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2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

I SKYRIUS 

MISIJA 

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos misija – užtikrinti lietuvių kalbos kaip Lietuvos 

Respublikos valstybinės kalbos funkcionavimą visose viešojo gyvenimo srityse, skatinti kalbos 

plėtrą ir rūpintis jos paveldu. 
 

II SKYRIUS 

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. 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. 2017 m. lapkričio 

21 d. nutarimu Nr. XIII-794 Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino 2018–2022 m. kadencijos 

Kalbos komisijos sudėtį ir paskyrė Kalbos komisijos primininką (pavaduotojas nepaskirtas). Kalbos 

komisijos veiklą organizuoja sekretoriatas.  

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

Europos valstybių vertimo tarnybų asociacijos (COTSOES) narė, dalyvauja Jungtinių Tautų 

Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) darbe, bendradarbiauja su Latvijos  ir Estijos 

valstybinėmis institucijomis, įgyvendinančiomis kalbos politiką. Kalbos komisijos atstovai yra 

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo 

koordinavimo grupės nariai, dalyvauja UNESCO programos „Informacija visiems“ Lietuvos 

nacionalinio komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo 

komisijos, Skaitmeninės darbotvarkės tarybos, Europos kalbų išteklių koordinavimo konsorciumo 

veikloje, dalyvauja EFNIL inicijuotame viešosios kalbos vartojimo būklės tyrime (POLIS). 

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

Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“, Kalbos komisija koordinuoja 
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Europos Sąjungos terminologų ar kitų atsakingų asmenų pateikiamų terminų derinimą Lietuvoje 

(vieno langelio principu).  

Įvertinus dabartinę lietuvių kalbos vartosenos situaciją, 2019–2021 metais nustatomi 4 

Kalbos komisijos veiklos prioritetai: 1) valstybinės kalbos statuso stiprinimas ir teisinis kalbos 

vartojimo reglamentavimas; 2) dabartinės kalbos ir jos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai ir 

jais grindžiamas kalbos normų vertinimas; 3) kalbos prestižo ir sklaidos stiprinimas; 4) mokslo 

kalbos gerinimas ir stebėsena. 
 

III SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Atsižvelgiant į Kalbos komisijos veiklos pobūdį, 2019–2021 metais nustatyti du strateginiai 

tikslai, kurie įgyvendinami pagal tris programas. Pagal programą „Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra“ vykdomi svarbiausi valstybinės kalbos statuso stiprinimo ir teisinio 

kalbos vartojimo reglamentavimo darbai. 2019 metais toliau bus vykdomos programos, iš kurių lėšų 

finansuojami užsakomieji projektai, būtini Kalbos komisijai pavestų uždavinių vykdymui ir aktualių 

darbų tęstinumui užtikrinti, – Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa ir 

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

Įgyvendinami strateginiai tikslai yra ilgalaikiai. Jų eiliškumas grindžiamas poreikiu užtikrinti 

valstybinės kalbos statuso stiprinimo ir teisinio kalbos vartojimo reglamentavimo, lietuvių kalbos 

plėtros ir kintančių visuomenės kalbinių poreikių tenkinimo dermę. 

1 grafikas. 2019–2021 metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė. 2019–2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

Programos kodas 

ir pavadinimas 

2019 metų asignavimai 2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai 

iš 

viso 

iš jų 

iš 

viso 

iš jų 

iš 

viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

1. 1.5. programa 405,0 405,0 343,0  406,0 406,0 344,0  402,0 402,0 340,0  

2. 2.1. programa 160,0 160,0   160,0 160,0   160,0 160,0   

3. 2.10. programa 307,0 307,0   307,0 307,0   307,0 307,0   

 Iš viso 872,0 872,0 343,0  873,0 873,0 344,0  869,0 869,0 340,0  

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 
 

 

2.10 programa  

Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir 

sklaida 

2.1 programa 

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos 

atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai 

 

1.5 programa 

Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra 
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2 grafikas. 2019–2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 

 

 
 

 

1 strateginis tikslas: Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą, jos funkcionavimą 

ir sklaidą visose viešojo gyvenimo srityse 

 

Strateginis tikslas atspindi svarbiausius Kalbos komisijos Sekretoriato vykdomus 

valstybinės kalbos statuso įtvirtinimo, kalbos vartojimo teisinio reglamentavimo ir lietuvių 

bendrinės kalbos norminimo darbus. 

