseną, trunkančią tam tikru dabarties, 

praeities ar ateities momentu: 

 

– būtasis kartinis atliktinis laikas gali 

reikšti praeityje trukusią o paskui 

išnykusią rezultatinę būseną; 

Kaip gerai, kad nuėjau į tą filmą, – 

tokios geros komedijos dar nebuvau 

mačiusi. 



C  p r i e d a s . GRAMATIKOS SANTRAUKA 

210 
 

– būsimasis atliktinis laikas dar gali 

turėti modalinę spėjimo reikšmę; 

Jaučiu dūmų kvapą – ar tik nebus 

pyragas sudegęs? 

– sudėtinis pradėtinis laikas reiškia 

veiksmą, prasidėjusį anksčiau ir dar 

betrunkantį, prasidedant kitam 

veiksmui, taip pat pradėtą ar sumanytą, 

bet neįvykdytą praeities veiksmą. 

Buvau beišeinanti, bet suskambo 

telefonas. 

 Neveikiamoji rūšis reiškiama tik 

sudėtinių laikų formomis: 

 

– neveikiamosios rūšies laikų formos 

su esamojo laiko dalyviu turi tokias 

pat reikšmes, kaip atitinkamos 

vientisinių laikų formos; 

esu laukiamas, -a – laukiu, 

buvau laukiamas, -a – laukiau, 

būsiu laukiamas, -a – lauksiu 

– neveikiamosios rūšies laikų formos 

su būtojo laiko dalyviu gali turėti 

rezultatinę santykinę ir praeities 

veiksmo reikšmes. 

Kai mes nuėjome, parduotuvė jau 

buvo uždaryta. 

Namas buvo pastatytas per du 

mėnesius. 

5.4 Asmuo 

 Veiksmo santykis su komunikacijos 

dalyviais reiškiamas asmeniu: 

 

– 1 asmuo priskiria veiksmą kalbėtojui, aš dirbu, mes dirbame 

– 2 asmuo priskiria veiksmą 

pašnekovui, 

tu dirbi, jūs dirbate 

– 3 asmuo reiškia veiksmą, 

nepriskiriamą komunikacijos 

dalyviams. 

jis, ji, jie, jos dirba 

 Prie 1 ir 2 asmens formų įvardžiai 

dažnai nevartojami. 

Jau perskaičiau šią knygą. Kur eini? 

Eikite valgyti. 

 Daugiskaitos 2 asmuo vartojamas 

mandagiai kreipiantis. 

Ar nepasakysite, kelinta valanda? 

 Daugiskaitos 1 asmuo kartais 

pavartojamas, kai autorius nenori 

pabrėžti savo asmens, kalba 

apibendrintai („autoriaus daugiskaita“). 

 

 Vienaskaitos 2 asmuo vartojamas 

kalbant apibendrintai. 

Gyveni ir mokaisi. 

 Kai veiksmažodžiai reiškia nuo veikėjo 

valios nepriklausančius gamtos 

reiškinius ar stichinius procesus, tokia 

vartosena yra beasmenė – vartojamos 

3 asmens formos nesieja veiksmo su 

kalbinio bendravimo dalyviais. 
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Beasmeniai yra šie veiksmažodžiai:  

– žymintys gamtos reiškinius, 

susijusius su laiko kitimu ar orų 

permainomis, 

temsta, švinta, sninga, pusto 

– reiškiantys asmens kūno ar sielos 

būseną, 

skauda, užtenka, reikia 

– sangrąžiniai, kuriems sangrąžos 

dalelė suteikia stichinės būsenos 

reikšmę. 

norisi, sekasi, rodosi, niaukiasi 

 

5.5 Rūšis 

 Veikiamosios rūšies yra visos 

vientisinės veiksmažodžio formos ir 

sudėtinės pradėtinės bei atliktinės laikų 

formos su veikiamaisiais dalyviais. 

Vyras skaito laikraštį. Ji nebuvo 

mačiusi tokio gero filmo. 

 Neveikiamosios rūšies yra sudėtinės 

formos su neveikiamaisiais dalyviais. 

Parduotuvė bus atidaryta po valandos. 

Pietūs jau išvirti. 

 Neveikiamosios rūšies formos žymi 

veiksmą, kurio atlikėjas (ar būsenos 

turėtojas) nėra reiškiamas sakinio 

veiksniu. 

