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PATVIRTINTA 

           Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 

                                                                                      2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-10 

 

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  
(asignavimų valdytojo kodas 188780533) 

2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANAS 

 I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos misija – daugiakalbėje Europos Sąjungoje 

išsaugoti valstybinės kalbos statusą, skatinti lietuvių kalbos plėtrą, užtikrinti lietuvių 

kalbos funkcionavimą visose viešojo gyvenimo srityse, rūpintis jos paveldu. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

Lietuvių kalba – Lietuvos žmonių kultūrinio ir socialinio savitumo raiškos ir 

visuomenės vienijimo, valstybės ir jos gyventojų bendravimo priemonė, vienas svarbiausių 

valstybės suverenumo ir vientisumo požymių. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodytas 

lietuvių kalbos statusas: ji yra valstybinė kalba. Lietuvių kalba yra ir viena iš oficialiųjų 

Europos Sąjungos kalbų.  

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) yra valstybės įstaiga, 

sprendžianti kalbos politikos ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus, teikianti 

valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl teisės aktų projektų, kuriuose yra nuostatų, 

reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nustatanti lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, 

vykdanti lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo darbą.  

Kalbos komisijos veiklos kryptis ir uždavinius lemia svarbūs visuomenės ir valstybės 

poreikiai. Kalbos komisija remiasi kalbos mokslu ir kalbos norminimo tradicijomis, principais 

ir kriterijais, atsižvelgia į kitų Europos Sąjungos valstybių vykdomą kalbos politiką ir patirtį. 

Kalbos komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga, ji veikia 

pagal Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymą (Žin., 2001, Nr. 

102-3628; 2004, Nr. 115-4281; 2012, Nr. 132-66). Kalbos komisiją sudaro 17 Seimo skiriamų 

narių – aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo institutų, kultūros įstaigų darbuotojų. Iš jų 

etatiniai darbuotojai yra 2 – Kalbos komisijos pirmininkas ir pavaduotojas. Kalbos komisijos 

veiklą organizuoja sekretoriatas. 

Kalbos komisija yra Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) narė, 

dalyvauja Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) darbe, 

bendradarbiauja su Latvijos Valstybinės kalbos centru, Latvių kalbos agentūra. Kalbos 

komisijos atstovai yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų 

terminologijos forumo koordinavimo grupės nariai. Vykdydama Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų 

terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417), Kalbos komisija koordinuoja 

Europos Sąjungos terminologų ar kitų atsakingų asmenų pateikiamų terminų derinimą 

Lietuvoje (vieno langelio principu).  

Įvertinus dabartinę kalbos vartosenos situaciją, 2011–2013 metais pasiektus rezultatus, 

2014 metais nustatomi šie Kalbos komisijos veiklos prioritetai: 1) valstybinės kalbos statuso 

įtvirtinimas ir teisinis kalbos vartojimo reglamentavimas; 2)  kalbos norminamoji veikla ir jos 

rezultatų sklaida; 3) mokslo kalbos būklės tyrimas ir rekomendacijų teikimas; 4) dabartinės 

kalbos ir jos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai.   
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PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

Įvertinusi valstybinės kalbos funkcionavimo pokyčius, Kalbos komisija Lietuvos 

Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui 2012 metais pateikė Lietuvos 

Respublikos valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo naujos redakcijos projekto 

pataisų (komiteto posėdyje joms pritarta). Jei LR Seimas 2014 metais priimtų Lietuvos 

Respublikos valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo naują redakciją, Kalbos 

komisijai reikėtų peržiūrėti (ir prireikus koreguoti) kai kuriuos nutarimus. 2014 metais pagal 

poreikį numatoma tikslinti nutarimus „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“, „Dėl Lietuvos 

vietovardžių sąrašo“, valstybių ir jų sostinių pavadinimus reglamentuojančius ir kitus 

nutarimus.  

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

Kalbos komisija, įgyvendindama savo funkcijas, ir einamaisiais metais numato 

stiprinti  bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis. 2014 metais planuojama dirbti 

ministerijų ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse, rengsiančiose teisės aktų ir kitų 

dokumentų, reglamentuojančių valstybinės kalbos teisinį vartojimą, projektus. Ypatingas 

dėmesys bus skiriamas lietuvių kalbos gyvavimui elektroninėje terpėje koordinuojant 

Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse numatytų 

uždavinių įgyvendinimą. 

2013 metais siekiant padidinti veiklos efektyvumą iš naujo buvo įvertinta institucijos 

administracinė struktūra ir centralizuotas bendrųjų funkcijų atlikimas. Vertinant atsižvelgta į 

tai, kad Kalbos komisija pirmenybę teikia teisiniam valstybinės kalbos vartojimo 

reglamentavimui, valstybinės kalbos statuso stiprinimui ir Kalbos komisijos 

bendradarbiavimui su kitomis institucijomis. Sprendimo dėl bendrųjų funkcijų atlikimo 

centralizavimo priėmimą lėmė ir būtinybė laiku ir kokybiškai vykdyti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1452 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro 

įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kalbos komisijai 

pavestą naują funkciją – teikti konsultacijas VĮ Registrų centrui dėl juridinių asmenų 

pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. 2014 metais, atsižvelgiant į 

poreikius, gali būti ieškoma naujų veiklos efektyvumo didinimo būdų.   

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

Atsižvelgiant į Kalbos komisijos veiklos pobūdį, 2014–2016 metais nustatyti du 

strateginiai tikslai, kurie įgyvendinami pagal tris programas. Pabaigus vykdyti Valstybinės 

kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą 2016 metais 

pirmenybė bus teikiama iki šiol nepakankamai finansuotos Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių 

ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos priemonėms 

įgyvendinti. Įvertinus valstybinės kalbos teisinį reglamentavimą ir funkcionavimą viešajame 

valstybės gyvenime, atliktus ir atliekamus mokslinius ir taikomuosius lituanistikos tyrimus, 

visuomenės poreikius ir kt. veiksnius 2014–2015 metais numatyta parengti naują programą, 

skirtą valstybinės kalbos vartosenos tyrimams ir jų rezultatų sklaidai.  

Įgyvendinami strateginiai tikslai yra ilgalaikiai. Jų sąranga ir eiliškumas grindžiamas 

poreikiu užtikrinti valstybinės kalbos statuso stiprinimo ir teisinio kalbos vartojimo 

reglamentavimo, lietuvių kalbos plėtros ir kintančių visuomenės kalbinių poreikių tenkinimo 

dermę. 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
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Kalbos komisijos strateginiai tikslai ir įgyvendinamos programos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

 

2014 metų asignavimų paskirstymas programoms įgyvendinti (tūkst. Lt): 

 
 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Kalbos komisijos, jos ekspertų ir pakomisių veiklą aptarnauja Kalbos komisijos 

sekretoriatas. Sekretoriatą sudaro Bendrasis, Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis 

ir Programų skyriai. Kalbos komisijoje yra 21,5 etato, iš jų 2 valstybės pareigūnai, 15 

valstybės tarnautojų, kiti dirba pagal darbo sutartis. Visi specialistai turi aukštąjį išsilavinimą, 

trys – daktaro laipsnį. Darbuotojų kvalifikacija tobulinama derinant poreikius ir finansines 

galimybes. 

 Žmonių ištekliai, galima sakyti, yra pakankami Kalbos komisijai priskirtoms 

funkcijoms vykdyti. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. 

2 strateginis tikslas 

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos 

normų sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros 

plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų 

kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti 

kalbos paveldo apsaugą 

1 strateginis tikslas 

Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip 

valstybinės, statusą, jos 

funkcionavimą ir sklaidą visose 

viešojo gyvenimo srityse 
 

 

1 programa  

Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir 

sklaida 2006–2015 m.  

Asignavimai, iš viso 1253,0 tūkst. Lt 

2 programa 

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 

funkcionavimo ir kaitos tyrimai 2011–2020 m. 

Asignavimai, iš viso 400,0 tūkst. Lt 

 

 

Asignavimai, iš viso 360 tūkst. Lt 
 

1 programa 

Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra 

Asignavimai, iš viso 1102,0 

tūkst. Lt 

Iš jų DU: 683,0 tūkst. Lt 
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nutarimui Nr. 1452 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo 

Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ vykdyti Bendrąjį skyrių reikėtų papildyti bent vienu specialistu. Jis 

teiktų konsultacijas VĮ Registrų centrui dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių 

bendrinės kalbos normoms. Be to, Kalbos komisija neturi galimybių suformuoti strateginio 

planavimo bei analizės skyriaus ar nuolatinės darbo grupės (darbą atlieka skyrių vedėjai ir 

specialistai).  

2014 metais, atsižvelgiant į poreikius, gali būti struktūrinių pokyčių, susijusių su 

strateginių tikslų įgyvendinimu ir rezultatų pasiekimu.  

 

Kalbos komisijos pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio išlaidos 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Pareigybių skaičius, vnt. 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Darbo užmokesčio išlaidos, 

tūkst. litų 

629,0 643,0 683,0 695,0 705,0 

 

2014 metų pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčio išlaidos (tūkst. Lt)  

pasiskirstymas pagal pareigybių grupes  

 
 

                 (96)  
 

                      (134) 

 

 
 

 

 
 

 
      (453)  

 

 

 

 

VALDYMO IŠLAIDOS 

Institucijos valdymo išlaidos numatytos programoje „Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra“, kurią vykdo Kalbos komisijos vadovybė ir sekretoriatas. 

Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 1996–2015 metų programą ir 

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 metų programą vykdo mokslo ir studijų institucijos, viešosios ir kt. įstaigos. 

Abiejų programų lėšos pervedamos institucijoms Kalbos komisijos užsakomiesiems 

projektams vykdyti, dalis jų skiriama Kalbos komisijos ekspertų atliktiems darbams apmokėti. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2013 gegužės 14 d. nutarimu Nr. XII-308 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir 

Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui 

atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, 

savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos 

valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“ Kalbos 

komisija perkelta iš III grupės į II grupę, todėl 2014 m. didėja darbo užmokesčio išlaidos. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
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1 lentelė. 2014–2016 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos (tūkst. Lt)  

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

2014 metų asignavimai Numatomi 2015 metų asignavimai Numatomi 2016 metų asignavimai 

 iš jų 

iš viso 

iš jų  iš jų 

iš viso 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 
iš viso 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti iš viso 
iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 
iš viso 

iš jų darbo 

užmokesčiui 

1. Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra 

1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0  

 iš jų valdymo išlaidos 1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0  

2. Valstybinės kalbos normi-

nimas, vartojimas, ugdymas 

ir sklaida 2006–2015 m. 