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

pasitikėjimas lietuvių kalba, atsisakymas vartoti lietuvių kalbą mokslo, viešosios informacijos ir 

kitose vartojimo srityse, kalbos normų ir rekomendacijų nepaisymas. Tokiomis aplinkybėmis iškyla 

būtinybė nustatyti valstybinės kalbos santykį su kitomis kalbomis įvairiose viešojo gyvenimo 

srityse (viešajame administravime, darbo santykiuose, mokslo ir studijų srityje, informacinėse 

technologijose ir kt.). Siekiant išsaugoti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą daugiakalbėje 

Europos Sąjungoje būtina tobulinti teisinius valstybinės kalbos reglamentavimo pagrindus, ugdyti 

visuomenės pasitikėjimą savo kalbos galiomis, nustatyti visuomenės kalbinius poreikius ir juos 

tenkinti. 
 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

3 grafikas. Visuomenės poreikius tenkinančio valstybinės kalbos funkcionavimo ir kalbinės 

informacijos sklaidos kitimas, proc.  

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Planas 10,6 11,0 10,1 10,7 10,8 10,9

Faktas 10,9 10,0 11,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4
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Įgyvendinant strateginį tikslą 2019–2021 m. pirmenybė bus teikiama kalbos normų kūrimui 

ir tikslinimui, jų sklaidai ir visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui. Pagal pirmąjį strateginį 

tikslą atliktų darbų ir pasiektų rezultatų naudotojai yra visa visuomenė, t. y. neišskirtina konkreti 

tikslinė grupė ar bendruomenė. 

 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 
 

1.5. Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra 

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 nuolatinį visuomenės konsultavimą aktualiais kalbos vartosenos 

klausimais. 

Kalbos komisija, siekdama užtikrinti valstybinės kalbos teisinę apsaugą, 2019 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.  

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. 2019 metais Kalbos komisijos 

atsakingi darbuotojai daugiausia dirbs su pakomisėmis, kurios svarstys valstybės institucijų 

teikiamus terminų straipsnius, ekspertų įvertintus bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų 

vadovėlius, kirčiavimo gretybes, svetimžodžius ir kt. aktualius kalbos vartosenos klausimus. 

Kalbos komisija, remdamasi pakomisių siūlymais, stengdamasi tenkinti vartotojų poreikius, 

parengs (arba papildys galiojančius) Kalbos komisijos nutarimus ar protokolinius nutarimus.  

2019–2021 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“, 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 komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo Nr. IX-1950 

4 straipsnio pakeitimo įstatymą, nuo 2018 m. sausio 1 d. valdo ir tvarko Lietuvos Respublikos 

terminų banką, užtikrina jo kūrimą, veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą. 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015 m. 

rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimą, Kalbos komisijos vadovybė ir 

sekretoriato darbuotojai koordinuos vasario 16 d. – kovo 11 d. Lietuvoje ir pasaulyje 

vyksiančias Lietuvių kalbos dienas (sudarys renginių planą, papildys Kalbos komisijos 

svetainėje sukurtą Lietuvių kalbos dienų puslapį nauja medžiaga, organizuos renginius ir 

dalyvaus kitų institucijų organizuojamuose renginiuose ir pan.). 

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 

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
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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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 pasvetainės – plėtrą, 3) konsultavimą aktualiais 

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

organizavimą, 5) bendrojo lavinimo dalykų ir aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos 

taisyklingumo vertinimo organizavimą, 6) lietuvių mokslo kalbos gerinimo ir stebėsenos darbus 

ir kt. Taigi programa siekiama atlikti ne tik prevencinę, bet ir norminamąją bei ugdomąją 

funkciją, taip pat prisidėti prie taikomosios kalbotyros sklaidos.  

Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo nuostatas. Iš šios programos 

skiriama lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 

patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo 2018–2020 metų tarpinstitucinio veiklos 

plano priemonei „Plėtoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų 

(Lietuvos Respublikos terminų banko, Konsultacijos banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų 

prieigą“,  vykdyti. 

Programa neįgyvendina Vyriausybės prioritetų, ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentų. 2019 metais nenumatoma 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 ataskaitos, kurią Kalbos komisija 

teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui, dalis.  

Programa yra tęstinė.  

Iš programos lėšų finansuojama Kalbos komisijos ir sekretoriato veikla. 2019 metais 

programą įgyvendins 21,5 pareigybių.  

Programos koordinatorius – Kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija 

Ragaišienė, tel. 275 60 95. 
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2 lentelė. 2019–2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

2019 metų asignavimai 
Numatomi 2020 metų 

asignavimai 

Numatomi 2021 metų 

asignavimai 

Tarpinstituci-

nio veiklos 

plano kodas 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 

elemento 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 Tikslas:  

Išsaugoti valstybinės kalbos statusą visose viešojo 

gyvenimo srityse, organizuoti kalbos norminamąją 

veiklą, užtikrinti jos tęstinumą ir sklaidą 

405,0 405,0 343,0 

 

406,0 406,0 344,0 

 

402,0 402,0 340,0 

   

