
 

    Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) vykdymo 2019 m. II ketvirčio ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija, 

vykdomas darbas 

Darbo planas 

(kalendoriniame darbo 

plane) 

Darbo planas (pateiktoje 

ataskaitoje) 

Atlikta Lėšos Pastabos 

1. Mokslo ir 

enciklopedijų 

leidybos centras 

Žurnalo „Gimtoji 

kalba“ teminių 

puslapių „Lietuvių 

kalbos normų ir 

lingvistinių aktualijų 

sklaida“ parengimas 

ir publikavimas 

(R. Urnėžiūtė) 

7 straipsniai, 1 kalbotyros ir 

kalbos norminamųjų 

leidinių apžvalga, 1 

recenzija. Iš viso 130 tūkst. 

sp. ž. 

 

Paskelbti 5–6 straipsnius, 1 

recenziją, 1–2 kalbotyros leidinių ir 

renginių apžvalgas, 1–2 „Aktualijų“ 

skyrelio straipsnius. Bendra tekstų 

apimtis – iki 130 tūkst. sp. ženklų. 

Teminiuose puslapiuose paskelbta: 6 

straipsniai (76,59 tūkst. sp. ž.), 1 

„Aktualijų“ skyrelio straipsnis (13,44  

tūkst. sp. ž.), 1 skyrelio „Atgarsiai“ 

(2,46 tūkst. sp. ž.) straipsnis, 2 

recenzijos (47,14 tūkst. sp. ž.), 1 

leidinio apžvalga (8,32 tūkst. sp. ž.), 

2 renginių apžvalgos (11,3 tūkst. sp. 

ž.), 1 VLKK dokumentas (0,88 tūkst. 

sp. ž.). Bendra tekstų apimtis – 

160,13 tūkst. sp. ž. 

Skirta 2400 Eur. 

Panaudota  Eur. 

2400 Eur. 

 

 

2. VšĮ Tautinių 

bendrijų namai 

Valstybinės kalbos 

mokymo kursų 

socialiai remtiniems 

suaugusiems 

kitakalbiams  

organizavimas  

(A. Gedaminskienė) 

 

Metų planas. Valstybinės 

kalbos kursų klausytojų    

mokymas reikiamai 

Valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinei 

kategorijai įgyti (5 gr.; 280 

val.). Valstybinės kalbos 

mokėjimo įgūdžių 

įtvirtinimo ir tobulinimo 

pratybų, konsultacijų 

rengimas. 

Dviejų valstybinės lietuvių kalbos 

mokymo kursų klausytojų grupių 

mokymas reikiamai Valstybinės 

kalbos mokėjimo kvalifikacinei 

kategorijai įgyti: viena grupė pagal  

56 a. val. valstybinės kalbos 

mokymo programą ir kita grupė 

pagal 70 val. valstybinės lietuvių 

kalbos pagilinto mokymo 

programą. 

Buvo tęsiamas dviejų valstybinės 

kalbos mokymo gr. mokymas. 

Mokėsi 26 suaugusieji kitakalbiai. 1-

oje gr. 13 klausytojų mokėsi pagal 56 

a. val. valstybinės kalbos mokymo 

programą, skirtą įgyti I valstybinės 

kalbos mokėjimo kategoriją A1 

lygiu. Ši grupė išklausė 34 a. val. 

mokymus. 2-oje gr. pagal 70  a. val. 

valstybinės kalbos pagilinto mokymo 

programą mokėsi 13 klausytojų. Ši 

grupė išklausė 24 a. val. mokymus. 

Kitakalbiai, baigę valstybinės kalbos 

mokymo ir mokėjimo įgūdžių 

įtvirtinimo bei tobulinimo kursus, 

atliko baigiamąjį kalbos vartojimo ir 

skaitymo testą. Pagal  Europos kalbų 

aplanką  pasiekė šiuos lygius: 13 – 

A1, 6 – B1, 4 – B2, 3 – C1. 2 kursų 

klausytojai išlaikė I kategorijos 

Skirta 1430 Eur. 

Panaudota  1430 

Eur. 
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valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminą ir 2 (mokėsi rudenį) – II 

kategorijos, 1 laikys egzaminą liepos 

mėn., o 2 – rugsėjo mėn.  