Namas buvo pastatytas tėvo. 

 Tranzityvinių veiksmažodžių 

neveikiamoji rūšis daroma su 

neveikiamųjų dalyvių visų trijų giminių 

formomis. 

Laiškas buvo mergaitės parašytas. 

Knyga buvo mano perskaityta.  

Viskas padaryta. 

 Intranzityvinių veiksmažodžių 

neveikiamoji rūšis daroma tik su 

negimininėmis (bevardės giminės) 

neveikiamųjų dalyvių formomis. Tokių 

junginių reikšmė artima veikiamosios 

rūšies konstrukcijoms. 

Jo seniai miegama. – Jis seniai miega. 

 

5.6 Pagrindinės veiksmažodžio formos 

 Pagrindinės veiksmažodžio formos yra 

bendraties, esamojo laiko 3 asmens ir 

būtojo kartinio laiko 3 asmens 

kamienai. Visos kitos formos yra 

padaromos iš šių. 

 

 Iš bendraties kamieno padaroma: skaity-ti, neš-ti 

– tiesioginės nuosakos būt. dažninis l., skaitydavo, nešdavo 

– tiesioginės nuosakos būs. l., skaitys, neš 

– tariamoji nuosaka, skaitytų, neštų 

– liepiamoji nuosaka, skaityk, nešk 

– veikiamosios rūšies būt. dažninio l. 

dalyviai, 

skaitydavęs, -usi, nešdavęs, -usi 
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– veikiamosios rūšies būs. l. dalyviai, skaitysiąs / skaitysiantis, -ianti, 

nešiąs / nešiantis, -ianti 

– neveikiamosios rūšies būt. l. 

dalyviai, 

skaitytas, -a, neštas, -a 

– reikiamybės dalyviai, skaitytinas, -a, neštinas, -a 

– pusdalyviai, skaitydamas, -dama, nešdamas, -dama 

– būdiniai. bėgte, nešte 

 Iš esamojo laiko 3 asmens kamieno 

padaroma: 

neš-a, tyl-i, skait-o 

– veikiamosios rūšies es. l. dalyviai, nešąs / nešantis, -anti, tylįs / tylintis,     

-inti, skaitąs / skaitantis, -anti  

– neveikiamosios rūšies es. l. dalyviai, nešamas, -ma, mylimas, -ma, 

skaitomas, -ma 

– esamojo laiko padalyviai. nešant, tylint, skaitant 

 Iš būtojo kartinio laiko 3 asmens 

kamieno padaroma: 

tylėj-o, skait-ė 

– veikiamosios rūšies būt. kartinio l. 

dalyviai, 

tylėjęs, -usi 

skaitęs, skaičiusi 

– būt. l. padalyviai. tylėjus, skaičius 

 
5.7 Veiksmažodžio asmenuojamosios formos 

 Veiksmažodžiai turi trijų asmenų, 

dviejų skaičių (vienaskaitos ir 

daugiskaitos), tiesioginės nuosakos 

keturių laikų (esamojo, būtojo kartinio, 

būtojo dažninio ir būsimojo), 

tariamosios ir liepiamosios nuosakos 

formas. Asmenuojamųjų formų galūnės 

pateikiamos 9 lentelėje.  

 

 Jeigu 3 asmens galūnės priebalsis yra 

minkštas (eina prieš galūnę -i arba -ia), 

toks minkštumas išlieka ir prieš 

1 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 

 Jeigu dviskiemenė bendratis baigiasi -yti, 

-(i)ūti, tai būsimojo laiko trečiajame 

asmenyje šie balsiai tariami trumpai ir 

rašoma -is, -(i)us. Visų kitų 

veiksmažodžių balsių ilgumas nekinta. 

gyti – gis 

būti – bus 

klysti – klys 

skaityti – skaitys 
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 Bendraties kamieno galo priebalsiai s, z 

būsimojo laiko 3 asmens formose 

išnyksta, o š, ž virsta š. 

vesti – vesiu, megzti – megsiu 

nešti – nešiu, vežti – vešiu 

5.8 Veiksmažodžio neasmenuojamosios formos 

 Dalyviai. Jie yra linksniuojami, turi 

veiksmažodžio ir būdvardžio ypatybių: 

 

