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Grožinė literatūra (privalomoji) 

Elektroninė literatūros chrestomatija 11-12 klasei 
 https://mokovas.files.wordpress.com/2014/05/e-chrestomatija_11-12_kl.pdf 

Kultūros epochos ir literatūros srovės 

 https://mokovas.wordpress.com/kulturos-epochos-ir-literaturos-sroves/ 

A. Baranauskas „Anykščių šilelis“ 
 http://antologija.lt/text/antanas-baranauskas-anyksciu-silelis 

A. Vaičiulaitis „Valentina“ 
 http://antologija.lt/text/antanas-vaiciulaitis-valentina 

A. Vienuolis „Legendos. Apsakymai. Apysakos“ 
 http://antologija.lt/text/antanas-vienuolis-legendos-apsakymai-apysaka 

 B. Sruoga. „Dievų miškas“ 

 http://antologija.lt/text/balys-sruoga-dievu-miskas 

H. Radauskas „Eilėraščiai“ 
 http://antologija.lt/text/henrikas-radauskas-eilerasciai 
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I. Šeinius „Kuprelis“ 

 http://antologija.lt/text/ignas-seinius-kuprelis 

I. Simonaitytė „Aukštųjų Šimonių likimas“ 
http://antologija.lt/text/ieva-simonaityte-aukstuju-simoniu-likimas 

J. Biliūnas „Liūdna pasaka“ 
 http://antologija.lt/text/jonas-biliunas-liudna-pasaka 

J. Savickis. Novelės. 
 http://antologija.lt/text/jurgis-savickis-noveles 

J. Tumas – Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“ 
 http://antologija.lt/text/juozas-tumas-vaizgantas-dedes-ir-dedienes 

K. Boruta „Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu 

Paudruvės krašte“ 
 http://antologija.lt/text/kazys-boruta-baltaragio-malunas 

K. Donelaitis „Metai“ 

 http://antologija.lt/text/kristijonas-donelaitis-metai 

M. Katiliškis „Miškais ateina ruduo“ 

 http://antologija.lt/text/marius-katiliskis-miskais-ateina-ruduo 

Maironis „Pavasario balsai“ 

 http://antologija.lt/text/maironis-pavasario-balsai 

Šatrijos Ragana „Sename dvare“ 

 http://antologija.lt/text/satrijos-ragana-sename-dvare 

V. Krėvė „Skirgaila“ 

 http://antologija.lt/text/vincas-kreve-skirgaila 

V. Mykolaitis – Putinas ‚Altorių šešėly“ 

ttp://antologija.lt/text/vincas-mykolaitis-putinas-altoriu-sesely/02 

S. Nėris Diemedžiu žydėsiu 

http://antologija.lt/text/salomeja-neris-diemedziu-zydesiu 

Gedimino laiškai 
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http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-laiskai 

Mikalojus Husovianas Giesmė apie stumbrą 

http://antologija.lt/text/mikalojus-husovianas-giesme-apie-stumbra 

A.Strazdas Giesmės svietiškos ir šventos 

http://antologija.lt/text/antanas-strazdas-giesmes-svietiskos-ir-sventos 

Henrikas Nagys Grįžulas 

http://antologija.lt/text/henrikas-nagys-grizulas 

Lazdynų Pelėda  Ir Pražuvo kaip sapnas 

http://antologija.lt/text/lazdynu-peleda-ir-prazuvo-kaip-sapnas 

Liudvikas Rėza įvadinis straipsnis K. Donelaičio „Metu“ 1 

leidimui 

http://antologija.lt/text/liudvikas-reza-ivadinis-straipsnis-donelaicio-metu-pirmam-leidimui 

Martynas Mažvydas Knygelės 

http://antologija.lt/text/martynas-mazvydas-knygeles-pacios-bylo-lietuvninkump-ir-zemaiciump 