1253,0 1253,0   1003,0 1003,0       

 iš jų valdymo išlaidos 0 0   0 0   0 0   

3. Lietuvių bendrinės kalbos, 

tarmių ir kitų kalbos atmai-

nų funkcionavimo ir kaitos 

tyrimai 2011–2020 m. 

400,0 400,0   650,0 650,0   1633,0 1633,0   

 iš jų valdymo išlaidos 0 0   0 0   0 0   

Iš viso asignavimų programoms 2755,0 2755,0 683,0  2771,0 2771,0 695,0  2773,0 2773,0 705,0  

iš jų valdymo išlaidos 1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0  

Valdymo išlaidų dalis, procentais 40 40 100  40,3 40,3 100  41,1 41,1 100  
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

VEIKLOS KONTEKSTAS  

 Valstybinės kalbos politika neatsiejama nuo Europos ir pasaulio integracijos 

skatinamų procesų. Šalies narystė Europos Sąjungoje leidžia Lietuvos kalbos politiką vertinti 

Europos kontekste, sudaro galimybes prisidėti prie bendrų Europos kalbų politikos nuostatų 

kūrimo. 2014 metais planuojama dalyvauti Florencijoje vyksiančioje EFNIL metinėje 

konferencijoje, skirtoje mokslo kalbos problemoms aptarti. Kalbos komisijos atstovai numato 

dalyvauti Europos Sąjungos institucijų terminologų pasitarime ir susitikime su Europos 

sąjungos institucijų vertėjais.   

 Europoje stiprėja pastangos išsaugoti kalbų įvairovę, kita vertus, ekonominiai ir 

socialiniai veiksniai palankesni vadinamosioms tarptautinio bendravimo kalboms, ypač anglų 

kalbai. Tokiomis aplinkybėmis pagrindinis valstybinės kalbos politikos tikslas – stiprinti 

valstybinės kalbos statusą ir skatinti jos plėtrą, kad būtų užtikrintas lietuvių kalbos 

funkcionalumas visose viešojo gyvenimo srityse. 2014 metų pradžioje Lietuvos Respublikos 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas ir Kalbos komisija organizuoja tarptautinę 

konferenciją „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“, kurioje bus aptartos Europos 

šalių (Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Danijos) kalbų politikos aktualijos ir pristatyta geroji 

patirtis, įvertintas šiuolaikinės visuomenės požiūris į kalbos politiką, diskutuota dėl 

valstybinės lietuvių kalbos politikos krypčių. Kalbos komisija, rengdama Valstybinės kalbos 

politikos gaires, atsižvelgs į konferencijoje išsakytas įžvalgas. 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais aktais sukurti teisiniai 

valstybinės kalbos apsaugos ir plėtros pagrindai. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 

lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje 

(Žin., 2002, Nr. 113-5029) pabrėžiama būtinybė užtikrinti lietuvių kalbos apsaugą ir 

tęstinumą, skatinti modernią jos plėtrą žinių visuomenės poreikiams tenkinti. 1995 metais 

priimtas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 15-34; 2002, Nr. 

68-2760) reglamentuoja lietuvių kalbos vartojimą daugelyje viešojo gyvenimo sričių, tačiau 

nemažai įstatymo nuostatų nebeatitinka dabarties realijų (tobulintina kalbos tvarkybos 

sistema, tvarkytinas kai kurių sričių kalbos reglamentavimas ir kt.).  

Globalizacijos procesas skatina anglų kalbos, imamos laikyti universalia, įsigalėjimą, 

ji stumia lietuvių kalbą iš mokslo ir studijų, darbo santykių ir kitų sričių, menkina lietuvių 

kalbos prestižą kai kuriose visuomenės grupėse. Tokiomis aplinkybėmis skirtina daugiau 

dėmesio ir lėšų valstybinės kalbos statusui stiprinti, visuomenės pasitikėjimui savo kalbos 

galiomis ugdyti. Skatintini ir vykdytini globalizacijos ir naujų informacinių terpių nulemti 

lietuvių kalbos raidos procesų ir visuomenės gyvenimo pokyčių tyrimai. Ypač aktualūs 

kompleksiniai su visuomenės socialine raida susiję kintančios lietuvių kalbos padėties ir naujų 

jos vartosenos reiškinių, lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų kaitos ir 

sąveikos procesų tyrimai.  

2014 metais planuojama dar daugiau dėmesio skirti lietuvių kalbos mokymo bendrojo 

lavinimo mokyklose ir specialybės kalbos mokymo ir raštingumo būklės aukštosiose 

mokyklose problemoms ir taisyklingumo reikalavimų stiprinimui. 2014 metais kartu su 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komitetu ir Lietuvos moksleivių 

sąjunga rengiama diskusija ,,Ateities kalbą kuriame šiandien“. Kalbos komisija kartu su 

kitomis institucijomis 2014 metais įgyvendins Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytos 

darbo grupės parengtą Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių 

planą 2013–2016 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 

m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-301. 2014 metais Kalbos komisija numato daugiau 

dėmesio skirti mokslo kalbos būklės tyrimams ir rekomendacijų Lietuvos mokslo tarybai, 

Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms institucijoms teikimui. 

Kita vertus, ne mažiau svarbūs lietuvių kalbos paveldo – senųjų raštijos paminklų ir 

tarmių – tyrimai ir jų rezultatų sklaida. 2014 metais numatyta skirti lėšų raštijos paminklų 
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rengimui, tarmes populiarinančioms ir jų išsaugojimui prielaidas sudarančioms priemonėms 

vykdyti. Toliau bus finansuojama tarmių leidinių leidyba ir tarmių faktų rinkimo ekspedicijos. 

2014 metais labiau stiprintina kalbos norminimo ir vartosenos sąsaja. Prioritetas 

teiktinas terminijos norminimui, lietuvių kalbos ir kitų kalbų sąveikos tyrimui, specialybės 

kalbos aukštosiose mokyklose dėstymui. Būtina plėtoti efektyvią ir modernią kalbos normų ir 

rekomendacijų sklaidos sistemą. Numatyta baigti vertinti aukštųjų mokyklų 2010–2012 

metais išleistus vadovėlius kalbos taisyklingumo aspektu ir pateikti leidykloms pateikti 

rekomendacijų dėl jų kalbos. 

Viena iš prioritetinių valstybės veiklos sričių – informacinės visuomenės kūrimas. 

Pagal naujausias technologijas sukurtas internetinis Lietuvos Respublikos terminų bankas, 

padedantis sistemiškai kaupti, kurti, norminti ir standartizuoti lietuvių kalbos terminiją, toliau 

plėstinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas derinant terminus. Internetinio ryšio plėtra sudaro 

galimybę teikti visuomenei įvairią kalbinę informaciją. Sukurtas ir nuolat pildomas Kalbos 

komisijos svetainėje esantis internetinis kalbos konsultacijų bankas, veikia pagal projektą 

„Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas“ sukurta 

Kalbos komisijos pasvetainė vardai.lt. Sukurta žodyno „Pasaulio vietovardžiai. Europa“ 

internetinė duomenų bazė 2014 metais veiks kaip dar viena Kalbos komisijos pasvetainė. 

2014 metais šią pasvetainę bus galima papildyti žodyno „Pasaulio vietovardžiai. Amerika“ 

duomenimis. Neabejotina, kad pasvetainėje skelbiama informacija ypač bus naudinga 

vertėjams, redaktoriams, žurnalistams ir Europos Sąjungos institucijų vertimo padalinių 

darbuotojams. Kalbos komisija yra viena iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 

24 d. nutarimu Nr. 1281 patvirtinto Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 

metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 125-6272) 

vykdytojų. Kalbos technologijų pakomisės parengtas Lietuvių kalbos plėtros informacinėse 

technologijose 2014–2020 m. gairių projektą numatyta pristatyti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. 

Nepakankamas lituanistikos mokslo ir studijų finansavimas menkina lituanisto 

profesijos prestižą, todėl ima trūkti aukšto lygio mokslininkų kalbos programų darbams 

vykdyti ir ekspertizėms atlikti.  

Išsiplėtusi lietuvių kalbos vartojimo geografija, kurią lemia intensyvi migracija, verčia 

spręsti lietuvybės išsaugojimo užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenėse klausimus. Ypač 

aktualu tirti kitų kalbų aplinkoje įsikūrusių lietuviškai kalbančių bendruomenių kalbą, tų 

kalbų poveikį jų kalbai, prognozuoti lietuvių kalbos išsaugojimo tarp lietuvių emigrantų 

galimybes, aiškintis lietuvių kalbos praradimo priežastis.   

            Daugiakalbėje Europos Sąjungos aplinkoje būtina racionalizuoti lietuvių kalbos, kaip 

valstybinės, tautinių mažumų bei užsienio kalbų vartojimo santykį, remiantis tarptautiniu 

patyrimu ieškoti modernių šios problemos sprendimo būdų. 

 Atlikus veiklos konteksto analizę, akivaizdu, kad pagrindinės problemos, lemiančios 

planuojamus kalbos politikos pokyčius, yra šios: anglų kalbos poveikis lietuvių kalbos 

sistemai; lietuvių kalbos traukimasis iš kai kurių viešosios vartosenos sričių; lietuvių kalbos 

prestižo menkėjimas kai kuriose visuomenės grupėse; kalbos norminimo atsilikimas nuo 

vartosenos polinkių; per lėtas lietuvių kalbos elektroninėje terpėje diegimas; nepakankamas 

kalbinių nuostatų, kalbos kaitos ir sąveikos reiškinių tyrimas. Atsižvelgiant į tai 2014–2016 

metais būtina toliau tobulinti teisinį kalbos vartojimo reglamentavimą, naujais metodais tirti 

kalbos vartosenos polinkius, labiau koordinuoti taikomųjų kalbos darbų planavimą, plėsti 

elektroninę įvairios kalbinės informacijos sklaidą, vykdyti kompleksinius visuomenės 

socialinių pokyčių, kalbinių nuostatų ir kt. tyrimus, publikuoti parengtus tarmių leidinius, į 

kalbos puoselėjimo veiklą įtraukti didesnę visuomenės dalį.  

 Problemų ir iššūkių sprendimo būdai, galimybės įgyvendinti reikiamus pokyčius 

numatyti Kalbos komisijos koordinuojamose programose – „Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra“ (kodas 01 005), „Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, 
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ugdymas ir sklaida 2006–2015 m.“ (kodas 02 009) ir „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai 2011–2020 m.“ (kodas 02 001). 