01.01 Uždavinys: 

Vykdyti teisinę ir administracinę valstybinės kalbos 

priežiūrą, užtikrinti kalbos vartosenos ir norminimo 

sąsają 

405,0 405,0 343,0 

 

406,0 406,0 344,0 

 

402,0 402,0 340,0 

   

01.01.01 Priemonė: 

Užtikrinti efektyvią Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos sekretoriato veiklą 

392,6 392,6 339,0 

 

393,1 393,1 340,0 

 

389,1 389,1 336,0 

   

01.01.02 Priemonė: 

Užtikrinti valstybės informacinių išteklių tvarkymą 
12,4 12,4 4,0  12,9 12,9 4,0 

 
12,9 12,9 4,0 

   

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  405,0 405,0 343,0  406,0 406,0 344,0  402,0 402,0 340,0    
 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) 405,0 405,0 343,0  406,0 406,0 344,0  402,0 402,0 340,0    
 

 

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas  
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 tikslas. Išsaugoti valstybinės kalbos statusą visuose 

viešojo gyvenimo lygmenyse, organizuoti kalbos 

norminamąją veiklą, užtikrinti jos tęstinumą ir sklaidą 
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R-01-005-01-01 Vartotojų, kuriuos tenkina sukurta kalbos normų 

sklaidos ir konsultavimo sistema bei teikiamų 

konsultacijų kokybė, skaičius (proc.) 

91,0 91,5 92,0 92,5  

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

komisijos naujienlaiškio prenumeratos didėjimas (proc.) 
11,0 11,5 12,0 12,5  

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

vadovėlių, iš karto gavusių kalbos taisyklingumo žymą 

(aukštųjų mokyklų vadovėlių atitinkančių kalbos 

taisyklingumo reikalavimus), didėjimas (proc.)  

100,0 91,0 92,0 92,3  

 1 tikslo 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.) 24 18 18 18  

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

bazėse terminų straipsnių ir kalbos konsultacijų įrašų 

skaičius (vnt.) 

2551 3200 3250 3300  

P-01-005-01-01-03 Suteiktų kalbos konsultacijų skaičius (vnt.) 39000 38600 38700 38700  

P-01-005-01-01-04 Parengtų ekspertinių išvadų skaičius (vnt.) 270 280 280 280  

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

posėdžių skaičius (vnt.) 
101 100 102 102  
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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 

 

Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą 2019 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) mokslo kalbos gerinimui ir stebėsenai; 4) 

lietuviškos terminijos plėtrai. 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 

lietuvių kalbos sistemai, jos stūmimas iš įvairių vartosenos sričių. Kalbos normų sklaidą ir įvairių 

tyrimų rezultatų plėtrą stabdo ir palyginti lėtas lietuvių kalbos elektroninėje terpėje diegimas. 
 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

4 grafikas. Kalbos normų ir rekomendacijų sklaidos ir kalbos tyrimų plėtros kitimas, proc. 

 
 

5 grafikas. Visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui skirtų priemonių kitimas, proc. 

 
 

6 grafikas. Vartotojų užklausų Lietuvos Respublikos terminų banke daugėjimas, proc. 

 
 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Planas 1,8 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5

Faktas 4,8 0,7 1,7

0
1
2
3
4
5
6

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Planas 3,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2

Faktas 4,6 1,2 1,1

0

1

2

3

4

5

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Planas 4,0 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0

Faktas 4,2 1,5 1,7

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
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7 grafikas. Kalbos raidos prognozavimui būtinų bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų kaitos 

tyrimų daugėjimas, proc. 

 
 

8 grafikas. Bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų kaitos tyrimų rezultatų sklaidos kitimas, 

proc. 

 
 

Pagal antrąjį strateginį tikslą atliktų darbų ir pasiektų rezultatų naudotojai yra visa 

visuomenė. Atlikti darbai ypač aktualūs akademinės bendruomenės, įvairaus pobūdžio leidinių 

vertėjų ir redaktorių, teisės aktų kūrėjų poreikiams tenkinti. 

 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

2.10. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa 

Programa siekiama sudaryti sąlygas tęsti lituanistikai svarbius darbus ir vykdyti 

Komisijai pavestas funkcijas, užtikrinti pakankamą kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, 

stiprinti motyvaciją vartoti lietuvių kalbą mokslo srityje ir ją gerinti, kurti ir plėtoti įvairių 

sričių terminiją. Atsižvelgiant į tai, Programoje daug dėmesio skiriama valstybinės kalbos 

statuso ir jos apsaugos stiprinimui, taikomųjų lietuvių kalbos tyrimų plėtrai, visuomenės 

poreikius tenkinančios kalbinės informacijos sistemos kūrimui, valstybinės kalbos prestižo 

kėlimui ir visuomenės kalbinio sąmoningumo ugdymui.  

