
 

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) vykdymo 2019 m. III 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 4–5 straipsnius, 1 

recenziją, 2–3 kalbotyros leidinių ir 

renginių apžvalgas, 1–2 „Aktualijų“ 

skyrelio straipsnius. Bendra tekstų 

apimtis – iki 130 tūkst. sp. ženklų. 

Teminiuose puslapiuose paskelbta: 4 

straipsniai (66,76 tūkst. sp. ž.), 1 

„Aktualijų“ skyrelio straipsnis (13,05 

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

straipsnis (3,89 tūkst. sp. ž.), 1 recenzija 

(25,86 tūkst. sp. ž.), 4 leidinių apžvalgos 

(24,91 tūkst. sp. ž.), 3 renginių 

apžvalgos (32,31 tūkst. sp. ž.), 1 

skyrelio „Žiupsneliai“ straipsnis (1,77 

tūkst. sp. ž.). Bendra tekstų apimtis – 

168,55 tūkst. sp. ž. 

Skirta 2400 Eur. 

Panaudota 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. 

Trijų valstybinės lietuvių kalbos 

mokymo kursų klausytojų grupių 

surinkimas ir mokymas reikiamai 

valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti: dvi 

grupės pagal 56 a. val. valstybinės 

kalbos mokymo programą ir viena 

grupė pagal 70 val. valstybinės 

lietuvių kalbos mokymo programą I 

(A1) valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti. 

Rugsėjo 3 d. pradėtas trijų valstybinės 

kalbos mokymo gr. mokymas. Mokytis 

pradėjo 40 suaugusiųjų kitakalbių. 

Vienoje mokymo gr. 14  klausytojų 

pradėjo mokytis pagal valstybinės 

kalbos mokymo programą, skirtą įgyti I 

valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją 

A1 lygiu, kursų trukmė – 70 a. val. 

Antroje mokymo gr. pagal valstybinės 

kalbos mokymo programą, skirtą įgyti I 

valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją 

A2 lygiu, mokėsi 12 asmenų. Trečioje 

mokymo gr. pagal valstybinės kalbos 

mokymo programą, skirtą įgyti II 

valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją 

B1 lygiu, mokėsi 14 asmenų. Kursų 

trukmė antrai ir trečiai mokymo gr. – 56 

a. val. Kiekviena klausytojų mokymo 

grupė išklausė po 18 a. val.  

Skirta 600 Eur. 

Panaudota 600 

Eur. 

 

 

 

3. Vilniaus Gedimino Metų planas. 870 stud. II kurso magistrantų konsultacijos Suteikta kalbos konsultacijų, atlikta Skirta 3500 Eur: Dėl planavimo 
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technikos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

teorinių seminarų 

rengimas, 

konsultacijų teikimas 

ir baigiamųjų darbų 

tvarkyba 

(R. Vladarskienė) 

(1132val.); 7 dėstytojai. 

 

 

ir baigiamųjų darbų patikra Antano 

Gustaičio aviacijos instituto (22,54 

val.); Aplinkos inžinerijos fakulteto 

(10,47 val.); Architektūros fakulteto 

(6,50 val.); Fundamentinių mokslų 

fakulteto (64,03 val.); Statybos 

fakulteto (56,37 val.); Transporto 

inžinerijos fakulteto (30,10 val.); 

Kūrybinių industrijų fakulteto  

(22,52 val.); Verslo vadybos 

fakulteto (23,09 val.) studentams. Iš 

viso 235,62 val. 

baigiamųjų darbų patikra Antano 

Gustaičio aviacijos instituto ir   

Transporto inžinerijos fakulteto 

studentams (52,64 val); Statybos 

fakulteto studentams (56,37 val.); 

Fundamentinių mokslų fakulteto 

studentams (64,03 val.); Aplinkos 

inžinerijos ir Architektūros fakultetų 

studentams (16,97 val.); Kūrybinių 

industrijų ir Verslo vadybos fakultetų 

studentams (45,61 val.). Koordinuoti 

magistrantų darbų patikros darbai (46,87 

val.). Iš viso 282,49 val., dirbo 6 

dėstytojai. 

d. u. 3400 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 

3349,25 Eur.  

ketvirčiais 

specifikos 

susidaręs I–III 

k. likutis 

267,02 Eur 

keliamas į IV 

k. 

 

4. Mykolo Romerio 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

I–III k. 16 grupių (518 

val.); 5 dėstytojai. 

