REKOMENDUOJAMAS VIDEO REPORTAŽAS
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187700/gyvenk-kaip-galima-svariau-tvarumo-idejossuburusios-bendramincius-antakalnyje-ir-ekologiskai-sodyboje-gyvenanti-ruta-lukoseviciute

Pirmasis reportažas. Tvarumo idėjos, subūrusios bendraminčius Antakalnyje. Pabaiga 12:50 min.

A SUMMARY
You are going to write a summary.
Before writing, you are going to watch a short video report. The video will be shown twice.
You can take notes if you wish.
After viewing the video report, you will have 60 minutes to write your summary.
In your summary, you must:


state the main idea



present the main points



give important details

Write at least 200 words, but no more than 250 words.
Use neutral register.

Student A
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B have the same text.
Student A begins the discussion by giving a short summary of the news.
Student B completes the discussion by summarising it and drawing conclusions.

NO 1.

Kretingos rajone duris atvėrė senjorų globos namai
Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ iniciatyva, ramioje vietoje, šalia Vyskupo M. Valančiaus
gimtinės muziejaus, renovuotas pastatas, kuriame įsikūrė Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai.
Socialinė globa bus teikiama 17 asmenų. Vasarį planuojama priimti pirmuosius gyventojus, pirmumo
teisė – Kretingos rajono savivaldybės gyventojams. „Rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis – nelengvas
kelias, reikalaujantis atsidavimo, atjautos ir kantrybės. Naujai suburto kolektyvo tikslas, dirbant
vieningai ir atsakingai, sukurti namų šilumą ir jaukumą.
Nasrėnų bendruomeniniuose senjorų namuose vykdysime pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globą,
apgyvendinsime senyvo amžiaus ar suaugusius asmenis su sunkia negalia, kuriems būtina nuolatinė
priežiūra“, – teigė projekto iniciatorė Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė Jūratė
Mačernienė.
Bendruomeniniai senjorų namai įsikūrę strategiškai patogioje vietoje tarp Salantų ir Kretingos miestų.
Įstaigą galima pasiekti ir viešuoju transportu. Autobusai iš Salantų ir Kretingos kursuoja kasdien, o
stotelė yra vos 200 m nuo senjorų namų. Gyventojų patogumui siūlomi du vienviečiai, šeši dviviečiai ir
vienas trivietis kambarys su atskiromis asmens higienai skirtomis patalpomis, daugiafunkcinėmis
lovomis, reikalingais baldais.
Dviejų aukštų pastate patogiam judėjimui užtikrinti įrengtas naujas neįgaliųjų keltuvas, pirmame ir
antrame aukštuose įrengtos poilsio zonos. Kiekvienam gyventojui yra svarbi ir jį supanti aplinka, todėl
lauke planuojama pastatyti lauko pavėsinę, kurioje būtų galima bendraujant mėgautis maloniu vaizdu,
stebėti aplinką. Nasrėnų bendruomeninių senjorų namų gyventojams medicininę priežiūrą užtikrins
Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Student B
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B read the same news item.
Student A starts the conversation by summarising the news item.
Student B completes the conversation by summarising the discussion.

NO 1.