3. Visagino švietimo 

pagalbos tarnyba 

Valstybinės kalbos 

mokymo kursų Visa-

gino savivaldybėje 

gyvenantiems suau-

gusiems kitakalbiams 

organizavimas 

(M. Gutė) 

I–II k.  Valstybinės kalbos 

mokymai pagal valstybinės 

kalbos mokėjimo I 

kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus  (programa 

„Uosis“) ir  pagal valsty-

binės kalbos mokėjimo II 

kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus  (programa 

„Eglė“) (2 gr.; 240 val.). 

Valstybinės kalbos mokymai pagal 

valstybinės kalbos mokėjimo I 

kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus (programa „Uosis“) ir 

pagal valstybinės kalbos mokėjimo 

II kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus (programa ,,Eglė“).  

Mokymus vykdyti nuo balandžio 1 

d. iki birželio 27 d. Kiekvienoje 

grupėje 13–20 klausytojų.  Iš viso 2 

gr., 156 val. 

Valstybinės kalbos mokymai vyko 2 

grupėse. Grupėje pagal programą 

„Uosis“ mokėsi 21 klausytojas, 

grupėje pagal programą „Eglė“ 

mokėsi 23 klausytojai. Iš viso mokėsi 

44 klausytojai. 156 val. (po 78 val. 

kiekvienoje grupėje) mokymai  vyko 

pagal parengtą ir Visagino švietimo 

pagalbos direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį. 

 

Skirta 2059,20 

Eur. Panaudota 

2059,20 Eur. 

 

4. Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

teorinių seminarų 

rengimas, 

konsultacijų teikimas 

ir baigiamųjų darbų 

tvarkyba 

(R. Vladarskienė) 

Metų planas. 870 stud. 

(1132 val.); 7 dėstytojai. 

 

 

II kurso magistrantų konsultacijos 

ir baigiamųjų darbų patikra Antano 

Gustaičio aviacijos instituto (5,68 

val., Aplinkos inžinerijos fakulteto 

(55,90 val.), Architektūros fakulteto 

(27,94 val.), Elektronikos fakulteto 

(47,51 val.); Fundamentinių mokslų 

fakulteto (22,25 val.), Mechanikos  

fakulteto (83,66 val.), Statybos 

fakulteto (17,48 val.), Transporto 

inžinerijos fakulteto (11,38 val.), 

Kūrybinių industrijų fakulteto (3,68 

val.) studentams. Iš viso 275,48 val. 

Suteikta kalbos konsultacijų  Antano 

Gustaičio aviacijos instituto (5,68 

val., Aplinkos inžinerijos fakulteto 

(55,90 val.), Architektūros fakulteto 

(27,94 val.), Elektronikos fakulteto 

(47,51 val.); Fundamentinių mokslų 

fakulteto (22,25 val.), Mechanikos  

fakulteto (83,66 val.), Statybos 

fakulteto (17,48 val.), Transporto 

inžinerijos fakulteto (11,38 val.), 

Kūrybinių industrijų fakulteto (3,68 

val.) magistrantams. Iš viso 275,48 

val. Koordinuoti magistrantų darbų 

patikros darbai, užtikrinta sklandi 

dėstytojų ir studentų komunikacija, 

tvarkyti dokumentai ir magistrantų 

darbai – 15,91 val. Iš viso 291,39 val. 

Skirta 3500 Eur: 

d. u. 3400 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 

3463,06 Eur.  

Dėl 

planavimo 

ketvirčiais 

specifikos 

susidaręs I–II 

k. likutis 

116,27 Eur 

keliamas į III 

ketvirtį. 

 

5. Mykolo Romerio 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

I–III k. 16 grupių (518 

val.); 5 dėstytojai. 

 

 

Specialybės (dalykinę) kalbą 

dėstyti: Turizmo vadybos ir 

paveldo programos specializacijos 

Aktyvaus laisvalaikio vadybos; 

Socialinio darbo ir teisės pagrindų; 

Specialybės (dalykinė) kalba dėstyta: 

Turizmo vadybos ir paveldo 

programos specializacijos Aktyvaus 

laisvalaikio vadybos; Socialinio 

darbo ir teisės pagrindų; Viešojo 

Skirta 5400 Eur: 

d. u. 5300 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 5400 

Eur. 
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Viešojo administravimo kartu su 

Viešosios politikos ir vadybos; 

Turizmo vadybos ir paveldo; 

Psichologijos; Komunikacijos ir 

skaitmeninės rinkodaros; 