– kaip veiksmažodžiai, turi laikus ir 

gali turėti sangrąžines formas; 

mylintis, juokiamasi, pasidirbtas, 

nesitikėsiąs 

– kaip būdvardžiai, yra derinami 

gimine, skaičiumi ir linksniu, taip pat 

turi negiminines (bevardės giminės) 

formas, iš jų daromos ir 

įvardžiuotinės formos (ypač 

neveikiamųjų dalyvių); 

žaidžiantis vaikas, sutvarkytas 

kambarys, nulytoje gatvėje, mylimasis 

žmogau, gerbiamasis 

– požymio reikšmės (vartojami 

atributiškai, neveikiamosios rūšies) 

dalyviai gali būti laipsniuojami; 

laukiamiausias svečias 

– kaip ir būdvardžių, šnekamojoje 

kalboje trumpinamos tos pačios 

linksnių galūnės. 

sutvarkytam kambary, perskaitytoj 

knygoj 

 Veikiamieji dalyviai daromi iš 

tranzityvinių ir intranzityvinių 

veiksmažodžių: 

 

– esamojo laiko dalyviai padaromi iš 

esamojo laiko kamieno su priesaga   

-nt- (10 lentelė), 

skaitąs / -antis, -anti, miegąs / -antis,      

-anti 

– būtojo kartinio laiko dalyviai daromi 

iš būtojo kartinio laiko kamieno su 

priesaga -(i)us (11 lentelė), 

skaitęs, skaičiusi, miegojęs, -usi 

– būtojo dažninio laiko dalyviai 

daromi iš bendraties kamieno su 

priesaga -davus- (12 lentelė), 

skaitydavęs, -davusi,  

miegodavęs, -davusi 

– būsimojo laiko dalyviai daromi iš 

bendraties kamieno su priesaga -siant- 

(13 lentelė). 

skaitysiąs / -siantis, -sianti, 

miegosiąs / -iantis, -sianti 

 Neveikiamieji dalyviai (padaryti iš 

tranzityvinių veiksmažodžių turi visas 

tris giminės formas, o iš intranzityvinių 

– paprastai vartojamos tik bevardės 

giminės formos): 

 

– esamojo laiko dalyviai daromi iš 

esamojo laiko kamieno su priesaga    

-m- (14 lentelė); 

skaitomas, -ma 
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– būtojo laiko dalyviai daromi iš 

bendraties kamieno su priesaga -t- 

(15 lentelė); 

skaitytas, -ta 

– būsimojo laiko dalyviai daromi iš 

bendraties kamieno su priesaga -sim- 

(vartojami retai). 

skaitysimas, -sima 

 Dalyvių vartosena:  

– atributinė (reiškia požymį), ypač 

būdinga neveikiamiesiems 

dalyviams; 

verkiantis vaikas, skaitoma knyga, 

užverstas puslapis 

– predikatinė (reiškia pagrindinį 

veiksmą): 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. 

 Reikiamybės dalyviai padaromi iš 

bendraties kamieno su priesaga -tin-. 

Reikiamybės dalyviais reiškiama 

ypatybė, kylanti iš reikiamo atlikti 

veiksmo. 

skaitytinas, -tina 

 

Tas žodis yra nevartotinas. 

Išgirdau neįtikėtiną naujieną. 

 

 Pusdalyviai daromi iš bendraties 

kamieno su formantu -damas, -dama,    

-dami, -damos. 

skaitydamas, laukdami 

 Padalyviai:  

– esamojo laiko, lyjant, skaitant 

– būtojo kartinio laiko, lijus, skaičius 

– būtojo dažninio laiko (vartojami 

retai), 

lydavus, skaitydavus 

– būsimojo (vartojami retai), lysiant, skaitysiant 

 Dalyviais, padalyviais ir pusdalyviais 

antraeilis veiksmas reiškiamas taip: 

 

– 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. 

 Bendratis – nekaitoma forma, žyminti 

veiksmą nenusakydama laiko, rūšies, 

asmens ir skaičiaus. Ji išlaiko 

ėjo pro namą – eiti pro namą,  

valgiau pyragą – valgyti pyragą 
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veiksmažodžio junglumą. 

 Sakinyje bendratis gali atlikti veiksnio, 

tarinio arba tarinio dalies, papildinio, 

pažyminio ir kai kurių aplinkybių (ypač 

tikslo) funkcijas. 