 

 

Specialybės (dalykinę) kalbą dėstyti 

Teisės ir policijos veiklos 

programos nuolatinių studijų 

studentams (1 grupė, 52 val.). 

Specialybės (dalykinė) kalba dėstyta 

Teisės ir policijos veiklos programos 

nuolatinių studijų studentams (1 grupė, 

52 val., dėstė 1 dėstytojas). 

Skirta 1300 Eur: 

d. u. 1200 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 1300 

Eur. 

 

5. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Metų planas. 17 grupių 

(617 val.); 7 dėstytojai. 

 

Dėstyti specialybės kalbos kultūrą 

VDU studentams: 1 grupė, 45 val.; 

1 dėstytojas. 

 

 

 

Specialybės kalbos kultūrą išklausė 63 

nuolatinių studijų Kūrybinių industrijų 

studijų programos studentai (1 grupė; 45 

val.). Dėstė 1 dėstytoja. 

 

Skirta 1100 Eur: 

d. u. 1000 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota   1069 

Eur. 

49,00 Eur I–III 

k. likutis bus 

panaudotas IV 

k.  

6. Vytauto Didžiojo 

universiteto Žemės 

ūkio akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(J. Urbonienė) 

Metų planas. 16 grupių 

(888,64 val.); 1 

dėstytojas. 

 

Specialybės kalbos kursą dėstyti 

Bioekonomikos plėtros fakulteto 

Apskaitos ir finansų studijų 

programos nuolatinių (1 gr.), bei 

ištęstinių (1 gr.) ir Logistikos ir 

prekybos studijų programos 

nuolatinių (1 gr.) studijų 

studentams bei Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos 

studijų programos (1 gr.) ištęstinių 

studijų studentams. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Bioekonomikos plėtros fakulteto 

Apskaitos ir finansų studijų programos 

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

(1 gr., 60 val.) ir Logistikos ir prekybos 

studijų programos nuolatinių (1 gr., 60 

val.) studijų bei Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos 

studijų programos (1 gr., 33,73 val.) 

ištęstinių studijų studentams. Iš viso 4 

gr., 213,73 val., dėstė 1 dėstytojas. 

Skirta 1900 Eur: 

d. u. 1900 Eur. 

Panaudota   1900 

Eur. 

 

7. Lietuvos sveikatos Metų planas. 43 grupės Specialybės kalbos kursą dėstyti Specialybės kalbos kursas dėstytas Skirta 5400 Eur: Panaudotas 
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mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

(1404 val.); 4 dėstytojai. 

 

 

Medicinos fakulteto II kurso 5 gr. 

studentams, Farmacijos fakulteto I 

kurso 3 gr. studentams, 

Odontologijos fakulteto II kurso 3 

gr. studentams, Veterinarinės 

medicinos fakulteto I kurso 4 gr. 

studentams. Iš viso 15 gr., 351 val. 

Odontologijos fakulteto  II kurso 3 gr. 

studentams (80,75 val.); Medicinos 

fakulteto II kurso 4 gr. studentams (121 

val.); Farmacijos fakulteto  I k. 3 gr. 

studentams (73,25 val.); Veterinarinės 

medicinos fakulteto I kurso 3 gr. 

studentams (76 val.). Iš viso dirbta 351 

val., dėstė 4 dėstytojai. 

d. u. 5300 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 5400  

Eur. 

97,79 Eur II k. 

lėšų likutis.  

8. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Metų planas. 28 grupės 

(876 val.); 3 dėstytojai. 

 

 

Dėstyti specialybės kalbą Klaipėdos 

universiteto Jūrų technologijų ir 

gamtos mokslų, Sveikatos mokslų 

fakultetų 4 grupėms, iš viso 20 val.  

Specialybės kalba dėstyta Sveikatos 

mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos 

ir Rekreacijos ir turizmo studijų 

programų 2   gr. studentams ir Jūrų 

technologijų ir gamtos mokslų fakulteto 

Informatikos ir Hidrologijos ir 

okeonografijos studijų programų 2  gr. 

studentams. Iš viso 4 gr., 20 val., dėstė 2 

dėstytojai. 

Skirta 110 Eur: d. 

u. 100 Eur; soc. 

dr. 10 Eur. 

Panaudota  110 

Eur. 

 

Panaudota 

114,50 Eur I–

II k. lėšų 

likučio. 36,93 

Eur likutis bus 

panaudotas IV 

k. 

9. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(V. Zubaitienė) 

Metų planas. 38 grupės 

(1298 val.); 14 dėstytojų. 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis – 166 akad. val. 

Specialybės kalba dėstyta Medicinos, 

Ekonomikos, Filologijos, Kauno 

fakultetų studentams. Iš viso dirbta 166 

akad. val., dėstė 6 dėstytojai, per III–IV 

k. dėstyta 17 studentų gr.  

 

 

Skirta 4320 Eur: 

d. u. 3940 Eur; 

soc. dr. 70 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 310 

Eur. Panaudota  

4280,94 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 39,06 

Eur. I–III k. 

likutis 44,62 

Eur bus 

panaudotas IV 

k. 

10. 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 baigiamųjų darbų 

rengimą sklandžia profesine 

lietuvių kalba, teikti konsultacijas 

bakalauro darbų rengėjams. Iš viso 

konsultacijas planuota teikti 3 

bakalauro studijų grupėms. 

Konsultacijos suteiktos 3 bakalauro 

studijų studentų (Nacionalinio saugumo 

ir gynybos, Moderniųjų gynybos 

technologijų, Tarptautinių santykių 

studijų programų) grupėms. Iš viso – 48 

studentams. Vienam darbui skirta 3 

auditorinės valandos konsultacijų. Iš 

viso teikta konsultacijų – 24 aud. val. 

Skirta 200 Eur: d. 

u. 200 Eur; 

Panaudota 194,21 

Eur.  

III k. lėšų 

likutis 5,79 

Eur bus 

panaudotas IV 

k. 

11. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų specialybės 

ir mokslo kalbos 

I–III k. Su 400 studentų 

dirbs 3 dėstytojai (230 

val.). 

Skaityti įvadines paskaitas apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų klaidas 

ir viešąjį darbų pristatymą 

baigiamųjų darbų rengėjams. 

Perskaitytos įvadinės paskaitos apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų klaidas ir 

viešąjį darbų pristatymą baigiamųjų 

darbų rengėjams. Perskaitytos 3 

įvadinės paskaitos po 2 val. 

Skirta 800 Eur: d. 

u. 800 Eur. 

Panaudota 169,41 

Eur. 

III k. lėšų 

likutis 630,59 

Eur. I–III k.  

632,41 Eur 

likutis bus 
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kompetencijų 

ugdymas ir lietuvių 

kalbos prestižo 

stiprinimas 

(J. Macienė) 

panaudotas IV 

k. Nenupirkta 

prekių ir neįsi-

gyta paslaugų, 

konsultacijos 

vyks IV k. 

12. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas  

(A. Raupelienė) 

Žodyno srities terminų 

šaltinių lietuvių, anglų ir 

prancūzų kalbomis 

analizė ir sąrašo 

sudarymas. 

Žodyno srities terminų šaltinių 

lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis 

analizė ir sąrašo sudarymas. 

Atlikta Žodyno srities terminų šaltinių 

lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis 

analizė. Sudarytas žodyno srities 

terminų šaltinių sąrašas.  

 

Skirta 1866 Eur. 

Panaudota 1866 

Eur. 

Atlyginimas 

išmokėtas 

spalio mėn. 

13. Lietuvos sporto 

universitetas 

„Sporto terminų 

žodyno“, t. 2 

terminologinis ir 

terminografinis 

redagavimas 

(D. Majauskienė) 

Žodyno pradinis 

terminologinis ir 

terminografinis 

redagavimas. 

Surinkti 8 sporto šakų terminus, 

atlikti pradinį terminologinį ir 

terminografinį jų redagavimą. 

Atliktas surinktų 8 sporto šakų terminų  

pradinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas. Surinkti 

šių aštuonių sporto šakų terminai: 90 

beisbolo; 110 dziudo; 210 futbolo; 60 

meninio plaukimo; 160 plaukimo; 260 

rankinio; 30 sinchroninio plaukimo; 90 

šuolių į vandenį terminų. 

Skirta 1164,98 

Eur. Panaudota 

1164,98 Eur. 

 

14. Valstybinė kultūros 

paveldo komisija 

„Aiškinamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos terminų 

žodyno“ rengimas 

(J. Markevičienė) 

Terminų atrankos ir 

medžiagos pateikimo 

principų parengimas, 

atrinktų terminų sąrašo 

sudarymas. 