Psichologijos; Tarptautinio verslo ir 

muitinės logistikos programų 

studentams – Studijų įvado dalyką 

(iš viso 11 gr., 150 val.). Vertimo ir 

redagavimo programos studentams 

–  Šiuolaikinės lietuvių literatūros 

dalyką (1 gr., 10 val.) ir 

Redagavimo praktiką (1 gr., 6 val.); 

Teisės ir ikiteisminio proceso 

programos studentams – Retorikos 

dalyką (2 gr. paskaitos, 2 gr. 

seminarai, 60 val.). 

administravimo kartu su Viešosios 

politikos ir vadybos; Turizmo 

vadybos ir paveldo; Psichologijos; 

Komunikacijos ir skaitmeninės 

rinkodaros; Psichologijos; 

Tarptautinio verslo ir muitinės 

logistikos programų studentams – 

Studijų įvado dalyką (iš viso 11 gr., 

150 val.). Vertimo ir redagavimo 

programos studentams –  

Šiuolaikinės lietuvių literatūros 

dalyką (1 gr., 10 val.) ir Redagavimo 

praktiką (1 gr., 6 val.); Teisės ir 

ikiteisminio proceso programos 

studentams – Retorikos dalyką (2 gr. 

paskaitos, 2 gr. seminarai, 60 val.). 

Dėstė 5 dėstytojai. 

6. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Metų planas. 17 grupių 

(617 val.); 7 dėstytojai. 

 

Specialybės kalbos kultūrą  dėstyti 

VDU studentams: 4 grupės, 135 

val., dėstys 4 dėstytojai. 

Specialybės kalbos kultūra dėstyta 

154 nuolatinių studijų (Anglų 

filologijos, Informatikos sistemų, 

Matematikos ir jos taikymo, 

Multimedijos ir interneto 

technologijų, Politikos mokslų, 

Viešojo administravimo programų) 

studentams. Iš viso 4 gr.; 135 val., 

dėstė 4 dėstytojai. 

Skirta 2800 Eur: 

d. u. 2800 Eur. 

Panaudota  2800 

Eur. 

Panaudota 

73,00 Eur I 

k. lėšų 

likučio. 

18,00 Eur 

likutis bus 

panaudotas 

III k.  

7. Vytauto Didžiojo 

universiteto Žemės 

ūkio akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(J. Urbonienė) 

Metų planas. 16 grupių 

(888,64 val.); 1 dėstytojas. 

 

Specialybės kalbos kursą dėstyti 

Agronomijos fakulteto Žemės ūkio 

technologijos ir vadybos (1 gr.), 

Maisto žaliavų kokybės ir saugos (1 

gr.) nuolatinių bei Maisto žaliavų 

kokybės ir saugos ištęstinių (1 gr.) 

studijų programų studentams ir 

Vandens ūkio ir žemėtvarkos 

fakulteto Žemėtvarkos studijų 

programos (1 gr.) nuolatinių studijų 

studentams; 1 dėstytojas. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Agronomijos fakulteto Žemės ūkio 

technologijos ir vadybos (1 gr., 60 

val.), Maisto žaliavų kokybės ir 

saugos (1 gr., 60 val.) nuolatinių bei 

Maisto žaliavų kokybės ir saugos 

ištęstinių (1 gr., 60 val.) studijų 

programų studentams ir Vandens 

ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 

Žemėtvarkos studijų programos (1 

gr., 44,97 val.) nuolatinių studijų 

Skirta 2000 Eur: 

d. u. 2000 Eur. 

Panaudota  2000 

Eur. 
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studentams.  Iš viso 4 gr., 224,97 

val., 1 dėstytojas. 

8. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

Metų planas. 43 grupės 

(1404 val.); 4 dėstytojai. 

 

 

Tęsti Specialybės kalbos kurso 

dėstymą Medicinos fakulteto II k. 5 

gr. studentams, Farmacijos 

fakulteto I k. 3 gr. studentams, 

Odontologijos fakulteto II k. 4 gr. 

studentams, Veterinarinės 

medicinos fakulteto I k. 4 gr. 

studentams. Iš viso dirbti su 16 gr. 

studentų 351 valandą. 

