
 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas   

Lietuvos mokyklų bendruomenėms, mokytojams, bibliotekininkams! 

 

Sveikiname Jus  su Mokslo metų pradžia! 

Kartu padarykime viską, kad visiems mums jie suteiktų kuo daugiau jėgų, o negandos tik 

užgrūdintų. 

 

Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas siūlo mokyklų bendruomenėms įsigyti  naujuosius 

lietuvių literatūros vadovėliuss, skirtus 5–10 klasėms, parengtais pagal naująją LIETUVIŲ 

KALBOS IR LITERATŪROS PAGRINDINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ, 

patvirtintą 2016 m. sausio mėn. 

 

Šiuos vadovėlius pagal naują lietuvių kalbos ir literatūros programą parašė Instituto suburti 

žinomi mokytojai ir mokslininkai: Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Dainora Eigminienė, 

Jurga Dzikaitė, Vida Lisauskienė, Asta Karaliūtė-Bredelienė, Jurga Sadauskienė, Darius Kuolys, 

Dalia Dilytė, Aušra Martišiūtė-Linartienė 

 
Vadovėliuose pateikiami ir aptariami pagrindiniai mokiniui ir mokytojui reikalingi literatūros 

tekstai, pristatomi platesni kultūros kontekstai, siūloma įvairaus pobūdžio užduočių.  

 

Norime maloniai informuoti, kad pagaliau visi vadovėliai yra patvirtinti ir 

ŠMM, ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.  

 

 

Sekite informaciją mūsų tinklalapyje 

www.llti.lt/lt/mokyklai/  
 

http://www.llti.lt/lt/mokyklai/


 
Vieno egzemplioriaus kaina – 7 EUR su mokesčiais ir pristatymu. Kaina galioja iki spalio 1 
dienos. Nuo spalio 1 dienos kainos kils tiek, kiek šiais metais pabarango popierius ir 
poligrafiniai darbai. Iki šios dienos popierius jau brango 3 kartus. 
Bet kuriuo atveju, jei užsisakysite vadovėlius iki spalio 1 dienos, galios senosios 
kainos. 
  
LLTI leidykla taip pat yra išleidusi chrestomatijas 11 ir 12 klasėms. 
 
 

Vadovėlius sukūrė (tikrai ne sukompiliavo!) komandos, sudarytos iš iškilių mokytojų lituanistų, ir 

akademikų. Per visus vadovėlius nesunkiai užčiumpame generalinę liniją – lituanistai per 

literatūrą yra pasiryžę kurti gyvastingą modernią lietuviškąją tapatybę, kaip niekada anksčiau 

labai organiškai įsikomponuosiančią į Europos kultūrinį kontekstą. Modernioji lietuvybė 

subtiliai skiepijama per literatūrą pateikiant platų literatūros ribas peržengiantį naratyvą.  

   Vytautas Toleikis, Bernardinai, 2018 m. kovo 20 d. 

Jeigu ko nors trokštu, tai trokštu švaria kalba ir švariu mąstymu parašytų dalykų, kurie skirti 

mokyklai. Švarumo čia pakanka, intencijos gražios. Dabar vadovėlių ateitį lems tai, kaip jie bus 

sutikti mokykloje. 

Viktorija Daujotytė, 15 min. 2017 m. gegužės 19 d.  

.  

Daugiau informacijos apie Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto išleistus vadovėlius, jų 

turinius ir ištraukas rasite Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto svetainėje: 

http://www.llti.lt/lt/mokyklai/  

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio 6, Vilnius, LT-10308, įm. k. 111955176. 

http://www.llti.lt/lt/chrestomatija/
http://www.llti.lt/lt/mokyklai/


Telefonai: užsakymų skyrius (8-6) 5592708; platinimas@llti.lt, ats. asmuo – Justė Kuodytė. 

Daugiau informacijos: Gytis Vaškelis tel. 865668203, gytis@llti.lt. 

 Knyga Vnt. kaina, 

Eur 

1. Literatūra  5 klasei (1 dalis) 7 

2. Literatūra 5 klasei (2 dalis) 7 

3. Literatūra 6 klasei (1 dalis) 7 

4. Literatūra 6 klasei (2 dalis) 7 

5. Literatūra 7 klasei (1 dalis) 7 

6. Literatūra 7 klasei (2 dalis) 7 

7.  Literatūra  8 klasei (1 dalis) 7 

8. Literatūra 8 klasei (2 dalis) 7 

9. Literatūra 9 klasei (1 dalis) 7 

10.  Literatūra 9 klasei (2 dalis) 7 

11. Literatūra 10 klasei (1 dalis) 7 

12. Literatūra 10 klasei (2 dalis) 7 

   

1. Chrestomatija  Literatūra, 11 klasei, 1 dalis 8 

2. Chrestomatija  Literatūra, 11 klasei, 2 dalis 8 

3. Chrestomatija  Literatūra, 12 klasei, 1 dalis 9 

4. Chrestomatija  Literatūra, 12 klasei, 2 dalis 9 

   

1. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos skyrybos 

pratimai su patarimais. Mokymo priemonė“, 

7 

2. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos rašybos 

pratimai su patarimais. Mokymo priemonė“, 

7 

3. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos sintaksė. 

Mokymo priemonė“, 

7 

 

NB! Kainos galioja užsakius knygas iki spalio 1 dienos. 

mailto:platinimas@llti.lt
mailto:gytis@llti.lt


Naujos galimybės lietuvių kalbos mokymui! 