Kretingos rajone duris atvėrė senjorų globos namai
Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ iniciatyva, ramioje vietoje, šalia Vyskupo M. Valančiaus
gimtinės muziejaus, renovuotas pastatas, kuriame įsikūrė Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai.
Socialinė globa bus teikiama 17 asmenų. Vasarį planuojama priimti pirmuosius gyventojus, pirmumo
teisė – Kretingos rajono savivaldybės gyventojams. „Rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis – nelengvas
kelias, reikalaujantis atsidavimo, atjautos ir kantrybės. Naujai suburto kolektyvo tikslas, dirbant
vieningai ir atsakingai, sukurti namų šilumą ir jaukumą.
Nasrėnų bendruomeniniuose senjorų namuose vykdysime pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globą,
apgyvendinsime senyvo amžiaus ar suaugusius asmenis su sunkia negalia, kuriems būtina nuolatinė
priežiūra“, – teigė projekto iniciatorė Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė Jūratė
Mačernienė.
Bendruomeniniai senjorų namai įsikūrę strategiškai patogioje vietoje tarp Salantų ir Kretingos miestų.
Įstaigą galima pasiekti ir viešuoju transportu. Autobusai iš Salantų ir Kretingos kursuoja kasdien, o
stotelė yra vos 200 m nuo senjorų namų. Gyventojų patogumui siūlomi du vienviečiai, šeši dviviečiai ir
vienas trivietis kambarys su atskiromis asmens higienai skirtomis patalpomis, daugiafunkcinėmis
lovomis, reikalingais baldais.
Dviejų aukštų pastate patogiam judėjimui užtikrinti įrengtas naujas neįgaliųjų keltuvas, pirmame ir
antrame aukštuose įrengtos poilsio zonos. Kiekvienam gyventojui yra svarbi ir jį supanti aplinka, todėl
lauke planuojama pastatyti lauko pavėsinę, kurioje būtų galima bendraujant mėgautis maloniu vaizdu,
stebėti aplinką. Nasrėnų bendruomeninių senjorų namų gyventojams medicininę priežiūrą užtikrins
Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Student A
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B have the same text.
Student A begins the discussion by giving a short summary of the news.
Student B completes the discussion by summarising it and drawing conclusions.

NO 2.

Prikėlė seną melagieną, kad „Facebook“ viešins informaciją apie vartotojus
Socialiniame tinkle „Facebook“ dalijamasi žinia, esą naujos „Meta“ (ankstesnis pavadinimas –
„Facebook“) taisyklės suteiks prieigą prie vartotojų turinio, o visa skelbta informacija bus paviešinta.
Panaši melagiena sklido ir prieš dvejus metus.
„Greitai įsigalios nauja „Facebook“ / „Meta“ taisyklė, dėl kurios jie galės naudotis viskuo, ką paskelbėte
– net žinutėmis, kurios buvo ištrintos“, – toks įrašas pasirodė vienos socialinio tinklo „Facebook“
vartotojos paskyroje.
„Neleidžiu naudotis mano nuotraukomis, žinutėmis be mano raštiško sutikimo“, – pridėjo ji. Tokį įrašą
savo profilyje paskelbė daugiau nei 50 skirtingų socialinio tinklo vartotojų iš Lietuvos. Panašūs gandai
socialiniame tinkle sklido JAV, Australijoje, Singapūre, Indijoje, Tailande ir kitose šalyse.
Melaginga žinia dalintasi ir socialiniame tinkle „Twitter“. Tačiau tai nėra tiesa. „Galiu patvirtinti, kad
minėta žinutė neatitinka tikrovės“, – sakė „Facebook“ komunikacijos vadovas Manaschuenas
Kovapiratas.
„Žmonės gali koreguoti savo privatumo nustatymus, kad galėtų kontroliuoti, kas gali matyti tai, kuo jie
dalijasi, ir sustiprinti savo paskyros saugumą“, – pridėjo jis. Remiantis „Facebook“ paslaugų teikimo
sąlygomis, bendrovės pavadinimo pakeitimas neturi įtakos tam, kaip naudojami duomenys.
Panaši melagiena sklido prieš dvejus metus. Buvo rašoma, kad feisbuko vartotojai, sutikdami su
socialinio tinklo taisyklėmis, suteikia prieigą prie savo įkelto turinio. Renkama informacija neapsiriboja
tik nuotraukomis – kaupiami duomenys apie tai, iš kokio įrenginio prisijungiama, duomenys apie
buvimo vietą, susirašinėjimai su kitais socialinio tinklo vartotojais. Tai yra melaginga naujiena.

Student B
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B read the same news item.
Student A starts the conversation by summarising the news item.
Student B completes the conversation by summarising the discussion.