Tęstas Specialybės kalbos kurso 

dėstymas Medicinos fakulteto II k. 5 

gr. studentams, Farmacijos fakulteto 

I k. 3 gr. studentams, Odontologijos 

fakulteto II k. 4 gr. studentams, 

Veterinarinės medicinos fakulteto I 

k. 4 gr. studentams. Iš viso dirbta su 

16 gr. studentų 351 valandą, dėstė 4 

dėstytojai. 

Skirta 5400 Eur: 

d. u. 5300 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 

5302,21  Eur. 

Lėšų likutis 

97,79 Eur 

bus 

panaudotas 

III k. 

9. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Metų planas. 28 grupės 

(876 val.); 3 dėstytojai. 

 

 

Dėstyti specialybės kalbą Jūrų 

technologijų ir gamtos mokslų, 

Sveikatos mokslų, Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakultetų 

studentams. Iš viso 12 gr., 265 val.  

Specialybės kalba dėstyta Jūrų 

technologijų ir gamtos mokslų (5 

gr.), Sveikatos mokslų (3 gr.), 

Socialinių ir humanitarinių mokslų 

fakultetų studentams (4 gr.). Iš viso 

12 gr. 265 val., dėstė 3 dėstytojai. 

Skirta 9060 Eur: 

d. u. 8900 Eur; 

soc. dr. 160 Eur. 

Panaudota 

9000,91 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 59,09 

Eur. I–II k.  

likutis 

151,43 Eur 

bus 

panaudotas 

III–IV k. 

10. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(V. Zubaitienė) 

Metų planas. 38 grupės 

(1298 val.); 14 dėstytojų. 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis – 467 akad. val. 

Specialybės kalba dėstyta Teisės, 

Fizikos, Medicinos, Komunikacijos, 

Filologijos fakultetų studentams.  

Iš viso dirbta  467 akad. val.   

 

 

Skirta 12330 Eur: 

d. u. 11800 Eur; 

soc. dr. 210 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 320 

Eur. Panaudota 

12325,63 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 4,37 

Eur. I–II k. 

likutis 5,56 

Eur bus 

panaudotas 

III k. 

11. Kauno 

technologijos 

universitetas 

Baigiamųjų darbų 

kalbos tvarkyba 

(J. Mikelionienė) 

I–II k. Su 457 

bakalaurantais ir 

magistrantais dirbs 3 

dėstytojai (457 val.). 

Konsultuoti pirmosios pakopos 

studentus, rašančius baigiamuosius 

projektus, konsultuoti ir redaguoti 

antrosios pakopos studentų 

baigiamuosius projektus. Iš viso 

505 val. 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir 

menų institute baigiamųjų bakalauro 

ir magistro darbų kalbos 

konsultacijas teikė 3 dėstytojai.  

Konsultuoti 505  Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų, 

Ekonomikos ir verslo, Matematikos 

ir gamtos mokslų, Elektros ir 

elektronikos, Cheminės 

technologijos, Informatikos, 

Mechanikos inžinerijos ir dizaino, 

Skirta 5400 Eur: 

d. u. 5300 Eur; 

kitos prekės 100 

Eur. 

Panaudota 5400 

Eur. 

Panaudotas 

884,88 Eur I 

k. lėšų 

likutis, 

susidaręs dėl 

dėstytojų 

darbo krūvio 

perskirstymo 

ir pritaikyto 

mažesnio 

val. darbo 
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Statybos ir architektūros fakultetų 

studentai. Iš viso 505 val.  

įkainio.  

12. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(V. Karaciejūtė) 

Metų planas. Teikti kalbos 

konsultacijas bakalauro ir 

magistro darbų rengėjams. 

102 bakalaurantams ir 

magistrantams (346 val.); 1 

dėstytojas. 

 

Siekiant skatinti ir užtikrinti 

bakalauro ir magistro baigiamųjų 

darbų rengimą sklandžia profesine 

lietuvių kalba, teikti konsultacijas 

bakalauro ir magistro darbų 

rengėjams. Iš viso konsultacijas 

teikti 1 bakalauro studijų ir 3 

magistrantų grupėms. 

Konsultacijos suteiktos 1 bakalauro 

studijų klausytojų (Gynybos ir 

saugumo institucijų valdymo studijų 

programos) ir 3 magistrantų (Karinės 

diplomatijos; Visuomenės saugumo 

ir gynybos; Žmogiškųjų išteklių 

vadybos studijų programų) grupėms. 