Skaityti jam patiko. Iš ryto pradėjome 

dirbti. Atnešk gerti. Važiuoji 

atostogauti? 

 Būdiniai padaromi iš bendraties kamieno 

su priesaga -te. Jais pabrėžiamas veiksmo 

vykimo būdas, šios formos vartojamos tik 

su tos pačios šaknies veiksmažodžiais. 

Vaikas šaukte šaukė mamą. 

Mergaitė bėgte nubėgo per kiemą. 

 

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 

 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, 

protarpiais 

 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 
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6.2 Prieveiksmių daryba 

 Dalis prieveiksmių reguliariai padaroma 

iš kintamos ypatybės būdvardžių: ger-as 

+ -ai, žal-ias + -iai, graž-us + -iai 

(prieš formantą -iai einantys d, t virsta 

dž, č); 

gerai, linksmai, mielai 

žaliai, šlapiai 

gražiai, aiškiai, saldžiai 

saldus – saldžiai, kartus – karčiai 

 kai kurie kryptį reiškiantys 

prieveiksmiai padaromi iš dviskiemenių 

kokybinių būdvardžių su formantu -yn; 

aukštyn, žemyn, blogyn, geryn 

 kai kuriuose prieveiksmiuose 

(dažniausiai padarytuose iš įvardžių) 

galima išskirti darybos formantus -da,    

-(i)ur, -(i)aip. 

visada, kitur, trečiur, kitaip, antraip 

 

6.3 Prieveiksmių laipsniavimas 

 Aukštesnysis laipsnis padaromas su 

formantu -iau, po j – -au: 

 

– iš prieveiksmių su formantu -(i)ai, geriau, linksmiau, naujau 

– iš kai kurių kitų prieveiksmių. anksti – anksčiau, arti – arčiau, daug 

– daugiau, į dešinę – dešiniau, į kairę 

– kairiau, toli – toliau 

 Aukščiausias laipsnis padaromas su 

formantu -iausiai iš nelyginamojo ir 

aukštesniojo laipsnio formų. 

geriausiai, linksmiausiai 

 Keli aukščiausiojo laipsnio 

prieveiksmiai (kurie yra padaryti ne iš 

būdvardžių, o iš kitų kalbos dalių) turi 

formantą -iausia. 

daugiausia, pirmiausia 

 Nelyginamojo ir aukštesniojo laipsnių 

formų kamieno galo d, t virsta į dž, č. 

anksčiau, anksčiausiai (anksti) 

arčiau, arčiausiai (arti) 

 

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 

 

vaikšto be kepurės 

be penkiolikos minučių 

keturios valandos 
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c) veiksmo atlikimo būdas 

d) išskiriamas daiktas 

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 

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 
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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 viduryj 

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 

veiksmažodžiais) 

d) subūrimas į vieną vienetą 

e) būsenos kitimas 

f) laikas 

įėjo į kambarį 

žiūri į mane 

 

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 
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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 

sulig veiksmo 

riba, laikas, 

atitikimas 

a) veiksmo riba (vertikaliai) 

b) vienalaikiškumas 

c) atitikimas lyginant 

vandens sulig krūtine 

nutilo sulig tais žodžiais 

vaikas jau sulig stalu 

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. 

Reikšminės grupės: 

 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. 
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 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, bemaž, dar, jau, 

kone, 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, net, 

tik, tiktai, vien; 

Bent mineralinio atsigerk. 

Nemėgstu saldumynų, o ypač tortų. 

Nenoriu nieko, nebent puodelį kavos 

išgerčiau. 

Iš Lietuvos miestų esu buvęs tik 

Vilniuje. 

 parodomosios: ana, antai, šit, štai, va; Štai jūsų draugai. 

Einam va į šitą kavinę. 

 lyginamosios: it, kaip, lyg, tarsi; Vaikas bėgo greitai kaip kiškis. 

Gražu lyg pavasarį.  

Visi tylėjo tarsi susitarę. 

 geidžiamosios: tegu, tegul. Tegu Naujieji metai tau būna geri! 

Nežadink vaiko, tegul miega. 