NO 2.

Prikėlė seną melagieną, kad „Facebook“ viešins informaciją apie vartotojus
Socialiniame tinkle „Facebook“ dalijamasi žinia, esą naujos „Meta“ (ankstesnis pavadinimas –
„Facebook“) taisyklės suteiks prieigą prie vartotojų turinio, o visa skelbta informacija bus paviešinta.
Panaši melagiena sklido ir prieš dvejus metus.
„Greitai įsigalios nauja „Facebook“ / „Meta“ taisyklė, dėl kurios jie galės naudotis viskuo, ką paskelbėte
– net žinutėmis, kurios buvo ištrintos“, – toks įrašas pasirodė vienos socialinio tinklo „Facebook“
vartotojos paskyroje.
„Neleidžiu naudotis mano nuotraukomis, žinutėmis be mano raštiško sutikimo“, – pridėjo ji. Tokį įrašą
savo profilyje paskelbė daugiau nei 50 skirtingų socialinio tinklo vartotojų iš Lietuvos. Panašūs gandai
socialiniame tinkle sklido JAV, Australijoje, Singapūre, Indijoje, Tailande ir kitose šalyse.
Melaginga žinia dalintasi ir socialiniame tinkle „Twitter“. Tačiau tai nėra tiesa. „Galiu patvirtinti, kad
minėta žinutė neatitinka tikrovės“, – sakė „Facebook“ komunikacijos vadovas Manaschuenas
Kovapiratas.
„Žmonės gali koreguoti savo privatumo nustatymus, kad galėtų kontroliuoti, kas gali matyti tai, kuo jie
dalijasi, ir sustiprinti savo paskyros saugumą“, – pridėjo jis. Remiantis „Facebook“ paslaugų teikimo
sąlygomis, bendrovės pavadinimo pakeitimas neturi įtakos tam, kaip naudojami duomenys.
Panaši melagiena sklido prieš dvejus metus. Buvo rašoma, kad feisbuko vartotojai, sutikdami su
socialinio tinklo taisyklėmis, suteikia prieigą prie savo įkelto turinio. Renkama informacija neapsiriboja
tik nuotraukomis – kaupiami duomenys apie tai, iš kokio įrenginio prisijungiama, duomenys apie
buvimo vietą, susirašinėjimai su kitais socialinio tinklo vartotojais. Tai yra melaginga naujiena.

Student A
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B have the same text.
Student A begins the discussion by giving a short summary of the news.
Student B completes the discussion by summarising it and drawing conclusions.

NO 3.

Renginiuose uždarose erdvėse privaloma

dėvėti respiratorius

Siekiant suvaldyti koronaviruso atmainos omikron plitimą, vyresni nei 6 metų amžiaus dalyviai bei
aptarnaujantis personalas privalo renginio uždarose erdvėse dėvėti respiratorius, priglundančius prie
veido ir dengiančius nosį ir burną, pranešimu spaudai informavo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Respiratorių leidžiama nedėvėti žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
Renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius bei iki
renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus
atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.
Dėvėti respiratorius ar medicinines kaukes ar skydelius rekomenduojama ir tokiu atveju, jei renginys
vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų
asmenų, išskyrus šeimos narius.
Rekomenduojama gyventojams atsakingai įvertinti būtinybę dalyvauti renginiuose ar juos organizuoti,
ypač tokius, kuriuose susirenka įprastai nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių.
Renginius SAM pataria organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.
Renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms, kuriems privaloma saviizoliacija; turintiems ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Už visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų
pažeidimą asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų
bauda, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500–6000 eurų bauda.

Student B

PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B read the same news item.
Student A starts the conversation by summarising the news item.
Student B completes the conversation by summarising the discussion.

NO 3.