 

STRATEGINIS TIKSLAS (01) 

Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą, jos funkcionavimą ir sklaidą 

visose viešojo gyvenimo srityse 

Pirmojo institucijos strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus 2012–2013 metais 

įvykdytos ir 2014–2016 metais planuojamos reikšmės: 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2012 

metų 

2013 

metų 

2014 

metų 

2015 

metų 

2016 

metų 

E-01-01 1. Visuomenės poreikius tenkinančio 

valstybinės kalbos funkcionavimo ir  kalbi-

nės informacijos sklaidos kitimas (proc.) 

10,1 10,3 10,7 10,6 10,7 

 

Pirmasis strateginis tikslas įvertintas vienu efekto kriterijumi. Pateiktos jo reikšmės 

rodo didėjimą:  

 

 
 

Pirmasis strateginis tikslas – užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą, jos 

funkcionavimą ir sklaidą visose viešojo gyvenimo srityse – atspindi svarbiausius Kalbos 

komisijos Sekretoriato vykdomus valstybinės kalbos statuso įtvirtinimo, teisinio kalbos 

vartojimo reglamentavimo ir lietuvių bendrinės kalbos norminimo darbus (pastabų ir išvadų 

teikimas LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl įstatymų ir kitų 

teisės aktų projektų, kuriuose reglamentuojamas valstybinės kalbos vartojimas; nutarimų ir 

rekomendacijų projektų, kitos Kalbos komisijos ir pakomisių posėdžiuose svarstomos 

medžiagos rengimas; kalbos programų koordinavimas ir administravimas; Lietuvos 

Respublikos terminų banko informacinės ir organizacinės sistemos administravimas; Kalbos 

konsultacijų banko plėtra; visuomenės įvairiais kalbos klausimais konsultavimas; rūpinimasis 

kalbinės informacijos sklaida ir kt.). 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą susiduriama su įvairiomis problemomis. Viena jų – 

anglų kalbos vis didesnis įsigalėjimas ir jos poveikis lietuvių kalbos sistemai, lietuvių kalbos 

iš įvairių vartosenos sričių stūmimas. Tokiomis aplinkybėmis iškyla būtinybė nustatyti 

valstybinės kalbos santykį su kitomis kalbomis įvairiose viešojo gyvenimo srityse (darbo 

santykiuose, mokslo ir studijų, informacinėse technologijose ir kt.). Siekiant išsaugoti lietuvių 

kalbos, kaip valstybinės, statusą daugiakalbėje Europos Sąjungoje būtina tobulinti teisinius 
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valstybinės kalbos reglamentavimo pagrindus, ugdyti visuomenės pasitikėjimą savo kalbos 

galiomis, nustatyti visuomenės kalbinius poreikius ir juos tenkinti. 

Pirmąjį strateginį tikslą įgyvendina viena tęstinė programa.  

 

 

TEISINĖ IR ADMINISTRACINĖ VALSTYBINĖS KALBOS PRIEŽIŪRA (01 005) 

 

Šia programa siekiama įtvirtinti valstybinės kalbos statusą visuose viešojo gyvenimo 

lygmenyse, užtikrinti visuomenės poreikius tenkinantį teisinį valstybinės kalbos vartojimo 

reglamentavimą, organizuoti kalbos norminamąją veiklą ir efektyvią jos rezultatų sklaidą, 

užtikrinti kokybišką ir savalaikį visuomenės konsultavimą aktualiais kalbos vartosenos 

klausimais. 

Kalbos komisija, siekdama užtikrinti valstybinės kalbos teisinę apsaugą, 2014 metais 

pagal poreikį Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms 

ir kitoms institucijoms teiks siūlymų, pastabų ir išvadų dėl įstatymų ir kitų teisės aktų 

projektų, kuriuose tikslinamas ir (ar) nustatomas kitų kalbų ir valstybinės kalbos vartojimo 

reglamentavimas, nustatomi valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingos lietuvių kalbos 

reikalavimai, sprendžiami valstybinės kalbos mokymo ir kt. klausimai. 2014 m. numatyta 

parengti valstybinės lietuvių kalbos politikos gaires. 

Vykdydama norminamąją veiklą, Kalbos komisija ypač daug dėmesio skirs kalbos 

norminimo ir vartosenos sąsajai užtikrinti – naujas realijas įvardijančių lietuvių bendrinei 

kalbai neteiktinų žodžių (ar jų reikšmių) prevencijai (svetimžodžių analizei, jų atitikmenų 

paieškai ir atrankai), efektyvesnei kalbos normų ir rekomendacijų sklaidai. 2014 metais 

Kalbos komisijos atsakingi darbuotojai daugiausia dirbs su pakomisėmis, kurios svarstys 

valstybės institucijų teikiamus terminų straipsnius, ekspertų įvertintus bendrojo lavinimo ir 

profesinio mokymo(si) vadovėlius, kirčiavimo gretybes, svetimžodžius ir kt. Kalbos komisija, 

remdamasi pakomisių siūlymais, stengdamasi tenkinti vartotojų poreikius, parengs (arba 

papildys galiojančius) Kalbos komisijos nutarimus ar protokolinius nutarimus. Ypatingas 

dėmesys bus skiriamas Kalbos komisijos svetainės tobulinimui (vietovardžių ir vardų 

pasvetainių plėtrai, kai kurių skyrių atnaujinimui, paskelbtos medžiagos koregavimui 

(pildymui ir tikslinimui), vartotojų nuomonės apklausoms ir kt.), operatyviam kalbos normų ir 

kitos kalbinės medžiagos skelbimui.  

2014 metais toliau bus vykdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kalbos komisijai 

pavestos funkcijos. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. 

nutarimą Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba 

derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417), Kalbos komisija toliau koordinuos Europos Sąjungos 

terminologų ar kitų atsakingų asmenų pateikiamų terminų derinimą Lietuvoje (vieno langelio 

principu). Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 

1452 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl 

Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ Kalbos komisija laiku ir kokybiškai teiks konsultacijas VĮ Registrų centrui dėl 

juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. 

Kalbos komisijos vadovybė ir sekretoriato darbuotojai pagal kompetenciją dalyvaus 

kitų institucijų darbo grupių, tarybų ir kt. veikloje. 

Spręsdama iškilusias problemas ir siekdama efektyviau įgyvendinti programą, Kalbos 

komisija sieks glaudesnio bendradarbiavimo su valstybės, mokslo ir studijų institucijomis, 

visuomeninėmis organizacijomis, kiek įmanoma atsižvelgs į visuomenės nuomonę. Pagal šią 

programą Kalbos komisija toliau tęs visuomenei svarbius darbus: 1) teisinį valstybinės kalbos 

vartojimo reglamentavimą, 2) elektroninių įvertintų kalbos duomenų bazių – Lietuvos 

Respublikos terminų banko ir kalbos konsultacijų banko – plėtrą, 3) konsultavimą aktualiais 

kalbos vartosenos klausimais ir ekspertinių išvadų teikimą, 4) terminų žodynų aprobavimo 

organizavimą, 5) bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
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taisyklingumo vertinimo organizavimą ir kt. Taigi programa siekiama atlikti ne tik 

prevencinę, bet ir norminamąją bei ugdomąją funkciją, taip pat prisidėti prie taikomosios 

kalbotyros sklaidos.  

 

 

Bendroji informacija apie programą 

Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, 

Nr. 15-34; 2002, Nr. 68-2760) ir Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

įstatymo (Žin., 2001, Nr. 102-3628; 2004, Nr. 115-4281) nuostatas. Iš šios programos 

skiriama lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1281 

patvirtinto Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2013–2015 metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 125-6272) priemonei 

„Plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos 

Respublikos terminų banko, Konsultacijos banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą“, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimui Nr. 998 „Dėl Europos 

Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417) ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimui Nr. 1452 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų 

registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ vykdyti.  

Kalbos komisija,  įgyvendindama programą, vykdo šias nurodytais įstatymais pavestas 

funkcijas: 1) koordinuoja ir administruoja kalbos programas; 2) teikia Seimui, Respublikos 

Prezidentui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms institucijoms siūlymus ir išvadas dėl kalbos 

politikos, Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo, teisės aktų kalbos ir (ar) terminijos; 3) 

nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, nagrinėja visuomenei svarbius kalbos kultūros, 

kalbos vartosenos ir norminimo klausimus ir priima dėl jų sprendimus, užtikrina kalbos 

normų sklaidą; 4) vertina ir tvirtina norminamuosius kalbos veikalus, terminijos šaltinius, 

teisės aktų terminus, konsultuoja institucijas ir asmenis terminų tvarkybos klausimais; 5) 

rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas; 6) skelbia rekomendacijas dėl 

svetimžodžių atitikmenų, rūpinasi kalbos paveldu – tarmių ir etninių vietovardžių 

išsaugojimu, raštijos paminklų publikavimu ir kt.; 7) rūpinasi kalbos būkle švietimo įstaigose, 

visuomenės informavimo priemonėse, leidyboje, mokslo veikloje, viešajame gyvenime ir 

kitose srityse; 8) bendradarbiauja su Kalbos inspekcija ir kalbos tvarkytojais, teikia 

konsultacijas kalbos vartosenos ir kalbos politikos klausimais ir kt.  

Programa neįgyvendina Vyriausybės prioritetų, ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentų. 2013 metais nenumatyta vykdyti svarbių investicinių ir kitų darbų.  

Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Kalbos komisijos vadovybė. Kalbos 

komisija neturi vidaus audito skyriaus ar  specialistų, galinčių atlikti vidinį auditą. Šios 

programos vykdymo ataskaita yra sudėtinė Kalbos komisijos veiklos ataskaita, kurią Kalbos 

komisija teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui.  

Programa yra tęstinė.  

Iš programos lėšų finansuojama Kalbos komisijos ir sekretoriato veikla. 2014 metais 

programą įgyvendins 21,5 pareigybių.  

Programos koordinatorius – Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė 

Palionytė, tel. 272 33 58.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2
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2 lentelė. 2013–2016 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 
 (tūkst. litų) 

Tiks-

lo, 

užda-

vinio, 

prie-

mo-

nės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

Įvykdyti 2013 metų 

asignavimai 

Patvirtinti 2014 metų 

asignavimai 

Numatomi 2015 metų 

asignavimai 

Numatomi 2016 metų 

asignavimai 

Tarpinsti

tucinio 

veiklos 

plano 

kodas, 

Vyriaus

ybės 

prioritet

o kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsi-

gyti 
iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01 Tikslas: 

Išsaugoti valstybinės kalbos statusą 

visuose viešojo gyvenimo srityse, 

organizuoti kalbos norminamąją 

veiklą, užtikrinti jos tęstinumą ir 

sklaidą 

1030,9 1030,9 643,0  1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0   

01.01 Uždavinys: 

Vykdyti teisinę ir administracinę 

valstybinės kalbos priežiūrą, užtikrinti 

kalbos vartosenos ir norminimo sąsają 

1030,9 1030,9 643,0  1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0   

01.01.