Žemaitė Laimė nutekėjimo 

http://antologija.lt/text/zemaite-laime-nutekejimo 

Balys Sruoga Milžino paunksmė 

http://antologija.lt/text/balys-sruoga-milzino-paunksme 

Dionizas Poška Mužikas žemaičių ir lietuvos 

http://antologija.lt/text/dionizas-poska-muzikas-zemaiciu-ir-lietuvos 

M. Daukša Postilė („prakalba į malonųjį skaitytoją“) 

http://antologija.lt/text/mikalojus-dauksa-prakalba-i-malonuji-skaitytoja 

M.K. Sarbievijus Lyrika. Lemties žaidimai 

http://antologija.lt/text/motiejus-kazimieras-sarbievijus-lemties-zaidimai 

Mickevičius A. Odė junystei 

https://mickevicius.wordpress.com/programiniai-kuriniai/poezija/ode-jaunystei/ 

Mickevičius A. Romantika 
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https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12/lietuviu-literatura/xix-a-literatura-romantizmas/adomas-

mickevicius/353 

Mickevičius A. Akermano stepės 

https://mickevicius.wordpress.com/programiniai-kuriniai/poezija/akermano-stepes/ 

Mickevičius A. Vėlinės II,IV dalis 

ihttps://mickevicius.wordpress.com/programiniai-kuriniai/poezija/akermano-stepes/ 

Mickevičius A, Ponas Tadas 

http://www.dramustalcius.lt/download/adomas_mickevicius__ponas_tadas 

Radvanas J. Radiliada 

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LD00/Jonas_Radvanas._Radviliada.LD2700.pdf 

Aistis J. Poezija 

http://antologija.lt/text/jonas-aistis-poezija 

Nėris S. Prie didelio kelio 

http://antologija.lt/author/salomeja-neris 

Škėma A. Balta drobulė 

http://antologija.lt/text/antanas-skema-balta-drobule 

Justinas Marcinkevičius Eilėraščiai 

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Justinas_Marcinkevičius_Eilėraščiai. 

Justinas Marcinkevičius Mažvydas 

http://www.kalbam.lt/wp-content/uploads/2014/01/Justinas-Marcinkevicius-MAZVYDAS.pdf 

Aputis J. Keleivio novelės 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm 

Sigitas Geda Eilėraščiai 

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/index.htm 

Mačernis V. Metai (sonetai) 

http://antologija.lt/text/vytautas-macernis-po-ukanotu-nesinios-dangum/02 
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Bronius Krivickas 

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LH00/Bronius_Krivickas._Eil 

Martinaitis M. Eilėraščiai 

http://www.tekstai.lt/tekstai/283-martinaitis-marcelijus 

 

 

Įdomu 
 

 

Kultūros epochos ir literatūros srovės 
https://mokovas.wordpress.com/kulturos-epochos-ir-literaturos-sroves/ 

 

Panemunės kelias. Lietuvos istorinės pilys ir dvarai. (Video 

anglų kalba, subtitrai lietuvių kalba) 
https://www.youtube.com/watch?v=BOdG0zYQZwM 

 

Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=phiA0QGYfVw 

Gamta. 4 metų laikai.(Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=l5KOhH-yNag 

What is Lithuania? (video) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=WH9mTk1mxkI&feature=emb_title 

What is Vilnius? (video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=KdPCxj1Yd2U 

“Ar įmanoma tapti genijumi?” (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=uOPispl_xw0 

Apie šiuolaikinį maistą ? (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=sDXnyxvS9z4 

Aplink Lietuvą – Klaipėdos Apskritis (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=vbk-5BGWNss 

Aplink Lietuvą – Alytaus Apskritis (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q0etkU9sdvg 
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Aplink Lietuvą – Kauno Apskritis (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=aehXjNYdBm8 

 

Aplink Lietuvą – Panevėžio Apskritis (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=FnsjiAJOpDA 

Aplink Lietuvą – Šiaulių Apskritis (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=FdkBH619RA0 

Aplink Lietuvą – Tauragės Apskritis (Video) 
 https://www.youtube.com/watch?v=hV9Jd6_FtvU 

 

Profesinė literatūra 
 

 

Karštųjų patiekalų gamybos technologijos 
https https://issuu.com/mpcentras/docs/inga_svetlana_e_book 

Sriubų ir padažų gamybos technologijos 
https://issuu.com/mpcentras/docs/sonata_laimute_e_book 

Desertinių patiekalų gamybos technologinių kompetencijų 

tobublinimo programos mokymo medžiaga 

http://www.ukvm.lt/bylos/el_biblioteka/Virejai/Desertiniu_patiekalu_gamyba.pdf 

Šaltųjų patiekalų gamybos technologijos 
https://issuu.com/mpcentras/docs/giedre_e_book 