Renginiuose uždarose erdvėse privaloma

dėvėti respiratorius

Siekiant suvaldyti koronaviruso atmainos omikron plitimą, vyresni nei 6 metų amžiaus dalyviai bei
aptarnaujantis personalas privalo renginio uždarose erdvėse dėvėti respiratorius, priglundančius prie
veido ir dengiančius nosį ir burną, pranešimu spaudai informavo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Respiratorių leidžiama nedėvėti žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
Renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius bei iki
renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus
atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.
Dėvėti respiratorius ar medicinines kaukes ar skydelius rekomenduojama ir tokiu atveju, jei renginys
vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas nuo kitų
asmenų, išskyrus šeimos narius.
Rekomenduojama gyventojams atsakingai įvertinti būtinybę dalyvauti renginiuose ar juos organizuoti,
ypač tokius, kuriuose susirenka įprastai nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių.
Renginius SAM pataria organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.
Renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms, kuriems privaloma saviizoliacija; turintiems ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Už visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų, Lietuvos Respublikos įstatymų
pažeidimą asmenys gali būti traukiami administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų
bauda, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500–6000 eurų bauda.

Student A

PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B have the same text.
Student A begins the discussion by giving a short summary of the news.
Student B completes the discussion by summarising it and drawing conclusions.

NO 4.

Druskininkuose įrengtas neįgaliųjų dienos centras
Dienos centras įkurtas Sveikatos gatvėje esančiose patalpose ir skirtas asmenims su negalia bei senyvo
amžiaus žmonėms. Čia atliktas remontas, įsigyta reikiama įranga. Įrengta salė, skirta sporto
užsiėmimams, fizinei mankštai. Sukurtos jaukios poilsio erdvės, virtuvė, valgykla ir kitos įvairios
neįgaliems asmenims pritaikytos patalpos. Šalia pastato įrengta stalo žaidimų ir treniruoklių bei sūpynių
neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims aikštelė.
„Šis centras yra skirtas teikti socialinės priežiūros ir pagalbos paslaugas dienos metu: čia įvairaus
amžiaus neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės galės praleisti savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama
veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose“, – rašoma pranešime. „Tokiu būdu jų
šeimos nariai ir artimieji galės dirbti, mokytis ar tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos kasdieninės
šeimos nario priežiūros“, – priduriama jame.
Centre taip pat sudaryta galimybė gauti maitinimą, fizioterapijos, kineziterapijos ar ergoterapijos
procedūras, tokias kaip masažai, speciali mankšta ir pan. Neįgaliųjų judėjimą centre palengvins tam
įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos įvairios priemonės.
Negalintys dalyvauti aktyviose fizinėse veiklose centro lankytojai galės pailsėti daugiafunkcinėse
lovose, pritaikytose negalią turintiems asmenims. Laisvalaikis, užsiėmimai vyks ir lauko erdvėje, kur
įrengta neįgaliesiems pritaikyta lauko žaidimų aikštelė.
Centro įrengimas atsiėjo 313,2 tūkst. eurų, didžioji dalis šių pinigų – Europos Sąjungos socialinio
paramos fondo lėšos.

Student B

PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B read the same news item.
Student A starts the conversation by summarising the news item.
Student B completes the conversation by summarising the discussion.

NO 4.