01 

Priemonė: 

Užtikrinti Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos sekretoriato veiklą 

1030,9 1030,9 643,0  1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0   

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas  

1030,9 1030,9 643,0  1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0   

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

                 

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšos 

                 

 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 

                 

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos) 

                 

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 1030,9 1030,9 643,0  1102,0 1102,0 683,0  1118,0 1118,0 695,0  1140,0 1140,0 705,0   
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2012 metų  2013 metų 2014 metų 2015 metų 2016 metų 

 1 tikslas. Išsaugoti valstybinės kalbos statusą visuose viešojo 

gyvenimo lygmenyse, organizuoti kalbos norminamąją 

veiklą, užtikrinti jos tęstinumą ir sklaidą 

     

R-01-005-01-01 Vartotojų, kuriuos tenkina sukurta kalbos normų sklaidos ir 

konsultavimo sistema bei teikiamų konsultacijų kokybė, 

skaičius (proc.) 

85,0 87,0 88,0 89,0 90,0 

R-01-005-01-02 Vartotojų apsilankymų duomenų bazėse ir Kalbos komisijos 

naujienlaiškio prenumeratos didėjimas (proc.) 

10,4 4,7 16,9 10,1 10,5 

R-01-005-01-03 Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) 

vadovėlių, iš karto gavusių kalbos taisyklingumo žymą, 

didėjimas (proc.)  

85,0 92,9 87,5 90,0 91,0 

 1 uždavinys. Vykdyti teisinę ir administracinę valstybinės 

kalbos priežiūrą, užtikrinti kalbos vartosenos ir norminimo 

sąsają  

     

P-01-005-01-01-01 Parengtų Kalbos komisijos nutarimų skaičius (vnt.) 10 30 15 14 15 

P-01-005-01-01-02 Vertintų ir paskelbtų Kalbos komisijos elektroninėse bazėse 

terminų straipsnių ir kalbos konsultacijų įrašų skaičius (vnt.) 

2609 3860 2900 3000 3100 

P-01-005-01-01-03 Suteiktų kalbos konsultacijų skaičius (vnt.) 37000 37200 37300 37300 37400 

P-01-005-01-01-04 Parengtų ekspertinių išvadų skaičius (vnt.) 300 310 330 350 370 

P-01-005-01-01-05 Kalbos komisijos, Koordinavimo tarybos ir ekspertų posėdžių 

skaičius (vnt.) 

105 107 108 110 111 
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STRATEGINIS TIKSLAS (02) 

Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų sklaidą, kalbos 

mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų 

kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti kalbos paveldo apsaugą 

Antrojo institucijos strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijų 2012–2013 metais įvykdytos 

ir 2014–2016 metais planuojamos reikšmės: 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2012 

metų 

2013 

metų 

2014 

metų 

2015 

metų 

2016 

metų 

E-02-01 1. Kalbos normų ir rekomendacijų 

sklaidos ir kalbos tyrimų plėtros 

skaičiaus kitimas (proc.) 

2,5 3,3 1,8 2,2 * 

E-02-02 2. Visuomenės kalbiniam švietimui ir 

ugdymui skirtų priemonių skaičiaus 

kitimas (proc.)  

4,8 4,4 4,5 4,5 * 

E-02-03 3. Vartotojų apsilankymų Lietuvos 

Respublikos terminų banke skaičiaus 

daugėjimas (proc.)  

9,5 10,0 3,7 3,9 4,0 

E-02-04 4. Kalbos raidos prognozavimui būtinų 

bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos 

atmainų kaitos tyrimų  skaičiaus kitimas 

(proc.) 

20 33 25 36 53 

E-02-05 5. Bendrinės kalbos, tarmių ir kitų 

kalbos atmainų kaitos tyrimų rezultatų 

sklaidos kitimas (proc.) 

4,6 2,7 24,2 3,9 4,3 

* Kriterijaus reikšmė neskaičiuojama, nes neaiškios 2016 metais planuojamos pradėti vykdyti naujos 

valstybinės kalbos norminimo ir vartojimo programos darbų apimtys. 

 

Antrasis strateginis tikslas įvertintas penkiais efekto kriterijais. Pateiktos jų reikšmės rodo 

kitimą: 
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Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą 2014 metais pirmenybė bus teikiama: 1) socialiniu, 

kalbiniu ir kultūriniu požiūriu sparčiai kintančios visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui, jos 

kalbinių poreikių nustatymui ir tenkinimui, naujų metodų tiriant vartosenos polinkius taikymui; 2) 

dabartinės lietuvių kalbos ir jos atmainų tyrimams; 3) onomastikos (tikrinių vardų) moksliniams 

tyrimams ir jų rezultatų sklaidai. Pagrindiniai iššūkiai siekiant antrojo strateginio tikslo yra šie: 1) 

nepakankama kalbos norminimo ir vartosenos sąsaja, kurią iš dalies lemia kalbos norminimui ir 

planavimui būtinų žmonių kalbinių nuostatų tyrimų trūkumas, ir 2) kitų kalbų, ypač anglų, poveikis 

(naujausi tyrimai rodo, kad didžiosios Europos kalbos taip pat patiria didelę anglų kalbos įtaką, 

ypač išskirtina jaunimo kalba, pramoginė kalba ir informacinės technologijos). Kalbos normų 

sklaidą ir įvairių tyrimų rezultatų plėtrą stabdo ir palyginti lėtas lietuvių kalbos elektroninėje terpėje 

diegimas. 

Ne mažesnė problema yra įvairių kalbos atmainų ir reiškinių, lietuvių kalbos ir kitų kalbų 

sąveikos tyrimų trūkumas. Iki šiol nėra atlikta didesnių, ypač kompleksinių, šios srities tyrimų. Dėl 

šios priežasties apie įvarius dabartinės lietuvių kalbos ir jos atmainų (žargono, dalykinės, interneto 

ir kt. kalbos) kaitos ir sąveikos procesus turima palyginti mažai duomenų. Tokio pobūdžio tyrimai 

būtini norint ateityje atlikti lyginamąją analizę, nustatyti kalbos raidos polinkius. Dar viena iki šiol 

mažai dėmesio sulaukusi sritis – Lietuvoje gyvenančių atskirų tautinių bendruomenių kalbinės 

nuostatos ir jų kalbinis elgesys. Ne mažiau svarbu yra įvertinti lietuvių kalbos sociolingvistinę 

situaciją užsienyje, t. y. atlikti lietuvių bendruomenių kalbinių nuostatų, vartojamų kalbų sąveikos, 

lietuvių kalbos praradimo priežasčių ir kt. tyrimus. Atliktų tyrimų rezultatai padėtų nustatyti 

priemones, užtikrinančias lietuvių kalbos sklaidą užsienyje gyvenančiose didžiulėse lietuvių bend-

ruomenėse. Kalbos sklaida galėtų būti vienas iš kalbos strategijos ateities uždavinių. Kol kas ši 



 

 

15 

kryptis nėra labai plėtojama. Situacijos analizė rodo, kad būtina sparčiau vykdyti didesnės apimties 

lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus. Šiems 

tyrimams pirmenybę numatyta teikti 2015–2016 metais.  

Antrąjį strateginį tikslą įgyvendina dvi tęstinės programos.  

 

VALSTYBINĖS KALBOS NORMINIMO, VARTOJIMO, UGDYMO IR SKLAIDOS 2006–

2015 METŲ PROGRAMA (002 09) 

 

Programoje daug dėmesio skiriama valstybinės kalbos statusui daugiakalbėje Europoje 

įtvirtinti ir jos paveldo apsaugos problemoms spręsti, naujų būdų visuomenės poreikius tenkinančiai 

informavimo sistemai kurti, pastaraisiais metais vykdytų lituanistikos darbų tęstinumui užtikrinti. 

Šioje programoje numatytos priemonės, būtinos Kalbos komisijai pavestoms funkcijoms vykdyti –  

valstybinės kalbos politikai formuoti, teisinei ir administracinei kalbos priežiūrai, norminamajai 

veiklai ir jos rezultatų sklaidai. Programa sudaro prielaidas valstybinės kalbos funkcionalumui 

visose viešojo gyvenimo srityse, užtikrina kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, visuomenės 

kalbinį švietimą, modernių technologijų įvairioms kalbos sritims tirti taikymą ir pan. Programa 

siekiama atlikti kuo įvairesnių dabartinės lietuvių kalbos ir paveldo tyrimų, spartesnės pačios kalbos 

ir jos tyrimų rezultatų plėtros ir didesnio poveikio visuomenei. Programos rezultatai turėtų prisidėti 

ir prie dviejų lituanistikai svarbių strateginių tikslų įgyvendinimo: 1) žinių visuomenės kūrimo ir 2) 

šiuolaikinės infrastruktūros (duomenų sklaidos moderniomis priemonėmis, gerai funkcionuojančios 

atviros skaitmeninių išteklių prieigos ir kt.) sukūrimo.  

 Pagal šią programą vykdoma dauguma antrąjį institucijos strateginį tikslą įgyvendinančių  

darbų. 2014 metais Kalbos programų koordinavimo tarybos sprendimu pirmenybė turėtų būti 

teikiama visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui, kalbos normų sklaidai (teminių puslapių 

žurnale „Gimtoji kalba“ publikavimas, televizijos laidų lietuvių kalba Visagino gyventojams 

kūrimas, specialybės kalbos kurso aukštosiose mokyklose dėstymas, aukštųjų mokyklų specialybės 

kalbos programų apžvalgų ir baigiamųjų darbų kalbos taisyklingumo tyrimas ir rekomendacijų 

parengimas, mokslo kalbos būklės tyrimas ir rekomendacijų teikimas, viešųjų bibliotekų 

aprūpinimas naujausiais lituanistiniais leidiniais, bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio 

mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimas ir kt.), onomastikos moksliniams tyrimams 

ir jų rezultatų sklaidai (vardų ir adaptuotų pavardžių mokslinis tyrimas, rekomendacijų rengimas ir 

svarstymas, pasaulio vietovardžių pasvetainės plėtra žodyno „Amerika“ duomenimis), terminijos 

norminimui ir plėtrai (Lietuvos Respublikos terminų banko pildymas terminų šaltinių duomenimis, 

terminų žodynų rengimas, ministerijų ir kt. institucijų terminijos komisijų teikiamų terminų 

straipsnių vertinimas), parengtų tarmių šaltinių leidybai. 