Iš viso – 52 absolventams. Vienam 

bakalauro baigiamajam darbui skirta 

3 aud. val. konsultacijų. Vienam 

magistro baigiamajam darbui – 4 

aud. val. Iš viso teikta 146 aud. val. 

konsultacijų. 

Skirta 1200 Eur: 

d. u. 1200 Eur. 

Panaudota 1200 

Eur.  

Panaudotas 

111,59 Eur I 

k. lėšų 

likutis. 

13. Šiaulių 

universitetas 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(Dž. Maskuliūnienė) 

I–II k. 712 bakalaurantų ir 

magistrantų, 5 dėstytojai 

(373,13 val.). 

Konsultuoti kalbos klausimais visų 

specialybių   baigiamųjų kursų 

studentus, rašančius baigiamuosius 

darbus, ir nustatyti jų darbų 

raštingumo lygį, lituanistų 

vertinimo išvadas pateikti 

Edukologijos ir Regionų plėtros 

institutų gynimų komisijoms. Iš 

viso konsultuoti 470 studentų. 

Konsultuoti kalbos klausimais visų 

specialybių   baigiamųjų kursų 

studentai. Iš viso konsultuota 470 

studentų, dirbta 245 val., dirbo 5 

dėstytojai. Taip pat buvo patikrinti 

visų ŠU specialybių baigiamųjų 

kursų studentų baigiamieji darbai ir 

nustatytas jų baigiamųjų darbų 

raštingumo lygis. Išvados buvo 

pateiktos gynimų komisijoms. 

Komisijos, vertindamos darbus,  

atsižvelgė į pateiktas lituanistų 

išvadas.   

Skirta 5700 Eur: 

d. u. 4700 Eur; 

soc. dr. 1000 Eur. 

Panaudota  5700 

Eur. 

 

14. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų specialybės 

ir mokslo kalbos 

kompetencijų 

ugdymas ir lietuvių 

kalbos prestižo 

I–III k. Su 400 studentų 

dirbs 3 dėstytojai (230 

val.). 

Baigiamųjų darbų rengėjams teikti 

pirminę ir pakartotinę konsultacijas 

mokslo kalbos klausimais. Įvertinti 

baigiamųjų darbų rengėjų 

raštingumą. 

Baigiamųjų darbų rengėjams suteikta 

pirminė ir pakartotinė konsultacijos 

mokslo kalbos klausimais.  

Balandžio mėn. pirminė ir 

pakartotinė konsultacijos buvo 

suteiktos 225 studentams, dirbta 43 

val. Įvertintas 350 baigiamųjų darbų 

rengėjų raštingumas, dirbta 106 val. 

Skirta 3600 Eur: 

d. u. 3600 Eur. 

Panaudota Eur. 

3600 Eur. 

Panaudotas 

181,12 Eur I 

k. lėšų 

likutis. 1,82 

Eur likutis 

bus 

panaudotas 

III k.  
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stiprinimas 

(J. Macienė) 

Gegužės mėn. buvo įvertintas vieno 

156 baigiamųjų darbų rengėjų 

raštingumas, dirbta 48 val.  

Birželio mėn. buvo įvertintas 194 

baigiamųjų darbų rengėjų 

raštingumas, dirbta 58 val.  

15. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas  

(A. Raupelienė) 

Terminų atrankos ir 

medžiagos pateikimo 

principų (aprašo) 

parengimas. 

Terminų atrankos ir medžiagos 

pateikimo principų parengimas. 

Pasirinkti bendri žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų kūrimo ir 

norminimo principai. Numatyta 

termino straipsnio sandara. Pasirinkti 

terminų atrankos kriterijai. Numatyta 

į žodyno lietuviškų terminų sąrašą 

įtraukti naujausius žmogiškųjų 

išteklių valdymo srities standartuose 

teikiamus lietuviškus terminus ir jų 

atitikmenis anglų ir prancūzų 

kalbomis, pateikti termino 

santrumpą, sinonimą, nurodyti 

termino sritį, užsienio kalbų terminų 

atitikmenis nurodyti su kalbos 

pažyma. Atitikmenys bus naudojami 

iš patikimų terminų šaltinių, ne 

verčiami. Atliekama pirminė naujų 

terminų atranka bei analizė. 

Skirta 1244 Eur. 

Panaudota 1244 

Eur. 

Atlyginimas 

išmokėtas 

liepos mėn. 