Druskininkuose įrengtas neįgaliųjų dienos centras
Dienos centras įkurtas Sveikatos gatvėje esančiose patalpose ir skirtas asmenims su negalia bei senyvo
amžiaus žmonėms. Čia atliktas remontas, įsigyta reikiama įranga. Įrengta salė, skirta sporto
užsiėmimams, fizinei mankštai. Sukurtos jaukios poilsio erdvės, virtuvė, valgykla ir kitos įvairios
neįgaliems asmenims pritaikytos patalpos. Šalia pastato įrengta stalo žaidimų ir treniruoklių bei sūpynių
neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims aikštelė.
„Šis centras yra skirtas teikti socialinės priežiūros ir pagalbos paslaugas dienos metu: čia įvairaus
amžiaus neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės galės praleisti savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama
veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose“, – rašoma pranešime. „Tokiu būdu jų
šeimos nariai ir artimieji galės dirbti, mokytis ar tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos kasdieninės
šeimos nario priežiūros“, – priduriama jame.
Centre taip pat sudaryta galimybė gauti maitinimą, fizioterapijos, kineziterapijos ar ergoterapijos
procedūras, tokias kaip masažai, speciali mankšta ir pan. Neįgaliųjų judėjimą centre palengvins tam
įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos įvairios priemonės.
Negalintys dalyvauti aktyviose fizinėse veiklose centro lankytojai galės pailsėti daugiafunkcinėse
lovose, pritaikytose negalią turintiems asmenims. Laisvalaikis, užsiėmimai vyks ir lauko erdvėje, kur
įrengta neįgaliesiems pritaikyta lauko žaidimų aikštelė.
Centro įrengimas atsiėjo 313,2 tūkst. eurų, didžioji dalis šių pinigų – Europos Sąjungos socialinio
paramos fondo lėšos.

Student A

PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B have the same text.
Student A begins the discussion by giving a short summary of the news.
Student B completes the discussion by summarising it and drawing conclusions.

NO 5.

Įspėjimas prekiaujantiems filmai.in taškais – jūsų banko sąskaita gali būti užšaldyta
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) perspėja, kad asmenims, užsiimantiems neteisėta autorių
teises pažeidžiančia veikla internete, gali būti užblokuotos jų asmeninės banko sąskaitos.
LRTK neretai nustato, kad interneto svetainių arba socialinių tinklų paskyrose yra siūloma įsigyti
interneto svetainės filmai.in, kurioje vykdoma autorių teises pažeidžianti veikla, parduodant taškų
kuponus, kuriuos galima naudoti atsiskaitant už šioje svetainėje neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių
saugomą turinį.
Atlikus nurodytus veiksmus ir pasirinkus mokėjimo būdą, yra atsiunčiami rekvizitai asmens, į kurio
banko sąskaitą reikia pervesti nurodytą sumą, ir gaunami taškai, kurie suteikia prieigą prie neteisėtai
paskelbto autorių teisių saugomo turinio – filmų, serialų. Tokiu būdu interneto svetainių ar socialinių
tinklų paskyrose nurodytas asmuo vykdo neteisėtą veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys
neteisėtai paskelbiamas internete ir už tai gaunama finansinė nauda.
LRTK turi teisę nurodyti finansinėms institucijoms nutraukti tokių asmenų finansines operacijas. Iki šiol
LRTK yra priėmusi sprendimus dėl šešių asmenų, kurie prekiavo filmai.in taškais. Supratę, kad vykdė
neteisėtą veiklą, asmenys gailėjosi bei pasižadėjo gerbti autorių teises ir ateityje tokia veikla neužsiimti.
LRTK informuoja tarptautines finansines platformas, įskaitant „PayPal“, „Stripe“, „Selly“ dėl autorių
teisių pažeidimų, taip pat praneša mokėjimo kortelių įmonėms „VISA“ ir „Mastercard“.
Atkreipdama dėmesį į piratavimą internete ir siekdama užkirsti kelią autorių teisių pažeidimams, LRTK
kviečia Lietuvos visuomenę būti atsakinga naudojantis internetu, gerbti kūrinius kuriančių autorių darbą
bei naudotis tik legaliais šaltiniais norint žiūrėti, klausyti ar skaityti autorių sukurtus kūrinius.

Student B
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B read the same news item.
Student A starts the conversation by summarising the news item.
Student B completes the conversation by summarising the discussion.

NO 5.