Turime Jums dar vieną gerą naujieną. Tiksliau net tris. Stebėdami nuolat prastėjantį mokinių 

raštingumą, matydami tinkamų lietuvių kalbos mokymo priemonių trūkumą, Jūsų pageidavimu 

iki metų pabaigos pateiksime jums gerai pažįstamo autoriaus dr. Broniaus Dobrovolskio, per 50 

metų kauptus, parengtus ir šiandien atnaujintus skyrybos ir rašybos pratimus. 

  

 

1. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos skyrybos pratimai su patarimais. Mokymo 

priemonė“, 7 eurai (spalio–lapkričio mėn., nes šiuo metu dar VLKK derinama nauja 

sintaksės taisyklių redakcija. Bet bus su naujaisiais pakeitimais) 

2. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos rašybos pratimai su patarimais. Mokymo 

priemonė“, 7 eurai (rugsėjo mėn.) A4 formato 150 psl. knyga. 

3. Bronius Dobrovolskis „Lietuvių kalbos sintaksė. Mokymo priemonė“, 7 eurai (pasirodys 

iki 2018 m. galo) 

 

Šios gerokai atnaujintos skyrybos ir rašybos pratimų knygos nebus tradicinis vadovėlis, kurių 

turite bent keletą variantų, bet artimas jam. Autoriaus patirtis leidžia medžiagą išdėstyti 

metodiškai ir kartu patraukliai. Knygelės leis mokiniams pasirinkti reikiamą užduočių lygį, 

pratimai bus sugrupuoti pagal mokinių poreikius, skirtingo sudėtingumo. Jose bus mažiau 

teorijos, daugiau pratimų.  

Dėl savo universalumo knygos tiks visoms pagrindinės mokyklos ir gimnazijos klasėms, 

nepriklausomai, ar dalykas tik pradėtas mokytis, ar knygos reikia kurso pakartojimui. Todėl 

vieną kartą įsigijus, knyga tiks ilgam laikui, net ir pabaigus mokslus.  

Sekite informaciją mūsų tinklalapyje 

www.llti.lt/lt/mokyklai/  

http://www.llti.lt/lt/mokyklai/


 

 

Taip pat galite įsigyti knygų iš serijos GYVOJI POEZIJA. SU CD SU GARSO ĮRAŠU 

(visos knygos po 7 eurus) 

     

 Antanas Vienažindys, DAINOS LIETUVININKO ŽEMAIČIUOSE , sudarė Brigita Speičytė, įskaitė 

Algirdas Latėnas, 2017 

  Vytautas Petras Bložė, PAVEIKSLO RESTAURAVIMAS , sudarė Elena Baliutytė, įskaitė Alvydas 

Šlepikas, 2017 

 Kazys Bradūnas, IR NEBIJOK , sudarė Donata Mitaitė, įskaitė Dainius Svobonas, 2017  

 Judita Vaičiūnaitė, PO ŪKANOTU ATMINTIES  DANGUM , sudarė Donata Mitaitė, įskaitė Jūratė 

Vilūnaitė, 2017 

 Antanas A. Jonynas, ŠERMUKŠNIS. PYLIMO GATVĖ, sudarė Elena Baliutytė, įskaitė autorius, 2017 

 Alfonsas Nyka-Niliūnas, SKAUSMO GRAMATIKA, sudarė Manfredas Žvirgždas, įskaitė Rolandas 

Rastauskas, 2017 

 Salomėja Nėris, TOLIMAS SAPNAS , sudarė Mindaugas Kvietkauskas, įskaitė Jūratė Vilūnaitė, 2016 

 Marcelijus Martinaitis, SUTARTINĖ, sudarė Akvilė Rėklaitytė, autoriaus balso įrašas, 2016 

 POEZIJA ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS, sudarė Brigita Speičytė, įskaitė Algirdas Latėnas, Vytautas 

Rumšas ir Skirmantas Valentas, 2016 

 Kristijonas Donelaitis, METAI , sudarė Gytis Vaškelis, įvado autorius Darius Kuolys, įskaitė Rolandas 

Kazlas, 2013 

  Sigitas Geda, UGNIABALSIS NIEKAS , sudarė Rimantas Kmita, autoriaus balso įrašas, 2013 

 Albinas Žukauskas, BŪTOJI–GRĮŽTAMOJI, sudarė Kęstutis Nastopka, įskaitė Vladas Bagdonas, 

autoriaus balso įrašas, 2012 

 Tomas Venclova, VISI EILĖRAŠČIAI , 1956–2010 , sudarė Donata Mitaitė, įskaitė autorius, 2010 

 Vladas Šimkus, PO ŽEME IR DANGUM, sudarė Dalia Satkauskytė, įskaitė Rolandas Kazlas, 2009 

 Antanas Baranauskas, ANYKSZCZŨ SZIŁẼLYS, sudarė ir įskaitė Skirmantas Valentas, 2009 

 Vladas Braziūnas, VAKAR YRA RYTOJ , sudarė Elena Baliutytė, įskaitė autorius ir draugai, 2007 

 Jonas Aistis, UŽGESĘ CHIMEROS AKYS, sudarė Elena Baliutytė, autoriaus balso įrašas, 2005 

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto  

Leidybos centro vadovas                                             Gytis Vaškelis 