 

9. JUNGTUKAI  

9.1 Sujungiamieji jungtukai 

 Sujungiamieji jungtukai jungia ir 

vienarūšes sakinio dalis, ir sakinius: 

 

– sudedamieji: ir, bei, ir ... ir;  mergaitės ir berniukai 

Prašau paduoti ir peilį, ir šakutę.   

– priešpriešiniai: bet, bet vis dėlto; bet 

užtai, bet kad, o, tačiau; 

girdėta, bet nenusibodusi daina 

Žiemą saulė šviečia, bet nešildo. Jis 

nori, bet kad negali. Ji žadėjo ateiti iš 

ryto, tačiau neatėjo. 

– skiriamieji: ar, arba; Nori kavos ar arbatos?  

Arba sakyk teisybę, arba nekalbėk. 
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– aiškinamieji: tai, taigi, tad, tai yra 

(t. y.). 

Prasidėjo vasara, tad laikas 

atostogauti. 

 Prijungiamieji jungtukai jungia 

šalutinius sakinius. Jie gali būti 

daugiareikšmiai ir vienareikšmiai. 

Daugiareikšmiai yra kad, jog. 

Jis pasakė, kad ateis rytoj. 

Matau, jog vienas nepadarysiu. 

Mergina atsikėlė anksti, kad suspėtų į 

traukinį. 

 Vienareikšmiai prijungiamieji jungtukai 

yra šie: 

 

– laiko: kai, kol, vos tik; Ateisiu, kai baigsis paskaitos. 

– priežasties: nes, kadangi; todėl kad; Neatėjo, nes sirgo. 

– nuolaidos: nors, nors ir, kad ir; Nors apsiniaukę, bet nelyja. 

– sąlygos: jei, jeigu; Jei nelis, tai eisiu pasivaikščioti. 

– lyginamieji: kaip, lyg, tartum, negu, it. 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, kakariekū 

 

 

B. SAKINIAI 

 

1. SINTAKSINIAI RYŠIAI 

1.1 Pagrindiniai sintaksinių ryšių tipai 

 Prijungimas – toks sintaksinis ryšys, kai 

vienas žodis yra pagrindinis, o kitas – 

priklausomas. Priklausomųjų žodžių 

prijungiamo būdai: 

 

– derinimas – kai priklausomojo 

žodžio giminė, skaičius ir linksnis 

parenkami pagal pagrindinio žodžio 

formas. Prie pagrindinio žodžio 

derinami: būdvardžiai, būdvardiškai 

vartojami įvardžiai ir skaitvardžiai, 

dalyviai, pusdalyviai (iš dalies); 

žalioje pievoje, šitokio žmogaus, šešių 

žąsų, valgomieji ledai, verkiančiam 

vaikui, moterys sėdėdamos dainavo 

– valdymas – kai pagrindinis žodis 

reikalauja tam tikro priklausomųjų 

žodžio linksnio ar linksnio su 

prielinksniu. Pagrindiniu žodžiu 

nusipirkau knygą, parašiau jam laišką, 

godus pinigų, tėvo švarkas, kiekvienas 

iš mūsų, dešimt obuolių, daug 

problemų 
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dažniausiai eina veiksmažodžiai, 

būdvardžiai, rečiau – daiktavardžiai, 

įvardžiai, skaitvardžiai, 

prieveiksmiai; 

– šliejimas – kai priklausomas žodis 

yra nekaitomas ir siejamas pagal 

prasmę. Šliejami: prieveiksmiai, 

padalyviai, pusdalyviai (iš dalies), 

būdiniai, bendratis. 

gražiai dainuoja, išėjau auštant, 

sėdėdamos dainavo, bėgte bėgo, ėjo 

pietauti 

 Sujungimas. Šiuo ryšiu susiję žodžiai 

vienas nuo kito nepriklauso, bet jie turi 

vienodus ryšius su kuria nors sakinio 

dalimi. 

nupirkau kriaušių ir obuolių, geltoni ir 

raudoni balionai 

 Tarpusavio sąsaja – dviejų krypčių 

sintaksinis ryšys. Sakinyje šiuo ryšiu susiję 

veiksnys ir tarinys. 

Vaikai žaidė. Tu pavėlavai. 

 

1.2 Sintaksinių santykių reiškimo priemonės 

 Žodžių formos (svarbiausia sintaksinių 

santykių reiškimo priemonė). 

Knygą pasiėmė Jonas. 

Sūnus prašė tėvą pinigų. 