Programoje numatytos priemonės, būtinos Komisijai pavestoms funkcijoms vykdyti – 

formuoti valstybinės kalbos politiką, spręsti kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimus, 

rūpintis lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas, kalbos būkle švietimo įstaigose, 

lietuviškos terminijos plėtra ir kt. Programa sudaro prielaidas valstybinės kalbos 

funkcionalumui visose viešojo gyvenimo srityse, užtikrina kalbos norminamąją veiklą, 

bendrinės lietuvių kalbos vartosenos, jos polinkių ir vartotojų kalbinių nuostatų tyrimą, 

visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą, modernių technologijų įvairioms kalbos sritims tirti 

taikymą ir pan. Programa siekiama atlikti kuo įvairesnių bendrinės lietuvių kalbos tyrimų, 

spartesnės pačios kalbos ir jos tyrimų rezultatų plėtros ir didesnio poveikio visuomenei.  

Pagal šią programą bus vykdoma dauguma antrąjį institucijos strateginį tikslą 

įgyvendinančių  darbų. 2019 metais pirmenybę numatyta teikti visuomenės kalbiniam 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Planas 20,0 7,6 10,0 7,5 0,7 1,3

Faktas 30,0 7,7 10,0

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Planas 3,4 0,5 0,2 3,3 3,3 3,4

Faktas 3,6 0,5 2,1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
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švietimui ir ugdymui (užsakomųjų teminių puslapių publikavimas, viešųjų bibliotekų 

aprūpinimas naujausiais lituanistiniais leidiniais, valstybinės kalbos mokymo kursų 

organizavimas suaugusiems kitakalbiams), kalbos normų sklaidai (aktualių kalbos praktikos 

leidinių, Kalbos komisijos nutarimų ir rekomendacijų rengimas), mokslo kalbos gerinimui ir 

stebėsenai (specialybės kalbos kurso aukštosiose mokyklose dėstymas, aukštųjų mokyklų 

konsultacijų baigiamųjų darbų rengėjams teikimas, mokslo kalbos būklės tyrimas ir 

rekomendacijų teikimas, bendrojo lavinimo dalykų ir aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos 

taisyklingumo vertinimas, bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarų mokslo 

žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams, redaktoriams ir vertėjams, aukštųjų mokyklų 

dėstytojams ir doktorantams organizavimas), terminijos norminimui ir plėtrai (Lietuvos 

Respublikos terminų banko pildymas terminų šaltinių duomenimis, terminų žodynų ir terminų 

straipsnių rinkinių rengimas, ministerijų ir kt. institucijų terminijos komisijų teikiamų terminų 

straipsnių vertinimas). 

Vykdant programą bus siekiama skatinti valstybinės kalbos funkcionalumą viešajame 

gyvenime, užtikrinti efektyvų visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą, vykdyti taikomuosius 

kalbos mokslo tyrimus ir ekspertinę veiklą, būtiną bendrinės lietuvių kalbos norminimo ir 

kodifikavimo klausimams spręsti, viešinti pagal programą atliktus tyrimus ir jų rezultatus. 

Programa patvirtinta Kalbos komisijos 2018 metų gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164) 

„Dėl Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos patvirtinimo“. Programa 

įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo nuostatas. Iš programos skiriama lėšų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintos Informacinės 

visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė 

darbotvarkė“ įgyvendinimo 2018–2020 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonei „Plėtoti 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos duomenų (Lietuvos Respublikos terminų 

banko, Konsultacijos banko ir kitų) bazes ir užtikrinti viešą jų prieigą“ 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) sprendžia kalbos norminimo ir kodifikavimo 

klausimus; 2) vertina ir tvirtina norminamuosius kalbos veikalus, terminijos šaltinius, teisės 

aktų terminus, konsultuoja institucijas ir asmenis terminų tvarkybos klausimais; 3) rūpinasi 

lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas; 4) skelbia rekomendacijas dėl 

svetimžodžių atitikmenų, rūpinasi kalbos paveldu – tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, 

raštijos paminklų publikavimu ir kt.; 5) 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. 2019 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 yra tęstinė.  