Įspėjimas prekiaujantiems filmai.in taškais – jūsų banko sąskaita gali būti užšaldyta
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) perspėja, kad asmenims, užsiimantiems neteisėta autorių
teises pažeidžiančia veikla internete, gali būti užblokuotos jų asmeninės banko sąskaitos.
LRTK neretai nustato, kad interneto svetainių arba socialinių tinklų paskyrose yra siūloma įsigyti
interneto svetainės filmai.in, kurioje vykdoma autorių teises pažeidžianti veikla, parduodant taškų
kuponus, kuriuos galima naudoti atsiskaitant už šioje svetainėje neteisėtai viešai paskelbtą autorių teisių
saugomą turinį.
Atlikus nurodytus veiksmus ir pasirinkus mokėjimo būdą, yra atsiunčiami rekvizitai asmens, į kurio
banko sąskaitą reikia pervesti nurodytą sumą, ir gaunami taškai, kurie suteikia prieigą prie neteisėtai
paskelbto autorių teisių saugomo turinio – filmų, serialų. Tokiu būdu interneto svetainių ar socialinių
tinklų paskyrose nurodytas asmuo vykdo neteisėtą veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys
neteisėtai paskelbiamas internete ir už tai gaunama finansinė nauda.
LRTK turi teisę nurodyti finansinėms institucijoms nutraukti tokių asmenų finansines operacijas. Iki šiol
LRTK yra priėmusi sprendimus dėl šešių asmenų, kurie prekiavo filmai.in taškais. Supratę, kad vykdė
neteisėtą veiklą, asmenys gailėjosi bei pasižadėjo gerbti autorių teises ir ateityje tokia veikla neužsiimti.
LRTK informuoja tarptautines finansines platformas, įskaitant „PayPal“, „Stripe“, „Selly“ dėl autorių
teisių pažeidimų, taip pat praneša mokėjimo kortelių įmonėms „VISA“ ir „Mastercard“.
Atkreipdama dėmesį į piratavimą internete ir siekdama užkirsti kelią autorių teisių pažeidimams, LRTK
kviečia Lietuvos visuomenę būti atsakinga naudojantis internetu, gerbti kūrinius kuriančių autorių darbą
bei naudotis tik legaliais šaltiniais norint žiūrėti, klausyti ar skaityti autorių sukurtus kūrinius.

Student A
PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B have the same text.
Student A begins the discussion by giving a short summary of the news.
Student B completes the discussion by summarising it and drawing conclusions.

NO 6.

Seimas įteisino „x“, „w“ ir „q“ raides asmens dokumentuose
Seimas įteisino originalią vardų ir pavardžių rašybą lotyniškais rašmenimis asmens dokumentuose.
Parlamentas 82 balsais „už“, 37 balsais „prieš“ ir 3 parlamentarams susilaikius priėmė tokį Asmens
vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą. Teisės aktas įsigalios, jei jį pasirašys prezidentas
Gitanas Nausėda.
Įstatymas leis lietuviškuose pasuose rašyti x, w ir q raides. Tokia rašyba būtų galima ir tuo atveju, jeigu
asmens tėvų pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis, taip pat – jei jis, tėvai,
seneliai turėjo ar turi kitos valstybės pilietybę ir vardas bei pavardė ne lietuviškais rašmenimis įrašyti
dokumento šaltinyje.
„Lietuvos piliečiai – mišrios šeimos, jų vaikai, o taip pat ne lietuvių tautybės asmenys – galės originalia
forma užsirašyti vardą ir pavardę. Pagarba savo piliečiams yra prielaida demokratiškai valstybei.
Pagarba asmens tautybei, kultūrai, asmenvardžiui yra esminis pamatas, ugdantis meilę tėvynei ir
valstybei, kurioje gyvename“, – sakė teisingumo ministrė.
Už įstatymo priėmimą kalbėję Seimo nariai argumentavo, kad iki šiol dėl originalios pavardžių rašybos
dokumentuose žmonės buvo priversti eiti į teismus. Oponentai teigė, kad nelietuviški rašmenys
prieštarauja konstituciniam lietuvių valstybinės kalbos statusui ir yra išdavystė.
Kai kurie Seimo nariai teigė, kad teisė rašyti originalų asmenvardį yra paprasta. „Asmens vardas ir
pavardė priklauso žmogui, tai yra jo nuosavybė, ir niekas neturėtų tos teisės atimti“.
Kiti teigė, kad priėmus įstatymą bus nuvilta daugybė lietuvybę puoselėjančių žmonių. „Norėdami spręsti
individualias problemas ir jas iškelti aukščiau valstybinės kalbos, norėdami patikti ar įtikti kažkam,
griauname pamatinę mūsų tautos vertybę, valstybinę kalbą“.
Galimybės rašyti pavardes originaliais rašmenimis taip pat siekia Lietuvos lenkai, šis klausimas nuolat
keliamas per dvišalius Lietuvos ir Lenkijos politikų susitikimus.