Proginių patiekalų gamybos technologijos 
https://issuu.com/mpcentras/docs/vida_zivile_e_book 

Sriubų ir padažų gamybos technologijos 
https://issuu.com/mpcentras/docs/ona_ramune_e_book 

Patiekalų patiekimo ir dekoravimo technologinių kompetencijų 

tobublinimo programos mokymo medžiaga 

http://www.ukvm.lt/bylos/el_biblioteka/Virejai/Patiekalu_pateikimas_ir_dekoravimas.pdf 

Nacionalinių patiekalų gamybos gamybos technologinių 

kompetencijų tobublinimo programos mokymo medžiaga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aehXjNYdBm8
https://www.youtube.com/watch?v=FnsjiAJOpDA
https://www.youtube.com/watch?v=FdkBH619RA0
https://www.youtube.com/watch?v=hV9Jd6_FtvU
https://issuu.com/mpcentras/docs/inga_svetlana_e_book
https://issuu.com/mpcentras/docs/giedre_e_book
https://issuu.com/mpcentras/docs/vida_zivile_e_book
https://issuu.com/mpcentras/docs/ona_ramune_e_book
http://www.ukvm.lt/bylos/el_biblioteka/Virejai/Patiekalu_pateikimas_ir_dekoravimas.pdf


http://www.ukvm.lt/bylos/el_biblioteka/Virejai/Nacionaliniu_patiekalu_gamyba.pdf 

Specialiųjų užsakymų aptarnavimas 
https://issuu.com/mpcentras/docs/almaastae 

Specialus aptarnavimas ir darbas prie svečio stalo 
https://issuu.com/mpcentras/docs/kristina_dilys_e_book 

Pirminis maisto produktų ruošimas, pusgaminių gamybos 

technologijos 
https://issuu.com/mpcentras/docs/ona_ramune_e_book 

 

Barmeno darbo organizavimas 
https://issuu.com/mpcentras/docs/raimonda_zita_e_book 

Saldžiųjų patiekalų ir gėrimų gamybos technologijos 
https://issuu.com/mpcentras/docs/janina_matilda_e_book 

Nemielinių tešlų konditerijos gaminių gamyba 

https://www.espc.lt/file/repository/Mokom._medz_Nemieline_konditerija_I_kursas_tikslai.pdf 

Konditerinių tešlų ir gaminių gamybos gamybos technologinių 

kompetencijų tobublinimo programos mokymo medžiaga 

http:/www./pmdtkt.upc.smm.lt/dokumentai/Medziaga/maistas/mm3/maistas-3medziaga.pdf 

Kreminių gaminių gamybos technologinių kompetencijų 

tobublinimo programos mokymo medžiaga 

http:/www./pmdtkt.upc.smm.lt/dokumentai/Medziaga/maistas/mm2/maistas-2medziaga.pdf 

Karštųjų patiekalų gamybos technologinių kompetencijų 

tobublinimo programos mokymo medžiaga 

http:/www./pmdtkt.kpmpc.lt/wp-content/up-loads/2018/04/3_mokymu_medziaga27.pdf 

Barmeno technologinių kompetencijų tobublinimo programos 

mokymo medžiaga 

http:/www./pmdtkt.kpmpc.lt/wp-content/up-loads/2018/04/1_mokymu_medziaga27.pdf 

Padavėjo technologinių kompetencijų tobublinimo programos 

mokymo medžiaga 

http:/www./pmdtkt.kpmpc.lt/wp-content/up-loads/2018/04/5_mokymu_medziaga27.pdf 
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Sveikatos mitybos patiekalų gamybos technologinių 

kompetencijų tobublinimo programos mokymo medžiaga 

http:/www./pmdtkt.kpmpc.lt/wp-content/up-loads/2018/04/10_mokymu_medziaga27.pdf 

Elgesio etiketas. Svečių priėmimo estetika ir bendravimo 

etiketas 

http://laukogeles.wordpress.com/2015/05/19/elgesio-protokolas/ 

Civilinės saugos mokymo priemonės 

https://www.ugm.lt/lt/civilinė sauga/mokymo priemonės.html 
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https://www.ugm.lt/lt/civilinė