Programos koordinatorius – Kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija 

Ragaišienė, tel. 275 60 95. 
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4 lentelė. 2019–2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

2019 metų asignavimai 
Numatomi 2020 metų 

asignavimai 

Numatomi 2021 metų 

asignavimai 

Tarpinstituci-

nio veiklos 

plano kodas 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 

elemento 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 Tikslas:  

Užtikrinti lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos 

statusą ir funkcionalumą visose viešojo gyvenimo 

srityse, skatinti visuomenės poreikius atitinkančią 

bendrinės lietuvių kalbos plėtrą, stiprinti jos prestižą 

ir ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą 

307,0 307,0  

 

307,0 307,0  

 

307,0 307,0  

   

01.01 Uždavinys: 

Vykdyti ekspertinę veiklą, būtiną valstybinės kalbos 

funkcionavimo, bendrinės lietuvių kalbos norminimo 

ir kodifikavimo klausimams spręsti 

39,0 39,0  

 

39,0 39,0  

 

39,0 39,0  

   

01.01.01 Priemonė: 

Vykdyti ekspertinę veiklą vertinant dabartinės 

vartosenos aktualijas ir aprobuojant bendrinės lietuvių 

kalbos normas, sprendžiant kitus valstybinės kalbos 

statuso palaikymo ir vartojimo klausimus 

26,0 26,0  

 

26,0 26,0  

 

26,0 26,0  

   

01.01.02 Priemonė: 

Vertinti terminų žodynus, terminų standartus ir terminų 

straipsnių rinkinius, vadovėlius ir kitas mokomąsias 

priemones, kalbos praktikos, informacinius, kitus kalbos 

leidinius ir priemones 

13,0 13,0   13,0 13,0  

 

13,0 13,0  

   

01.02 Uždavinys: 

Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo 

tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti 

terminų tvarkybos sistemą 

90,0 90,0   64,0 64,0  

 

65,0 65,0  

   

01.02.01 Priemonė: 

Vykdyti įvairių kalbotyros sričių (gramatinės sandaros, 

leksikos, vardyno ir kitų) taikomuosius mokslo tyrimus 

37,0 37,0   23,0 23,0  

 

24,0 24,0  

   

01.02.02 Priemonė: 

Vykdyti bendrinės lietuvių kalbos vartosenos ir kalbos 

vartotojų nuostatų tyrimus 

24,0 24,0   15,0 15,0  

 

14,0 14,0  
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01.02.03 Priemonė: 

Rengti aiškinamuosius terminų žodynus ir terminų 

straipsnių rinkinius 

26,0 26,0   24,0 24,0  

 

24,0 24,0  

   

01.02.04 Priemonė: 

Remti mokslinius seminarus ir konferencijas lietuvių 

kalbos teorinių ir taikomųjų tyrimų, lietuvių kalbos 

terminų tvarkybos ir kalbinių nuostatų klausimais 

3,0 3,0   2,0 2,0  

 

3,0 3,0  

   

01.03 Uždavinys: 

Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 
148,0 148,0   153,0 153,0  

 
144,0 144,0  

   

01.03.01 Priemonė: 

Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir 

teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams 

145,0 145,0   140,0 140,0  

 

141,0 141,0  

   

01.03.02 Priemonė: 

Organizuoti bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių 

tobulinimo seminarus mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų 

priemonių rengėjams, redaktoriams ir vertėjams, 

aukštųjų mokyklų dėstytojams ir doktorantams 

3,0 3,0   3,0 3,0  

 

3,0 3,0  

   

01.03.03 Priemonė: 

Publikuoti lituanistinius leidinius (monografijas ir 

studijas, terminų žodynus, mokslo straipsnių rinkinius ir 

mokslo populiarinamąsias priemones) 

    10,0 10,0  

 

   

   

01.04 Uždavinys: 

Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir 

ugdymą 

30,0 30,0   51,0 51,0  

 

59,0 59,0  

   

01.04.01 Priemonė: 

Remti lituanistinių leidinių (monografijų ir studijų, 

terminų žodynų, mokslo straipsnių rinkinių ir mokslo 

populiarinamųjų priemonių) leidybą 

       

 

10,0 10,0  

   

01.04.02 Priemonė: 

Organizuoti visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą per 

žiniasklaidą (televizijos ir radijo laidų kūrimas, 

straipsnių ir kitų priemonių skelbimas) 

10,0 10,0   24,0 24,0  

 

24,0 24,0  

   

01.04.03 Priemonė: 

Kurti ir plėtoti esamas lietuvių kalbos duomenų bazes, 

bankus ir kalbos patarimų svetaines 

9,0 9,0   17,0 17,0  

 

15,0 15,0  

   

01.04.04 Priemonė: 

Remti valstybinės kalbos mokymo kursus suaugusiems 

kitakalbiams ir į Lietuvą atvykusiems užsieniečiams 

9,0 9,0   9,0 9,0   9,0 9,0  

   

01.04.05 Priemonė: 

Aprūpinti viešąsias bibliotekas aktualiais lituanistiniais 

leidiniais 

2,0 2,0   1,0 1,0   1,0 1,0  

   



 

13 

 

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  307,0 307,0   307,0 307,0   307,0 307,0     
 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) 307,0 307,0   307,0 307,0   307,0 307,0     
 

 

5 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas  
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 tikslas. Užtikrinti lietuvių kalbos kaip valstybinės 

kalbos statusą ir funkcionalumą visose viešojo gyvenimo 

srityse, skatinti visuomenės poreikius atitinkančią 

bendrinės lietuvių kalbos plėtrą, stiprinti jos prestižą ir 

ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą 

     

R-02-010-01-01 Kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimų sprendimo 

efektyvumo santykis kitimas (proc.) 
0,8 0,9 1,0 1,0  

R-02-010-01-02 Taikomųjų lietuvių kalbos mokslo, bendrinės lietuvių 

kalbos vartosenos ir kalbos vartotojų nuostatų tyrimų 

rezultatų sklaidos ir lietuvių kalbos terminijos plėtros 

santykinis kitimas (proc.) 