Vykdant programą ir ateityje bus siekiama valstybinės kalbos funkcionalumą viešajame 

gyvenime skatinti, efektyvų visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą užtikrinti, kalbotyros 

taikomuosius tyrimus vykdyti, pagal programą atliktus tyrimus ir jų rezultatus  viešinti. 

 

Bendroji informacija apie programą 

Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 

1177 „Dėl Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų 

programos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 140-5125). Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos 

valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-34; 2002, Nr. 68-2760) ir Lietuvos Respublikos 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 102-3628; 2004, Nr. 115-4281) 

nuostatas. Iš šios programos skiriama lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. 

nutarimu Nr. 1281 patvirtinto Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų 

programos įgyvendinimo 2013–2015 metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 125-6272) priemonei 

„Plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos Respublikos 

terminų banko, Konsultacijos banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą“ ir Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimui Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų 

projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417) vykdyti.  

Programą įgyvendindama, Kalbos komisija pagal poreikį užsako lituanistikos mokslinių 

tyrimų ir plėtros darbus bei perka paslaugas jai pavestoms funkcijoms vykdyti. Programos 

priemonės susijusios su beveik visomis Kalbos komisijos vykdomomis funkcijomis, tačiau 

labiausiai su šiomis: 1) vertina ir tvirtina norminamuosius kalbos veikalus, terminijos šaltinius, 

teisės aktų terminus, konsultuoja institucijas ir asmenis terminų tvarkybos klausimais; 2) rūpinasi 

lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas; 3) skelbia rekomendacijas dėl svetimžodžių 

atitikmenų, rūpinasi kalbos paveldu – tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, raštijos paminklų 

publikavimu ir kt.; 4) rūpinasi kalbos būkle švietimo įstaigose, visuomenės informavimo 

priemonėse, leidyboje, mokslo veikloje, viešajame gyvenime ir kitose srityse.  

Programa neįgyvendina Vyriausybės prioritetų, ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentų. 2014 metais nenumatyta vykdyti svarbių investicinių projektų ir kitų darbų.  

Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Kalbos komisijos vadovybė ir Kalbos programų 

koordinavimo taryba. Pagal programą vykdomų darbų kokybę, lėšų panaudojimo efektyvumą ir 

tikslingumą vertina Kalbos programų koordinavimo tarybos nariai ir ekspertai. Metinė programos 

vykdymo ataskaita, kaip sudedamoji Kalbos komisijos veiklos ataskaitos dalis, teikiama svarstyti ir 

tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui.  

Kalbos komisija koordinuoja šios programos įgyvendinimą – įstatymų nustatyta tvarka 

finansuoja valstybinės kalbos politikos vykdymui ir lituanistikos plėtrai reikalingų mokslinių tyrimų 

ir plėtros projektų vykdymą. Kalbos komisijos vadovybė ir sekretoriato darbuotojai tiesiogiai 

programos priemonių nevykdo, todėl pareigybių, finansuojamų iš programos lėšų, nėra. 

Pagrindiniai programos vykdytojai yra mokslo ir studijų institucijos, viešosios ir kitos įstaigos. 

Programa pradėta įgyvendinti 2006 metais, joje numatytos priemonės turi būti įvykdytos iki 

2015 metų pabaigos.  

Programos koordinatorius – Kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, 

tel. 275 60 95.  



 

 

17 

2 lentelė. 2013–2015 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai  

(tūkst. litų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

Įvykdyti 2013 metų 

asignavimai 

Patvirtinti 2014 metų 

asignavimai 

Numatomi 2015 metų 

asignavimai 
Tarpinsti

tucinio 

veiklos 

plano 

kodas, 

Vyriaus

ybės 

prioritet

o kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 

tur-

tui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 

tur-

tui 

įsi-

gyti 
iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiu

i 

01 Tikslas: 

 Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip 

valstybinės kalbos, statusą ir 

funkcionalumą visose viešojo 

gyvenimo srityse, skatinti 

visuomenės poreikius atitinkančią 

lietuvių kalbos plėtrą 

 

 

 

1371,4 

 

 

 

1371,4 

   

 

 

1253,0 

 

 

 

1253,0 

   

 

 

1003,0 

 

 

 

1003,0 

   

01.01 Uždavinys: 

Diegti modernias lietuvių kalbos 

išteklių tvarkymo technologijas 

 

0 

 

0 

   

0 

 

0 

   

0 

 

0 

   

 Priemonės: 

 

             

01.01.01 Kurti elektronines kalbos duomenų 

bazes 

0 0   0 0   0 0    

               

01.02 Uždavinys: 

Toliau plėtoti lietuvių kalbos 

terminų tvarkybos ir gausinimo 

sistemą ir užtikrinti jų sklaidą 

 

192,1 

 

192,1 

   

269,8 

 

269,8 

   

167,0 

 

167,0 

   

 Priemonės:              

01.02.01 Kurti Lietuvos Respublikos terminų 

banką ir koordinuoti jo tvarkymą 

(banko pildymas terminų straipsnių 

rinkiniais ir (ar) terminų žodynų 

duomenimis) 

 

62,3 

 

62,3 

   

50,0 

 

50,0 

   

55,0 

 

55,0 

   

01.02.02 Rengti ir leisti terminų žodynus ir 

kitus terminijos leidinius 

90,0 90,0   149,8 149,8   42,0 42,0    
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01.02.03 Atlikti terminų žodynų, standartų ir 

kt. terminų rinkinių kalbinę ir 

dalykinę ekspertizę 

39,8 39,8   70,0 70,0   70,0 70,0    

01.03 Uždavinys: 

Plėtoti lietuvių kalbos mokslinius 

tyrimus, užtikrinti jų rezultatų 

sklaidą 

 

288,8 

 

288,8 

   

172,6 

 

172,6 

   

80,0 

 

80,0 

   

 Priemonės:              

01.03.01 Tirti įvairias kalbotyros sritis (kalbos 

istoriją, gramatinę sandarą, leksiką, 

fonetiką, vardyną ir kitas) 

0 0   50,0 50,0   50,0 50,0    

01.03.02 Rengti ir leisti monografijas, 

studijas, gramatikas ir kitus leidinius 

88,0 88,0   71,0 71,0   10,0 10,0    

01.03.03 Rengti spaudai senuosius raštijos 

paminklus, kalbos ir kultūros 

paveldo veikalus ir kt. publikacijas 

200,8 200,8   51,6 51,6   20,0 20,0    

01.04 Uždavinys: 

Užtikrinti visuomenei aktualių 

kalbos praktikos leidinių rengimą 

ir leidybą, kurti veiksmingą 

visuomenės kalbinio švietimo 

sistemą 

 

316,0 

 

316,0 

   

205,6 

 

205,6 

   

151,0 

 

151,0 

   

 Priemonės:              

01.04.01 Rengti ir leisti filologinius žodynus ir 

žinynus, patarimų ir rekomendacijų 

rinkinius, tęstinius žurnalus ir kt. 

leidinius 

149,0 149,0   74,4 74,4   16,0 16,0    

01.04.02 Rengti ir leisti informacinius kalbos 

leidinius ir kt. produktus 

39,0 39,0   6,2 6,2   10,0 10,0    

01.04.03 Vykdyti ekspertinę veiklą, būtiną 

bendrinės lietuvių kalbos norminimo 

ir kodifikavimo klausimams spręsti 

71,5 71,5   65,0 65,0   65,0 65,0    

01.04.04 Organizuoti visuomenės kalbinį 

švietimą ir ugdymą per žiniasklaidą 

56,5 56,5   60,0 60,0   60,0 60,0    

01.05 Uždavinys: 

Tirti kalbos vartoseną ir jos 

polinkius, užtikrinti tyrimų 

rezultatų sklaidą 

 

26,1 

 

26,1 

   

50,0 

 

50,0 

   

0 

 

0 

   

 Priemonės:              
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01.05.01 Organizuoti sociolingvistinius 

tyrimus, seminarus ir kt. aktualiems 

kalbos statuso, vartosenos ir 

mokymo klausimams spręsti 

26,1 26,1   50,0 50,0   0 0    

01.06 Uždavinys: 

Užtikrinti įvairių sričių specialistų 

kalbinį mokymą 

 

539,7 

 

539,7 

   

540,0 

 

540,0 

   

595,0 

 

595,0 

   

 Priemonės:              

01.06.01 Dėstyti kalbos kultūrą ir specialybės 

kalbą aukštosiose mokyklose 

510,1 510,1   505,0 505,0   515,0 515,0    

01.06.02 Rengti ir leisti mokomąsias 

priemones, skirtas aukštosioms 

mokykloms ir kitoms švietimo 

įstaigoms 

0 0       45,0 45,0    

01.06.03 Ekspertuoti ir aprobuoti vadovėlius ir 

kt. mokymo priemones 

29,6 29,6   35,0 35,0   35,0 35,0    

01.07 Uždavinys: 

Skatinti suaugusių kitakalbių 

kalbinę integraciją 

 

8,7 

 

8,7 

   

15,0 

 

15,0 

   

10,0 

 

10,0 

   

 Priemonės:              

01.07.01 Organizuoti valstybinės kalbos 

mokymo kursus suaugusiems 

kitakalbiams 

8,7 8,7   10,0 10,0   10,0 10,0    

01.07.02 Rengti ir leisti mokomąsias 

priemones suaugusiems kitakalbiams 

0 0   5,0 5,0   0 0    

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetas  

1371,4 1371,4   1253,0 1253,0   1003,0 1003,0    

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

             

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšos 

             

 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 

pajamų įmokos 

             

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 

lėšos) 

             

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 1371,4 1371,4   1253,0 1253,0   1003,0 1003,0    
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2013 metų 2014 metų 2015 metų 

 1 tikslas. Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statusą ir 

funkcionalumą visose viešojo gyvenimo srityse, skatinti visuomenės poreikius 

atitinkančią lietuvių kalbos plėtrą 

   

R-02-009-01-01 Viešai prieinamų elektroninių kalbos bazių plėtra naujais duomenimis (proc.)   7,4 3,0 7,0 

R-02-009-01-02 Parengtų ir išleistų lituanistinių ir specialiųjų leidinių, atliktų tyrimų skaičius 

(vnt.); rengiamų leidinių, atliekamų tyrimų skaičius ir parengtoji jų dalis (proc.) 