 Tarnybiniai žodžiai:  

– prielinksniai, Išėjau į kiną. 

– jungtukai. Nusipirk duonos ir pieno. 

 Žodžių tvarka. Neutrali žodžių tvarka gali 

būti gramatiškai apibrėžta ir gramatiškai 

neapibrėžta.  

 

 

Gramatiškai apibrėžta žodžių tvarka (inversija 

negalima): 

 

– 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. 

Gramatiškai neapibrėžta žodžių tvarka (galima 

inversija): 

 

– 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. 
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– 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? 

– 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. 

 

 

2. SAKINYS 

2.1 Sakinio dalys 

2.1.1 Tarinys 

 Vientisinis (grynasis). 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, baigti … turėti, 

privalėti, reikėti… norėti…) + bendratis. 

Vakar pradėjo lyti. 

Tau reikia nueiti į parduotuvę. 

 Sudėtinis vardažodinis (jungtis + 

vardažodis). Dažniausia jungtis – būti. 

Dar jungtimi eina šie veiksmažodžiai: 

tapti, pasidaryti, vadintis, atrodyti, 

jaustis… Tiesioginės nuosakos esamojo 

laiko būti formos gali būti 

praleidžiamos, taigi tada jungties 

nebuvimas rodo esamąjį laiką. 

Sudėtinio vardažodinio tarinio sudėtis: 

Tu jam esi dėdė. Jis tapo mokytoju. 

Krepšys yra mamos. 

Vaikas nori būti rašytoju. 

– jungtis + vardažodžio vardininkas, Jis yra mokytojas. 

– jungtis + kilmininkas, Jis guvaus proto. 

– jungtis + įnagininkas, Jonas buvo mokytoju. 

– jungtis + būdvardiškosios kalbos 

dalys (būdvardžiai, įvardžiai, 

subūdvardėję dalyviai). 

Diena buvo graži. Tai buvo įdomu. Po 

to įvyko jis pasidarė kitoks. Ji yra 

ištekėjusi. 
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2.1.2 Veiksnys 

 Vientisinis veiksnys reiškiamas 

daiktavardžių, įvardžių, 

sudaiktavardėjusių būdvardžių 

vardininku arba ji atstojančiomis 

kitomis kalbos dalimis (bendratimi). 

Žmogus sėdi. Jis yra linksmas. 

Jaunieji šoko. 

 Sudėtinis veiksnys reiškiamas:  

– žodžių samplaikomis, Anapus upės driekėsi laukų laukai. 

– semantiškai neskaidomais junginiais, Prie griovio augo kiškio kopūstai. 

– kiekį reiškiančių žodžių junginiais su 

kiekybės turinį nurodančiais 

žodžiais, 

Darželyje pražydo daug gėlių. 

– daiktavardiniais junginiais su 

prielinksniu su, 

Motina su dukra atrodė linksmos. 

– bendratimi su priklausomais 

žodžiais, 

Skaityti detektyvinius romanus man 

labai patinka. 

– padalyviu su vardininku. Girdėti griaustinis griaudžiant. 

 

2.1.3 Papildinys 

 Tiesioginis papildinys (reiškiamas 

tranzityvinių veiksmažodžių valdomu 

galininku, kartais – kilmininku, su 

veiksmažodžiais atstovauti, vadovauti ir 

kai kurie sangrąžiniai – naudininku). 

Vakar gavau laišką. 

Mama nupirko obuolių. 

Lietuvai atstovavo trys dviratininkai. 

 Netiesioginis papildinys (reiškiamas 

kilmininku, naudininku, įnagininku, 

prielinksninėmis konstrukcijomis, 

bendratimi). 

Parašiau draugei laišką. 

Draugė pasakojo apie kelionę. 

Žuvį valgome specialiais įrankiais. 

 

 

2.1.4 Aplinkybės 

 Vietos aplinkybė (reiškiama vietininku, 

linksniais su prielinksniais, prieveiksmiais): 

 

– buvimo vietos, Kambaryje šilta. 

– krypties, Važiuojame į miestą. 

– kelio. Ėjo šaligatviu. 

 Laiko aplinkybė (reiškiama laiką 

reiškiančių daiktavardžių galininku, 

įnagininku, linksniais su prielinksniais, 

prieveiksmiais): 

 

– momento ir laiko tarpo, Po vestuvių jaunieji išvažiavo į kalnus. 