11,3 4,2 2,9 2,7  

R-02-010-01-03 Kalbos taisyklingumo reikalavimus atitinkančių 

aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų santykis kitimas 

(proc.) 

15 16 16 17  

R-02-010-01-04 Visuomenės kalbinio švietimo ir ugdymo poreikių 

tenkinimo efektyvumo santykinis kitimas (proc.) 
0,7 1,5 3,3 1,2  

 1 tikslo 1 uždavinys. Vykdyti ekspertinę veiklą, 

būtiną valstybinės kalbos funkcionavimo, bendrinės 

lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo klausimams 

spręsti 

     

P-02-010-01-01-01 Parengtų VLKK nutarimų ir protokolinių nutarimų 24 18 18 18  
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skaičius (vnt.) 

P-02-010-01-01-02 Įvertintų lituanistinių ir specialiųjų leidinių, terminų 

žodynų ir terminų straipsnių rinkinių, bendrojo lavinimo 

dalykų ir aukštųjų mokyklų vadovėlių skaičius (vnt.) 

41 45 48 50  

 1 tikslo 2 uždavinys. Vykdyti taikomuosius lietuvių 

kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos 

terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą 

     

P-02-010-01-02-01 Vykdomų įvairių kalbotyros sričių taikomųjų mokslo ir 

bendrinės lietuvių kalbos vartosenos ir kalbos vartotojų 

nuostatų tyrimų skaičius (vnt.) 

1 4 4 4  

P-02-010-01-02-02 Parengtų vartotojams aktualių sričių terminų straipsnių 

skaičius (vnt.) 
8246 3500 3600 3700  

 1 tikslo 3 uždavinys. Užtikrinti mokslo kalbos 

ugdymą ir sklaidą 
     

P-02-010-01-03-01 Dėstytų specialybės kalbos kurso aukštosiose 

mokyklose ir bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių 

tobulinimo seminaruose valandų skaičius (vnt.) 

8950 8350 8450 8550  

P-02-010-01-03-02 Publikuotų lituanistinių leidinių skaičius (vnt.) 9  3   

 1 tikslo 4 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą 

visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą 
     

P-02-010-01-04-01 Parengtų ir publikuotų kalbos praktikos ir kt. leidinių, 

sukurtų televizijos ir radijo laidų, paskelbtų straipsnių, 

organizuotų seminarų, konferencijų ir kt. skaičius (vnt.) 

390 80 80 80  

P-02-010-01-04-02 Lietuvių kalbos bazių, bankų ir kalbos patarimų 

svetainių plėtra naujais duomenimis (vnt.) 
 600 2500 3100  

P-02-010-01-04-03 Lankiusiųjų valstybinės kalbos mokymo kursus, skirtus 

suaugusiesiems kitakalbiams ir į Lietuvą atvykusiems 

studijuoti užsieniečiams, skaičius (vnt.) 

115 120 120 120  

P-02-010-01-04-04 Viešųjų bibliotekų aprūpinimo naujausiais lituanistiniais 

leidiniais poreikio tenkinimas (proc.) 
30 28 21 21  
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2.1. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos 

tyrimų programa 

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. 

2019 metais pirmenybę numatyta teikti 2017–2018 metais atliktų tyrimų rezultatų 

viešinimui, tarmių kaitos ir sąveikos, svetimžodžių funkcionavimo lietuvių kalboje, kitų kalbų 

poveikio lietuvių kalbos raidai, lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalbų 

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

užsienyje gyvenančių bendruomenių kalbinių nuostatų ir kalbinio elgesio tyrimams ir jų 

rezultatų sklaidai (visai visuomenei skirtiems leidiniams rengti).  

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“. Programa taip pat įgyvendina Lietuvos Respublikos 

valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

įstatymo 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. 2019 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 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 yra tęstinė. 