11; 7 (56) 8; 4 (40) 5 (100) 

R-02-009-01-03 Sukurtų informacinių ir šviečiamųjų televizijos laidų kalbos klausimais ir 

publikuotų teminių puslapių skaičius (vnt.) 

184; 212 184; 75 185; 70 

R-02-009-01-04 Viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduotų lituanistinių leidinių 

egzempliorių skaičius (vnt.) 

553 180 300 

R-02-009-01-05 Remtų kalbos kultūros ir specialybės kalbos kurso, dėstomo aukštosiose 

mokyklose, grupių ir valandų skaičius (vnt.) 

261; 10466 280; 11102 257; 10980 

R-02-009-01-06 Remtų valstybinės kalbos mokymo kursų suaugusiems kitakalbiams grupių ir 

valandų skaičius (vnt.) 

5; 268 5; 268 7; 364 

R-02-009-01-07 Įvertintų lituanistinių ir specialiųjų leidinių skaičius (proc.) 75 65 60 

 1 uždavinys. Diegti modernias lietuvių kalbos išteklių tvarkymo technologijas    

P-02-009-01-01-01 Kuriamų elektroninių kalbos duomenų bazių skaičius (vnt.) 0 0 0 

 2 uždavinys. Toliau plėtoti lietuvių kalbos terminų tvarkybos ir gausinimo 

sistemą ir užtikrinti jų sklaidą 

   

P-02-009-01-02-01 Rengiamų terminų žodynų skaičius (vnt.) 1 2 1 

P-02-009-01-02-02 Įtrauktų ir patikrintų į Lietuvos Respublikos terminų banko informacinę sistemą 

aprobuotų ir teiktinų terminų skaičius (vnt.) 

15000 6000 14000 

P-02-009-01-02-03 Išleistų terminų žodynų pirkimo bibliotekoms organizuotų viešųjų pirkimų 

skaičius (vnt.) 

0 0 2 

P-02-009-01-02-04 Įvertintų terminų žodynų, standartų ir kitų terminų rinkinių skaičius (vnt.) 12 12 12 

 3 uždavinys. Plėtoti lietuvių kalbos mokslinius tyrimus, užtikrinti jų rezultatų 

sklaidą 

   

P-02-009-01-03-01 Vykdomų lietuvių kalbos mokslinių tyrimų projektų skaičius (vnt. kasmet) 0 2 2 

P-02-009-01-03-02 Rengiamų ir išleistų monografijų, senųjų raštų ir kt. leidinių skaičius (vnt.) 13 5 1 
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P-02-009-01-03-03 Išleistų monografijų, senųjų raštų ir kt. leidinių pirkimo bibliotekoms organizuotų 

viešųjų pirkimų skaičius (vnt.) 

3 1 1 

 4 uždavinys. Užtikrinti visuomenei aktualių kalbos praktikos leidinių rengimą ir 

leidybą, kurti veiksmingą visuomenės kalbinio švietimo sistemą 

   

P-02-009-01-04-01 Rengiamų ir išleistų žinynų, specialiųjų žodynų, informacinių leidinių ir kt. 

skaičius (vnt.) 

4 2 1 

P-02-009-01-04-02 Įvykdytų informacinių ir šviečiamųjų projektų kalbos klausimais skaičius (vnt.)  2 2 2 

P-02-009-01-04-03 Išleistų žodynų, žinynų ir kt. informacinių leidinių pirkimo bibliotekoms 

organizuotų viešųjų pirkimų skaičius (vnt.) 

0 0 1 

P-02-009-01-04-04 Parengtų VLLK nutarimų projektų skaičius (vnt.) 30 15 14 

P-02-009-01-04-05 Įvertintų kalbos praktikos ir kt. leidinių skaičius (vnt.) 10 8 8 

 5 uždavinys. Tirti kalbos vartoseną ir jos polinkius, užtikrinti tyrimų rezultatų 

sklaidą 

   

P-02-009-01-05-01 Organizuotų sociolingvistinių tyrimų, seminarų ir kt. renginių skaičius (vnt.) 1 1 0 

 6 uždavinys. Užtikrinti įvairių sričių specialistų kalbinį mokymą    

P-02-009-01-06-01 Remiamų aukštųjų mokyklų, kuriose dėstomas kalbos kultūros ir specialybės 

kalbos kursas, skaičius (vnt.) 

13 14 13 

P-02-009-01-06-02 Rengiamų ir išleistų mokomųjų priemonių aukštosioms mokykloms skaičius 

(vnt.) 

0 0 1 

P-02-009-01-06-03 Įvertintų bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių ir kt. 

mokomųjų priemonių skaičius (vnt.) 

53 45 40 

 7 uždavinys. Skatinti suaugusių kitakalbių kalbinę integraciją    

P-02-009-01-07-01 Įvykdytų suaugusių kitakalbių valstybinės kalbos mokymo projektų skaičius 

(vnt.) 

1 1 1 

P-02-009-01-07-02 Rengiamų ir išleistų mokomųjų priemonių suaugusiems kitakalbiams skaičius 

(vnt.)  

0 0 0 

P-02-009-01-07-03 Leidinių, skirtų kitakalbių mokymui(si), pirkimo bibliotekoms organizuotų 

viešųjų pirkimų skaičius (vnt.) 

0 1 0 
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LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS, TARMIŲ IR KITŲ KALBOS ATMAINŲ 

FUNKCIONAVIMO IR KAITOS TYRIMŲ 2011–2020 METŲ PROGRAMA (02 001) 

 

Ši programa išsiskiria iš kitų kalbos programų tuo, kad joje numatyti nepakankamai dėmesio 

iki šiol sulaukę pastaruoju metu ypač aktualūs kalbų sąveikos ir kaitos procesų, išorinių veiksnių 

poveikio lietuvių kalbai ir kalbos situacijos daugiakalbėje visuomenėje tyrimai. Globalizacijos ir 

naujų informacinių terpių skatinami lietuvių kalbos raidos procesai ir visuomenės gyvenimo 

pokyčiai reikalauja kintančios lietuvių kalbos padėties visuomenėje ir naujų jos vartosenos reiškinių 

vertinimo. Jis įmanomas tik remiantis kompleksiniais su visuomenės socialine raida susijusiais 

tyrimais. Išsiplėtus lietuvių kalbos vartojimo geografijai, dėl intensyvios migracijos įsikūrus 

lietuviškai kalbančioms bendruomenėms kitų kalbų aplinkoje, ypač aktualu tirti ir tų kalbų poveikį 

jų kalbai, prognozuoti lietuvių kalbos išsaugojimo tarp lietuvių emigrantų galimybes, sudaryti 

sąlygas lietuvių kalbos sklaidai bendruomenėse.   

Programa siekiama plėtoti ir skatinti iki šiol nepakankamai vykdytus lietuvių kalbos 

funkcionavimo daugiakalbėje aplinkoje, lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 

kaitos ir sąveikos procesų tyrimus, užtikrinti jų rezultatų sklaidą. Atlikus programoje numatytus 

lietuvių kalbos funkcionavimo ir kaitos reiškinių, žmonių kalbinių nuostatų, kalbų sąveikos ir 

sociolingvistinės situacijos Lietuvoje ir užsienyje tyrimus, bus galima objektyviau įvertinti 

kintančią kalbos situaciją, tiksliau prognozuoti kalbos raidos procesus, efektyviau spręsti bendrinės 

lietuvių kalbos normų nustatymo ir jų įsitvirtinimo vartosenoje problemas. 

2011–2012 metais pradėtais darbais siekiama išsiaiškinti ne tik dabartinę kalbos vartosenos 

situaciją (bendrinės kalbos ir jos atmainų santykį, tarmių ir bendrinės kalbos sąveikos ir kaitos 

procesus, šnektų tarpusavio sąveikos reiškinius ir kt.), atlikti bendrinės kalbos normų ir 

rekomendacijų sklaidos (bendrinės kalbos norminimo ir vartosenos sąsajos, bendrinės kalbos normų 

ir rekomendacijų variantiškumo ir kitais aspektais) tyrimus, bet ir atskleisti koreguotinus dalykus 

(tyrimų metodų taikymo, kalbos norminimo, sklaidos būdų ir kt. srityse). Kalbos programų 

koordinavimo tarybos sprendimu 2014 metais pirmenybę numatyta teikti 2011–2013 metais atliktų 

tyrimų rezultatų viešinimui, tarmių kaitos ir sąveikos, svetimžodžių funkcionavimo lietuvių kalboje, 

įvairių kalbos atmainų, žmonių kalbinių nuostatų tarmių ir bendrinės kalbos atžvilgiu, užsienyje 

gyvenančių bendruomenių kalbinių nuostatų ir kalbinio elgesio tyrimams ir jų rezultatų sklaidai (ne 

tik humanitarinei bendruomenei, bet ir visuomenei skirtiems leidiniams rengti ir leisti).  

 

Bendroji informacija apie programą 

Programa patvirtinta Kalbos komisijos 2010 metų spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118) „Dėl 

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 

metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 124-6373). Programa taip pat įgyvendina Lietuvos 

Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-34; 2002, Nr. 68-2760) ir Lietuvos 

Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 102-3628; 2004, Nr. 

115-4281) nuostatas.  

Kalbos komisija, vykdydama programą, įgyvendina šias funkcijas: 1) nustato lietuvių kalbos 

tvarkybos kryptis, nagrinėja visuomenei svarbius kalbos kultūros, kalbos vartosenos ir norminimo 

klausimus ir priima dėl jų sprendimus, užtikrina kalbos normų sklaidą; 2) rūpinasi lietuvių kalbos 

diegimu į informacines technologijas; 3) skelbia rekomendacijas dėl svetimžodžių atitikmenų, 

rūpinasi kalbos paveldu – tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, raštijos paminklų publikavimu 

ir kt. 

Programa neįgyvendina Vyriausybės prioritetų, ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentų. 2014 metais nenumatyta vykdyti svarbių investicinių projektų ir kitų darbų.  

Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Kalbos komisijos vadovybė ir Kalbos programų 

koordinavimo taryba. Pagal programą vykdomų darbų kokybę, lėšų panaudojimo efektyvumą ir 
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tikslingumą vertina Kalbos programų koordinavimo tarybos nariai ir ekspertai. Metinė programos 

vykdymo ataskaita, kaip sudedamoji Kalbos komisijos veiklos ataskaitos dalis, teikiama svarstyti ir 

tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui.  

Kalbos komisija koordinuoja šios programos įgyvendinimą – įstatymų nustatyta tvarka 

finansuoja mokslinius tyrimus ir plėtros projektus. Kalbos komisijos vadovybė ir sekretoriato 

darbuotojai tiesiogiai programos priemonių nevykdo, todėl pareigybių, finansuojamų iš programos 

lėšų, nėra. Pagrindiniai programos vykdytojai yra mokslo ir studijų institucijos. 