– laiko trukmės, Visą vasarą praleidau kelionėse. 

– laiko dažnio, periodiškumo. Vakarais einame pasivaikščioti. 
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 Būdo (kokybės) aplinkybė (reiškiama 

prieveiksmiais, linksniais su 

prielinksniais, įnagininku): 

 

– kokybės, Mano sūnus gražiai dainuoja.  

– laipsnio, Smarkiau suūžė vėtra. 

– lyginamoji. Senelė šoko kaip jaunystėje. 

 Kiekybės aplinkybė (reiškiama 

prieveiksmiais, galininku, linksniais su 

prielinksniais, žodžių junginiais). 

Šiandien daugiau pasnigo. Paėjėkim 

truputį. 

 Priežasties aplinkybė (reiškiama 

linksniais su prielinksniais, 

prieveiksmiais). 

Po kelionės Jonas iš nuovargio greitai 

užmigo. Jai tas filmas kažkodėl 

nepatiko. 

 Tikslo aplinkybė (reiškiama kilmininku, 

bendratimi). 

Mus pakvietė pietų. Ar nunešei batus 

taisyti? 

 Sąlygos aplinkybė (reiškiama dalyviais, 

padalyviais, pusdalyviais). 

Ieškodamas vis tiek rasi. 

 Nuolaidos aplinkybė (reiškiama 

dalyviais, padalyviais, pusdalyviais). 

Ieško nepametęs. 

 Tikslinamosios aplinkybės – kurios 

tikslina, konkretina tos pačios rūšies 

aplinkybes. 

Ten, už upės, augo miškas. 

 Išplėstinės dalyvinės, padalyvinės ir 

pusdalyvinės aplinkybės (dalyviai, 

pusdalyviai, padalyviai su 

priklausomais žodžiais, sinonimiški 

šalutiniams PD). 

Parėjęs namo, Kazys sėdo rašyti 

laiško (Kai parėjo namo, …). Eidamas 

gatve, sustojau prie vitrinos (Kai ėjau 

gatve, sustojau prie vitrinos). 

 

2.1.5 Pažyminys 

 

 Atributinis 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. 

 Predikatinis (tarininis) pažyminys:  

– derinamas su sakinio veiksniu, Iš kelionės draugė grįžo linksma. 

– derinamas su sakinio papildiniu. Parvežė vaiką verkiantį. 

 Priedėlis (apozicija: pažyminys, 

išreikštas daiktavardžiu, kuris 

derinamas su pažymimuoju žodžiu bent 

linksniu). 

Prašom susipažinti su profesoriumi 

Petraičiu. Vaižgantas, žymus lietuvių 

kultūros veikėjas, gimė Rytų 

Aukštaitijoje. 

 

  



C  p r i e d a s . GRAMATIKOS SANTRAUKA 

226 
 

2.2 Sakinių rūšys 

 Vienanariai ir dvinariai sakiniai:  

– dvinariai (žr. toliau 1, 2, 3, 4 ir 

5 modeliai) – tokie sakiniai, kurie 

turi veiksnį ir tarinį, 

Gėlės žydi. Mašina sugedo. 

– vienanariai – sakiniai, kurie turi tik 

vieną pagrindinę sakinio dalį. 

Lauke tamsu. Vakaras. Nesiremti! 

 Asmeniniai ir beasmeniai sakiniai. 

Asmeniniai – turintys pasakytą arba 

numanomą veiksnį. Gali būti kelių 

rūšių: 

 

– asmeniniai apibrėžiamieji (veiksnys 

numanomas iš veiksmažodžio galūnės), 

Skaitau knygą. Ateikite į svečius. 

– asmeniniai neapibrėžiamieji 

(veiksnys nėra svarbus), 

Miesto pakraštyje pristatė daug naujų 

namų. 

– asmeniniai apibendrinamieji 

(pasakomi bendri, visiems tinkantys 

teiginiai). 

Gyveni ir mokaisi. 

 Beasmenių sakinių tarinys žymi 

veiksmą arba būseną, nesiejamą su 

veikėju, išreikštu vardininku. Jų tarinys 

dažniausiai reiškiamas: 

 

– beasmeniais arba beasmeniškai 

vartojamais veiksmažodžiais, 

Man reikia pagalbos. Jau prašvito. 