Programos koordinatorius – Kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija 

Ragaišienė, tel. 275 60 95. 
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6 lentelė. 2019–2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas 

2019 metų asignavimai 
Numatomi 2020 metų 

asignavimai 

Numatomi 2021 metų 

asignavimai 

Tarpinstituci-

nio veiklos 

plano kodas 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano elemento 

kodas 
iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 Tikslas:  

Šiuolaikiniais kalbotyros ir socialinių mokslų metodais 

sukaupti reprezentatyvių duomenų apie lietuvių 

bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 

funkcionavimą ir kaitą, už-tikrinti tyrimų rezultatų 

sklaidą ir prieinamumą visuomenei 

160,0 160,0  

 

160,0 160,0  

 

160,0 160,0  

   

01.01 Uždavinys: 

Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių 

kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 

72,6 72,6  

 

47,0 47,0  

 

33,0 33,0  

   

01.01.01 Priemonė: 

Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo 

ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų 

5,5 5,5  

 

5,0 5,0  

 

5,0 5,0  

   

01.01.02 Priemonė: 

Atlikti tarmių (šnektų) dabartinės situacijos ir tarpusavio 

sąveikos tyrimus, įvertinti tarmių pokyčius, tikslinti tarmių 

ribas ir jų klasifikaciją 

    12,0 12,0  

 

12,0 12,0  

   

01.01.03 Priemonė:  

Vykdyti bendrinės kalbos ir tarmių sąveikos, žmonių 

kalbinių nuostatų tarmių ir bendrinės kalbos atžvilgiu 

tyrimus 

34,8 34,8      

 

   

   

01.01.04 Priemonė: 

Tirti lietuvių kalbos tarmių ir kitų kalbų vartojimo ir 

sąveikos aspektus 

32,3 32,3   30,0 30,0  

 

16,0 16,0  

   

01.02 Uždavinys: 

Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei lietuvių kalbai 
53,8 53,8   36,6 36,6  

 
16,2 16,2  

   

01.02.02 Priemonė:  

Tirti lietuvių kalbos ir kitų kalbų kontaktus įvairiais 

aspektais 

53,8 53,8   36,6 36,6  

 

16,2 16,2  

   

01.02.03 Priemonė:  

Tirti kitų kalbų poveikį lietuvių kalbos raidai 
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01.03 Uždavinys: 

Tirti lietuvių kalbos ir Lietuvos tautinių mažumų kalbų 

sąveikos ir vartojimo aspektus 

2,6 2,6   18,8 18,8  

 

32,2 32,2  

   

01.03.02 Priemonė: 

Tirti dvikalbių ir daugiakalbių kalbos vartotojų kodų kaitą 
       

 
15,2 15,2  

   

01.03.03 Priemonė: 

Vykdyti Lietuvoje gyvenančių atskirų tautinių 

bendruomenių kalbinių nuostatų ir kalbinio elgesio tyrimus 

2,6 2,6   18,8 18,8  

 

17,0 17,0  

   

01.04 Uždavinys: 

Tirti lietuvių kalbos sociolingvistinę situaciją užsienyje 
    20,5 20,5  

 
20,0 20,0  

   

01.04.02 Priemonė: 

Tirti bendruomenių kalbines nuostatas ir kalbinį elgesį 

įvairiais aspektais 

    20,5 20,5 

 

 20,0 20,0  

   

01.05 Uždavinys: 

Tirti specifines kalbos atmainas  
21,0 21,0   15,6 15,6  

 
16,0 16,0  

   

01.05.02 Priemonė: 

Atlikti dalykinės kalbos, žargono ir kitus tyrimus 
21,0 21,0   15,6 15,6  

 
16,0 16,0  

   

01.06 Uždavinys: 

Tirti bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų sklaidą 
    15,0 15,0  

 
30,1 30,1  

   

01.06.02 Priemonė: 

Atlikti bendrinės kalbos norminimo ir vartosenos sąsajos 

tyrimus 

       

 

14,2 14,2  

   

01.06.03 Priemonė: 

Įvertinti bendrinės kalbos normas ir rekomendacijas 

variantiškumo ir kitais aspektais 

    15,0 15,0  

 

15,9 15,9  

   

01.07 Uždavinys: 

Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą 
    6,5 6,5  

 
12,5 12,5  

   

01.07.01 Priemonė: 

Plėtoti jau esamas ir kurti naujas viešai prieinamas 

duomenų bazes 

10,0 10,0   6,0 6,0  

 

9,0 9,0  

   

01.07.03 Priemonė: 

Aprūpinti viešąsias bibliotekas iš Programos lėšų išleistais 

leidiniais 

    0,5 0,5  

 

0,5 0,5  

   

01.07.04 Priemonė: 

Rengti ir leisti mokslo populiarinimo ir mokomuosius 

leidinius, kurti ir palaikyti svetaines, organizuoti 

edukacinius renginius 

       

 

3,0 3,0  

   

 1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  160,0 160,0   160,0 160,0   160,0 160,0     
 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
              



 

18 

 

 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) 160,0 160,0   160,0 160,0   160,0 160,0     
 

 

 

7 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas  
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1 2 3 4 5 6 7 

 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.) 