Programa pradėta įgyvendinti 2011 metais, turi būti įvykdyta iki 2020 metų pabaigos. 

Programos koordinatorius – Kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, 

tel. 275 60 95.  
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2 lentelė. 2013–2016 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

 (tūkst. litų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

Įvykdyti 2013 metų 

asignavimai 

 Patvirtinti 2014 metų 

asignavimai 

Numatomi 2015 metų 

asignavimai 

Numatomi 2016 metų 

asignavimai 

Tarpinsti

tucinio 

veiklos 

plano 

kodas, 

Vyriaus

ybės 

prioritet

o kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsi-

gyti 

išlaidoms 
tur-

tui 

įsi-

gyti 
iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

01 Tikslas: 

Šiuolaikiniais kalbotyros ir socia-

linių mokslų metodais sukaupti 

reprezentatyvių duomenų apie lie-

tuvių bendrinės kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos atmainų funkcio-

navimą ir kaitą, užtikrinti tyrimų 

rezultatų sklaidą ir prieinamumą 

visuomenei 

 

 

 

 

299,6 

 

 

 

 

299,6 

   

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

400,0 

   

 

 

 

650,0 

 

 

 

 

650,0 

   

 

 

 

1633,0 

 

 

 

 

1633,0 

   

01.01 Uždavinys: 

Tirti lietuvių kalbos tarmes, 

bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir 

sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 

 

75,2 

 

75,2 

   

61,0 

 

61,0 

   

170,9 

 

170,9 

   

245,2 

 

245,2 

   

 Priemonės:                  

01.01.01 Organizuoti lingvistines tarmių 

tyrimų ir duomenų rinkimo 

ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų 

15,9 15,9   16,0 16,0   10,0 10,0   10,0 10,0    

01.01.02 Atlikti tarmių (šnektų) dabartinės si-

tuacijos ir tarpusavio sąveikos tyri-

mus, įvertinti tarmių pokyčius, tiks-

linti tarmių ribas ir jų klasifikaciją 

59,3 59,3   24,2 24,2   81,9 81,9   75,2 75,2    

01.01.03 Vykdyti bendrinės kalbos ir tarmių 

sąveikos, žmonių kalbinių nuostatų 

tarmių ir bendrinės kalbos atžvilgiu 

tyrimus 

0 0   20,8 20,8   46,0 46,0   90,0 90,0    

01.01.04 Tirti lietuvių kalbos tarmių ir kitų 

kalbų vartojimo ir sąveikos aspektus 

0 0   0 0   33,0 33,0   70,0 70,0    

01.02 Uždavinys: 

Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei 

lietuvių kalbai 

 

0 

 

0 

   

30,0 

 

30,0 

   

140,0 

 

140,0 

   

255,0 

 

255,0 
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 Priemonės:                  

01.02.01 Tirti svetimžodžių funkcionavimą 

lietuvių kalboje 

0 0   30,0 30,0   50,0 50,0   85,0 85,0    

01.02.02 Tirti lietuvių kalbos ir kitų kalbų 

kontaktus įvairiais aspektais 

0 0   0 0   50,0 50,0   80,0 80,0    

01.02.03 Tirti kitų kalbų poveikį lietuvių 

kalbos raidai 

0 0   0 0   40,0 40,0   90,0 90,0    

01.03 Uždavinys: 

Tirti lietuvių kalbos ir Lietuvos 

tautinių mažumų kalbų sąveikos ir 

vartojimo aspektus 

 

0 

 

0 

   

40,0 

 

40,0 

   

60,0 

 

60,0 

   

245,0 

 

245,0 

   

 Priemonės:                  

01.03.01 Atlikti lietuvių ir Lietuvoje 

gyvenančių tautinių mažumų kalbų 

kontaktų tyrimus 

0 0   40,0 40,0   30,0 30,0   80,0 80,0    

01.03.02 Tirti dvikalbių ir daugiakalbių kalbos 

vartotojų kodų kaitą 

0 0   0 0   30,0 30,0   70,0 70,0    

01.03.03 Vykdyti Lietuvoje gyvenančių atski-

rų tautinių bendruomenių kalbinių 

nuostatų ir kalbinio elgesio tyrimus 

0 0   0 0   0 0   95,0 95,0    

01.04 Uždavinys: 

Tirti lietuvių kalbos 

sociolingvistinę situaciją užsienyje 

 

57,0 

 

57,0 

   

47,0 

 

47,0 

   

104,0 

 

104,0 

   

238,0 

 

238,0 

   

 Priemonės:                  

01.04.01 Nustatyti lietuvių kalbos paplitimą, 

vartoseną ir sąveiką su kitomis 

kalbomis užsienyje gyvenančių 

lietuvių bendruomenėse 

0 0   0 0   0 0   80,0 80,0    

01.04.02 Tirti bendruomenių kalbines nuosta-

tas ir kalbinį elgesį įvairiais aspektais 

57,0 57,0   0 0   54,0 54,0   68,0 68,0    

01.04.03 Tirti lietuvių kalbos praradimo 

reiškinius 

0 0   47,0 47,0   50,0 50,0   90,0 90,0    

01.05 Uždavinys: 

Tirti specifines kalbos atmainas 

 

0 

 

0 

   

33,0 

 

33,0 

   

71,0 

 

71,0 

   

121,0 

 

121,0 

   

 Priemonės:                  

01.05.01 Tirti elektroninį diskursą (įvertinti 

interneto kalbos naujus stilius, raidą, 

būklę ir kt.) 

0 0   0 

 

0   30,0 

 

30,0   70,0 70,0    

01.05.02 Atlikti dalykinės kalbos, žargono ir 

kitus tyrimus 

0 0   33,0 33,0   41,0 41,0   51,0 51,0    
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01.06 Uždavinys: 

Tirti bendrinės kalbos normų ir 

rekomendacijų sklaidą 

 

136,4 

 

136,4 

   

118,0 

 

118,0 

   

42,0 

 

42,0 

   

240,0 

 

240,0 

   

 Priemonės:                  

01.06.01 Vykdyti kalbos norminimui ir 

planavimui būtinus žmonių kalbinių 

nuostatų tyrimus 

0 0   48,0 48,00   0 0   90,0 90,0    

01.06.02 Atlikti bendrinės kalbos norminimo 

ir vartosenos sąsajos tyrimus 

62,0 62,0   70,0 70,0   0 0   90,0 90,0    

01.06.03 Įvertinti bendrinės kalbos normas ir 

rekomendacijas variantiškumo ir 

kitais aspektais 

74,4 74,4   0 0   42,0 42,0   60,0 60,0    

01.07 Uždavinys: 

Užtikrinti Programos tyrimų 

rezultatų sklaidą 

 

31,0 

 

31,0 

   

71,0 

 

71,0 

   

62,1 

 

62,1 

   

288,8 

 

288,8 

   

 Priemonės:                  

01.07.01 Plėtoti jau esamas ir kurti naujas 

viešai prieinamas duomenų bazes 

0 0   40,0 40,0   30,0 30,0   80,0 80,0    

01.07.02 Rengti ir leisti aktualius lietuvių 

kalbos tyrimų leidinius 

27,7 27,7   24,0 24,0   17,1 17,1   168,8 168,8    

01.07.03 Aprūpinti viešąsias bibliotekas iš 

Programos lėšų išleistais leidiniais 

0 0   0 0   5,0 5,0   20,0 20,0    

01.07.04 Rengti ir leisti mokslo populiarinimo 

ir mokomuosius leidinius, kurti ir 

palaikyti svetaines, organizuoti 

edukacinius renginius 

3,3 3,3   7,0 7,0   10,0 10,0   20,0 20,0    

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetas  

299,6 299,6   400,0 400,0   650,0 650,0   1633,0 1633,0    

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

                 

 1.2. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšos 

                 

 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 

pajamų įmokos 

                 

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 

lėšos) 

                 

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 299,6 299,6   400,0 400,0   650,0 650,0   1633,0 1633,0    
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės  

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2013 metų  2014 metų 2015 metų 2016 metų 

 1 tikslas. Šiuolaikiniais kalbotyros ir socialinių mokslų metodais sukaupti 

reprezentatyvių duomenų apie lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos 

atmainų funkcionavimą ir kaitą, užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą ir prieinamumą 

visuomenei 

    

R-02-001-01-01 Atliktų tyrimų, parengtų ir išleistų leidinių skaičius (vnt.); atliekamų tyrimų ir 

rengiamų leidinių skaičius ir parengtoji jų dalis (proc.) 

6; 2 (50) 2; 8 (35) 3; 12 (40) 8; 15 (60) 

R-02-001-01-02 Parengtų ir kalbotyros žurnaluose ir kt. leidiniuose paskelbtų mokslinių straipsnių, 

parengtų mokslinių pranešimų ir suorganizuotų seminarų skaičius (vnt.) 

23 

 

15 14 20 

R-02-001-01-03 Elektroninių kalbos bazių plėtra naujais duomenimis (vnt.)   0 43200 2000 8000 

R-02-001-01-04 Sukauptų tarmių (šnektų) duomenų skaičius (vnt.) 5552 8000 8000 8000 

R-02-001-01-05 Viešosioms bibliotekoms neatlygintinai perduotų lituanistinių leidinių 

egzempliorių skaičius (vnt.) 

132 0 120 400 

 1 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir 

sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 

    

P-02-001-01-01-01 Surengtų lingvistinių tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijų skaičius (vnt.) 2 1 1 1 

P-02-001-01-01-02 Atliekamų tarmių (šnektų) dabartinės situacijos ir tarpusavio sąveikos tyrimų 

skaičius (vnt.)  

1 2 4 4 

 2 uždavinys. Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei lietuvių kalbai     

P-02-001-01-02-01 Atliekamų kitų kalbų poveikio lietuvių kalbai tyrimų skaičius (vnt.) 0 1 3 4 

 3 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos ir Lietuvos tautinių mažumų kalbų sąveikos ir 

vartojimo aspektus 

    

P-02-001-01-03-01 Atliekamų lietuvių kalbos ir Lietuvos tautinių mažumų kalbų sąveikos ir vartojimo 

tyrimų skaičius (vnt.) 

0 1 2 3 

 4 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos sociolingvistinę situaciją užsienyje     

P-02-001-01-04-01 Atliekamų lietuvių kalbos situacijos (vartosenos ir kalbinių nuostatų) užsienyje 

tyrimų skaičius (vnt.)  