Student B

PAIR DISCUSSION
You are going to read a news item in Lithuanian.
You have to respond to the news and discuss it with a partner in English.
Your partner has also read the same news item.
You have 5 minutes to read the text and prepare for the discussion. You can make notes if you wish.
The discussion should take up to 3 minutes.
You are expected to:
- summarise the content / state the issue presented in the text (Student A);
- exchange opinions and /or emotions with the partner about the news; evaluate;
- make personal comment; relate the issue to your own experience or knowledge;
- summarise and conclude your discussion (Student B).
Note. If you start the discussion, your partner will have to complete the discussion and vice versa.
Student A and Student B read the same news item.
Student A starts the conversation by summarising the news item.
Student B completes the conversation by summarising the discussion.

NO 6.

Seimas įteisino „x“, „w“ ir „q“ raides asmens dokumentuose
Parlamentas 82 balsais „už“, 37 balsais „prieš“ ir 3 parlamentarams susilaikius priėmė tokį Asmens
vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą. Teisės aktas įsigalios, jei jį pasirašys prezidentas.
Įstatymas leis lietuviškuose pasuose rašyti x, w ir q raides. Tokia rašyba būtų galima tuo atveju, jeigu
asmens tėvų pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis, taip pat – jei jis, tėvai,
seneliai turėjo ar turi kitos valstybės pilietybę ir vardas bei pavardė ne lietuviškais rašmenimis įrašyti
dokumento šaltinyje.
„Lietuvos piliečiai – mišrios šeimos, jų vaikai, o taip pat ne lietuvių tautybės asmenys – galės originalia
forma užsirašyti vardą ir pavardę. Pagarba savo piliečiams yra prielaida demokratiškai valstybei.
Pagarba asmens tautybei, kultūrai, asmenvardžiui yra esminis pamatas, ugdantis meilę tėvynei ir
valstybei, kurioje gyvename“, – sakė teisingumo ministrė.
Už įstatymo priėmimą kalbėję Seimo nariai argumentavo, kad iki šiol dėl originalios pavardžių rašybos
dokumentuose žmonės buvo priversti eiti į teismus. Oponentai teigė, kad nelietuviški rašmenys
prieštarauja konstituciniam lietuvių valstybinės kalbos statusui ir yra išdavystė.
Kai kurie Seimo nariai teigė, kad teisė rašyti originalų asmenvardį yra paprasta. „Asmens vardas ir
pavardė priklauso žmogui, tai yra jo nuosavybė, ir niekas neturėtų tos teisės atimti“.
Kiti teigė, kad priėmus įstatymą bus nuvilta daugybė lietuvybę puoselėjančių žmonių. „Norėdami spręsti
individualias problemas ir jas iškelti aukščiau valstybinės kalbos, norėdami patikti ar įtikti kažkam,
griauname pamatinę mūsų tautos vertybę, valstybinę kalbą“.
Galimybės rašyti pavardes originaliais rašmenimis taip pat siekia Lietuvos lenkai, šis klausimas nuolat
keliamas per dvišalius Lietuvos ir Lenkijos politikų susitikimus.