– būdvardžių, dalyvių ir kitų 

būdvardiškųjų žodžių bevarde 

gimine, 

Tamsu. Už sienos dainuojama. Čia 

visai kas kita. Būta svečių. 

– bendratimi, Nesikalbėti! 

– padalyviu, Kaip čia pasakius? 

– prieveiksmiu, Man čia gerai. 

– būsenas reiškiančiais daiktavardžiais 

gėda, vargas ir pan. 

Dabar jam gėda. 

 Nominatyviniai sakiniai – tokie, kurių 

pagrindinė sakinio dalis reiškiama 

vardininku. 

Laukas. 

2.3 Pagrindiniai sakinių modeliai 

 

 Veiksnys – tarinys, Brolis miega. Namas buvo senas. 

 veiksnys – tarinys – papildinys, Tu skaitai knygą. 

 veiksnys – tarinys – papildinys – 

papildinys, 

Laiškininkas padavė man laišką. 

 veiksnys – tarinys – (papildinys) – 

aplinkybė, 

Darželyje žydi gėlės. Jonas paliko 

knygą namuose. 

 veiksnys – tarinys – (papildinys) – 

tarininis pažyminys, 

Draugas grįžo linksmas. Mergina 

padavė laišką neatplėštą. 

 tarinys, Temsta. Buvo vidurnaktis. 
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 tarinys – papildinys, Vaikui šalta. 

 tarinys – papildinys – papildinys, Man gaila draugo. 

 tarinys – (papildinys) – aplinkybė. Už sienos triukšmavo. Mieste trūksta 

vandens. 

 

3. SUDĖTINIAI SAKINIAI 

3.1 Sudėtiniai jungtukiniai sujungiamieji sakiniai 

 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. 

 

3.2 Sudėtiniai jungtukiniai prijungiamieji sakiniai 

 Tiesioginio prijungimo sakinių 

šalutiniai dėmenys: 

 

– aiškinamieji – siejami su mąstymo, 

kalbėjimo, psichinę veiklą 

nusakančiais veiksmažodžiais, 

negiminine 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; 

Ar žinojai, kad koncertas prasideda 

septintą valandą? 

Aišku, kas čia triukšmavo. 

Nesuprantama, kodėl jis pavėlavo į 

tokį 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 sakinių 

šalutiniai dėmenys: 

 

– laiko (jungiama kai, kada, kol, iki), Kai grįžau namo, buvo jau sutemę. 

– priežasties (jungiama kadangi, nes, 

kad), 

Apsirenk šilčiau, nes sušalsi. 
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– 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. 

 

3.3 Sudėtiniai bejungtukiai sakiniai 

 Atvirieji bejungtukiai sakiniai:  

– sudedamieji santykiai, Švietė saulė, žydėjo gėlės, čiulbėjo 

paukščiai. 

– gretinamieji santykiai. Tos pačios akys verkia, tos pačios 

juokiasi. 

 Uždarieji bejungtukiai sakiniai:  

– laiko santykiai, Pareisiu namo – viską išsiaiškinsim. 

– sąlygos santykiai, Vienas nespėsi padaryti – pasikviesk 

draugų. 

– nuolaidos santykiai, Nori nenori, reikės važiuoti į miestą. 

– neatitikimo santykiai, Šaukiu – niekas neatsako. 

– priežasties santykiai, Jam pasidarė liūdna: liko vienas. 

– aiškinamieji santykiai, Visiems aišku: reikia greičiau pradėti 

darbus. 

– nusakomieji santykiai. Vienas dalykas jam patiko: nebereikės 

taip toli važiuoti. 
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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… 

koks, 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 

 

A S M E N I N I Ų  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  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 

 

S A N G R Ą Ž I N I O  Į V A R D Ž I O  L I N K S N I A V I M A S  

 

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 

 

 
Vienaska ita   Daugiska ita  

 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 

 

 

 Vienaska ita   Daugiska ita  

 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 

 

 

 Vienaska ita  Daugiska ita  

 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 
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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 

 

 Vienaska ita  Daugiska ita  

 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 

 

 Vienaska ita  Daugiska ita  

 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 

 

 

 Vienaska ita  Daugiska ita  

 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 

 

 

 



S a n t r u m p o s  

245 
 

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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