1 1 2 3 

 5 uždavinys. Tirti specifines kalbos atmainas     

P-02-001-01-05-01 Atliekamų specifinių kalbos atmainų tyrimų skaičius (vnt.) 0 1 2 2 

 6 uždavinys. Tirti bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų sklaidą     
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P-02-001-01-06-01 Atliekamų bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų sklaidos tyrimų skaičius 

(vnt.) 

2 2 1 3 

 7 uždavinys. Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą     

P-02-001-01-07-01 Kuriamų ir atnaujinamų duomenų bazių ir svetainių skaičius (vnt.) 0 1 1 1 

P-02-001-01-07-02 Rengiamų ir išleistų publikacijų skaičius (vnt.) 2 2 1 4 

P-02-001-01-07-03 Išleistų leidinių pirkimo bibliotekoms organizuotų viešųjų pirkimų skaičius (vnt.) 1 0 1 1 

P-02-001-01-07-04 Surengtų seminarų, konferencijų, edukacinių ir kt. renginių skaičius (vnt.) 1 1  1 1 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2014-01-02–2014-12-31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 188780533 

Strateginis tikslas: Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą, jos 

funkcionavimą ir sklaidą visose viešojo gyvenimo srityse 

01 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijams) 

 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijams) 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 

 

Vertinimo kriterijus:  

Visuomenės poreikius tenkinančio valstybinės kalbos funkcionavimo ir  kalbinės 

informacijos sklaidos kitimas (proc.) 

E-01-01 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne (patikslinta formuluotė) 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai pagrindinis kriterijus, rodantis visuomenės 

kalbinių poreikių kitimo tendencijas ir Kalbos 

komisijos galimybes operatyviai šiuos poreikius 

tenkinti (laiku informuoti svarbiais kalbos 

vartosenos klausimais, supažindinti su kalbos normų 

naujovėmis ir kt.). 

4. Skaičiavimo metodas  Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama procentais.  

Skaičiuojama 2014 m. šių rezultato vertinimo 

kriterijų planuojamų reikšmių suma: R-01-005-01-

01, R-01-005-01-02 ir R-01-005-01-03. Gauta suma 

yra lyginama su einamųjų metų analogiškų rodiklių 

planuojamų reikšmių suma. Nustatant efekto 

kriterijaus reikšmę taikoma formulė:  A x 100 proc. : 

B x C (A – 2013 m. proc., B – 2013 m. rezultatai 

(proc.), C – 2014 m. planuojami rezultatai (proc.).  

10,74 (10,3 x 100 : 184,6 x 192,4) 

Kriterijaus rodiklio reikšmė – 10,7 proc. 

5. Duomenų šaltinis VLKK sekretoriato teikiami duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kasmet 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilija Ragaišienė, Kalbos programų skyriaus vedėja, 

tel. 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2014-01-02–2014-12-31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 188780533 

Strateginis tikslas: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų 

sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės 

kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti kalbos 

paveldo apsaugą 

02 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijams) 

 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijams) 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 

 

Vertinimo kriterijus: Kalbos normų ir rekomendacijų sklaidos ir kalbos tyrimų plėtros 

skaičiaus kitimas (proc.) 

E-02-01 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne  

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai pagrindinis kriterijus, parodantis  kalbos normų 

sklaidos ir tyrimų plėtros kitimą (mažėjimo arba 

didėjimo tendencijas), įvertinantis kalbos norminimo 

ir vartosenos santykį.  

4. Skaičiavimo metodas  Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama procentais.  

Skaičiuojama šių rezultato vertinimo kriterijų 

reikšmių suma: R-02-009-01-02, R-02-009-01-03 

(antroji reikšmė) ir R-02-009-01-07. Gauta suma yra 

lyginama su einamųjų metų analogiškų rodiklių 

planuojamų reikšmių suma. Nustatant efekto 

kriterijaus reikšmę taikoma formulė: A x 100 proc. : 

B x C (A – 2013 m. proc., B – 2013 m. rezultatai 

(vnt. / proc.), C – 2014 m. planuojami rezultatai 

(vnt. / proc.).  

1,75 (3,3 x 100 : 354 x 188) 

Nurodoma suapvalinta rodiklio reikšmė – 1,8 proc. 

5. Duomenų šaltinis VLKK sekretoriato teikiami duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilija Ragaišienė, Kalbos programų skyriaus vedėja, 

tel. 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2014-01-02–2014-12-31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 188780533 

Strateginis tikslas: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų 

sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės 

kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti kalbos 

paveldo apsaugą 

02 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijams) 

 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijams) 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 

 

Vertinimo kriterijus: Visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui skirtų priemonių 

skaičiaus kitimas (proc.) 

E-02-02 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai pagrindinis kriterijus, įvertinantis visuomenės 

švietimui ir ugdymui būtinų priemonių skaičiaus 

kitimą (mažėjimo arba didėjimo tendencijas). 

4. Skaičiavimo metodas  Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama procentais.  

Skaičiuojama šių rezultato vertinimo kriterijų 

reikšmių suma: R-02-009-01-03 (pirmoji reikšmė), 

R-02-009-01-04, R-02-009-01-05 ir R-02-009-01-

06. Gauta suma yra lyginama su einamųjų metų 

analogiškų rodiklių planuojamų reikšmių suma. 

Nustatant efekto kriterijaus reikšmę taikoma 

formulė:  A x 100 proc. : B x C (A – 2013 m. proc., 

B – 2013 m. rezultatai (vnt.), C – 2014 m. 

planuojami rezultatai (vnt.).  

4,5 (4,4 x 100 : 11737 x 12019) 

Nurodoma rodiklio reikšmė – 4,5 proc. 

5. Duomenų šaltinis VLKK sekretoriato teikiami duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilija Ragaišienė, Kalbos programų skyriaus vedėja, 

tel. 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2014-01-02–2014-12-31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 188780533 

Strateginis tikslas: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų 

sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės 

kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti kalbos 

paveldo apsaugą 

02 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijams) 

 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijams) 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 

 

Vertinimo kriterijus: Vartotojų apsilankymų Lietuvos Respublikos terminų banke 

skaičiaus daugėjimas (proc.) 

E-02-03 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai pagrindinis kriterijus, rodantis Lietuvos 

Respublikos terminų banko reikalingumą 

visuomenei. Vartotojų gausėjimas liudija teikiamos 

medžiagos kokybę ir patikimumą. Vartotojo 

prisijungimas prie banko laikomas apsilankymu 

(skaičiuojant neatsižvelgiama į peržiūrėtų duomenų 

kiekį).  

4. Skaičiavimo metodas  Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama procentais.  

Kiekvieno mėnesio pabaigoje nustatomas 

apsilankymų skaičius (metų pabaigoje 12 mėnesių 

duomenys sudedami). 

Nustatant efekto kriterijaus reikšmę taikoma 

formulė: A x 100 proc. : B (A – planuojami 2014 m. 

apsilankymai (vnt.), B – 2013 m. apsilankymai 

(vnt.). Gautas skirtumas įvertinamas atsižvelgiant į 

praėjusių metų rodiklio reikšmę (ji laikoma lygi 100 

proc.)  

103,7 (600000 x 100 : 578500) 

Kriterijaus rodiklio reikšmė – 3,7 proc. 

5. Duomenų šaltinis VLKK sekretoriato teikiami duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilija Ragaišienė, Kalbos programų skyriaus vedėja, 

tel. 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2014-01-02–2014-12-31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 188780533 

Strateginis tikslas: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų 

sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės 

kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti kalbos 

paveldo apsaugą 

02 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijams) 

 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijams) 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 

 

Vertinimo kriterijus: Kalbos raidos prognozavimui būtinų bendrinės kalbos, tarmių ir 

kitų kalbos atmainų kaitos tyrimų skaičiaus kitimas (proc.) 

E-02-04 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai pagrindinis kriterijus, rodantis ne tik 

kalbininkams, bet ir visuomenei svarbių bendrinės 

kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų kaitos tyrimų 

skaičiaus kitimą. 

4. Skaičiavimo metodas  Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama procentais.  

Skaičiuojami Kalbos komisijos užsakyti bendrinės 

kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų kaitos tyrimai. 

Nustatant efekto kriterijaus reikšmę taikoma 

formulė: A x 100 proc. : B (A – planuojami 2014 m.  

tyrimai (vnt.), B – 2013 m. vykdyti tyrimai (vnt.). 

Gautas skirtumas įvertinamas atsižvelgiant į 

praėjusių metų rodiklio reikšmę (ji laikoma lygi 100 

proc.)  

125 (10 x 100 : 8) 

Kriterijaus rodiklio reikšmė – 25 proc. 

5. Duomenų šaltinis VLKK sekretoriato teikiami duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilija Ragaišienė, Kalbos programų skyriaus vedėja, 

tel. 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

2014-01-02–2014-12-31 
(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Asignavimų valdytojas: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 188780533 

Strateginis tikslas: Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų 

sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, vykdyti lietuvių bendrinės 

kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimus, skatinti kalbos 

paveldo apsaugą 

02 

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijams) 

 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijams) 

 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas 

Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui) 

 

Vertinimo kriterijus: Bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų kaitos tyrimų 

rezultatų sklaidos kitimas (proc.) 

E-02-05 

 

1. Apibrėžimas  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tai pagrindinis kriterijus, rodantis visuomenei 

svarbių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos 

atmainų kaitos tyrimų rezultatų sklaidos kitimą 

(mažėjimo arba didėjimo tendencijas). 

4. Skaičiavimo metodas  Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama procentais.  

Skaičiuojama šių rezultato vertinimo kriterijų 

reikšmių suma: R-02-001-01-02, R-02-001-01-03, 

R-02-001-01-04 ir R-02-001-01-05. Gauta suma yra 

lyginama su einamųjų metų analogiškų rodiklių 

planuojamų reikšmių suma. Nustatant efekto 

kriterijaus reikšmę taikoma formulė:  A x 100 proc. : 

B x C (A – 2013 m. proc., B – 2013 m. rezultatai 

(vnt.), C – 2014 m. planuojami rezultatai (vnt.).  

24,2 (2,7 x 100 : 5707 x 51215) 

Nurodoma rodiklio reikšmė – 24,2 proc. 

5. Duomenų šaltinis VLKK sekretoriato teikiami duomenys.  

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas. 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Vilija Ragaišienė, Kalbos programų skyriaus vedėja, 

tel. 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 

patikimumą 

 

 