7; 9 (50) 10; 4 (57) 7; 8(60) 9; 8 (50)  

R-02-001-01-02 Parengtų ir kalbotyros žurnaluose ir kt. leidiniuose 

paskelbtų mokslinių straipsnių, parengtų mokslinių 

pranešimų ir suorganizuotų seminarų skaičius (vnt.) 

34 12 17 19  

R-02-001-01-03 Elektroninių kalbos bazių plėtra naujais duomenimis (vnt.)    150 100 150  

R-02-001-01-04 Sukauptų tarmių (šnektų) duomenų skaičius (vnt.) 1587 2500 2500 2500  

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

lituanistinių leidinių egzempliorių skaičius (vnt.) 
50  80 90  

 1 tikslo 1 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendri-

nės 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 2 1 1  

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

tarpusavio sąveikos tyrimų skaičius (vnt.)  
3 4 3 2  
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 1 tikslo 2 uždavinys. Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei 

lietuvių kalbai 
     

P-02-001-01-02-01 Atliekamų kitų kalbų poveikio lietuvių kalbai tyrimų 

skaičius (vnt.) 
4 4 3 1  

 1 tikslo 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.) 
2 1 1 2  

 1 tikslo 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  

 1 tikslo 5 uždavinys. Tirti specifines kalbos atmainas      

P-02-001-01-05-01 Atliekamų specifinių kalbos atmainų tyrimų skaičius 

(vnt.) 
1 1 1 1  

 1 tikslo 6 uždavinys. Tirti bendrinės kalbos normų ir 

rekomendacijų sklaidą 
     

P-02-001-01-06-01 Atliekamų bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų 

sklaidos tyrimų skaičius (vnt.) 
1  1 2  

 1 tikslo 7 uždavinys. Užtikrinti Programos tyrimų 

rezultatų sklaidą 
     

P-02-001-01-07-01 Kuriamų ir atnaujinamų duomenų bazių ir svetainių 

skaičius (vnt.) 
 1 1 1  

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

P-02-001-01-07-03 Surengtų seminarų, konferencijų, edukacinių ir kt. 

renginių skaičius (vnt.) 
1 1 1 1  
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V SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS 

 
 

8 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

Institucijos ar įstaigos 

pavadinimas 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

ar
b

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i 

V
al

d
y

m
o

 

iš
la

id
o

s*
 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

ar
b

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i 

V
al

d
y

m
o

 

iš
la

id
o

s*
 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

ar
b

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i 

V
al

d
y

m
o

 

iš
la

id
o

s*
 

Pareigybių 

skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

ar
b

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i 

V
al

d
y

m
o

 

iš
la

id
o

s*
 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
al

st
y

b
ės

 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
al

st
y

b
ės

 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
al

st
y

b
ės

 

ta
rn

au
to

ja
i 

iš
 v

is
o

 

iš
 j

ų
 

v
al

st
y

b
ės

 

ta
rn

au
to

ja
i 

1. Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija 

22 15 244,0 431,0 22 15 343,0 405,0 22 15 344,0 406,0 22 15 340,0 402,0 

2.                  

3.                  

4.                  

                  

Iš viso                  
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VI SKYRIUS 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

 

9 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys 

  

Bendrosios veiklos 

sritis 
Planuojami atlikti 

darbai 
Laukiamas rezultatas Įgyvendinimo terminas 

1. Informacinių 

technologijų 

valdymas 

Planuojama įsigyti 2 

kompiuterius ir 

programinę įrangą. 

 

Įsigyti 2 

kompiuteriai ir 

programinė įranga. 

Sudarytos geresnės 

darbo sąlygos 

Kalbos konsultacijų 

grupei ir 

Svetimžodžių 

keitimo lietuviškais 

atitikmenimis 

skyriaus 

darbuotojams. 

2019 m. IV ketvirtis  

2. Personalo 

valdymas 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Darbuotojų, 

atsakingų už 

strateginių įstaigos 

tikslų įgyvendinimą, 

viešųjų pirkimų, 

finansų ir kt., lankyti 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursai 

(apie 50 val.).  

2019 m. I–IV ketvirtis  

3. Personalo 

valdymas 

Prireikus 

administracinės 

struktūros, bendrųjų 

funkcijų ir specialiųjų 

funkcijų peržiūra. 

Prireikus vykdyti 

naujus pavedimus 

arba keisti siekiamų 

rezultatų apimtis bus 

ieškoma vidinių 

rezervų – peržiūrima 

administracinė 

struktūra, bendrųjų ir 

specialiųjų funkcijų 

atlikimas. 

Pagal poreikį 

 

 

 

 