Terminų atrankos ir medžiagos 

pateikimo principų parengimas, 

atrinktų terminų sąrašo (pirminio) 

sudarymas. 

Suformuluoti Žodyno terminų atrankos 

principai. Atsižvelgta į palyginti 

nedidelę Žodyno terminų apimtį (apie 

500 t.) ir į tai, kad paveldo apsaugą 

sudaro ne viena, bet daugelis įvairių 

profesinių sričių. Buvo apibrėžti terminų 

atrankos kriterijai, atlikta tarptautinių ir 

užsienio analogų paieška (daugiausiai 

anglų, taip pat prancūzų, italų ir lenkų 

kalbomis), lyginamuoju būdu ištirta 

sukauptoji medžiaga, vertinant, terminus 

pagal pasirinktuosius kriterijus. 

Peržiūrėti pagrindinių tarptautinės teisės 

aktų, tiesiogiai ir netiesiogiai 

reglamentuojančių kultūros paveldo 

apsaugos sritį vartojami terminai.  

Pradėtas rengti atrinktų terminų sąrašas. 

Skirta 880 Eur. 

Panaudota 880 

Eur. 
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15. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio 

rengimas. 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas straipsniui „Lietuvių 

kalbos žargono priesaginių 

prieveiksmių morfologija ir 

adaptacinės ypatybės: priesagos -ai 

hibridiniai vediniai iš priesaginių 

rusų kalbos kilmės būdvardžių“. 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, aprašymas 

straipsniui „Lietuvių kalbos 

žargono priesaginių prieveiksmių 

morfologija ir adaptacinės 

ypatybės: priesagos -ai hibridiniai 

vediniai iš būdvardžių su priesaga -

iškas ir nepriesaginių būdvardžių“. 

Straipsnio „Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių prieveiksmių 

morfologija ir adaptacinės 

ypatybės: priesagos -ai hibridiniai 

vediniai iš priesaginių rusų kalbos 

kilmės būdvardžių“ rašymas. 

Atrinkti, suklasifikuoti ir aprašyti 

duomenys straipsniui „Lietuvių kalbos 

žargono priesaginių prieveiksmių 

morfologija ir adaptacinės ypatybės: 

priesagos -ai hibridiniai vediniai iš 

priesaginių rusų kalbos kilmės 

būdvardžių“; išanalizuotos 127 

leksemos ir straipsniui „Lietuvių kalbos 

žargono priesaginių prieveiksmių 

morfologija ir adaptacinės ypatybės: 

priesagos -ai hibridiniai vediniai iš 

būdvardžių su priesaga -iškas ir 

nepriesaginių būdvardžių“; išanalizuotos 

77 leksemos. Parengtas  ir priimtas 

publikuoti leidinyje Respectus 

philologicus, 2019, Nr. 36 (41) 

straipsnis „Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių prieveiksmių morfologija ir 

adaptacinės ypatybės: priesagos -ai 

hibridiniai vediniai iš priesaginių rusų 

kalbos kilmės būdvardžių“ (1 a. l.; 

straipsnyje išanalizuotos 127 leksemos). 

Skirta 940 Eur: d. 

u. 920 Eur; soc. 

dr. 20 Eur. 

Panaudota 940 

Eur. 

2,91 Eur soc. 

draudimo 

įmokų 

sumokėta iš 

VU sąskaitos. 

16. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

bendrinės lietuvių 

kalbos gramatika“ 

rengimas 

(A. Drukteinis) 

Leidinio koncepcijos 

kūrimas ir tikslinimas 

(parengiamas koncepcijos 

aprašas). 

Leidinio koncepcijos kūrimas ir 

tikslinimas,  koncepcijos  aprašo 

parengimas. Dabartinės lietuvių 

kalbos akademinių ir praktinių 

gramatinių aprašų analizė (išskyrus 

fonetikos ir fonologijos dalį; 

sudaromi analizuotų šaltinių 

sąrašai). Kitų kalbų praktinių 

gramatikų peržvalga, informacijos 

atrankos ir dėstymo pobūdžio 

analizė.  

Apsibrėžtos kiekvieno projekto dalyvio 

gramatinio aprašo ribos, sutartas artimų 

sričių pasiskirstymas. Pradėti analizuoti 

lietuvių kalbos praktiniai gramatikos 

aprašai tokio tipo aprašų koncepcijos 

aspektu. Sudaromi kitų kalbų praktinių 

gramatikų sąrašai, kaupiami patys 

leidiniai. Leidinio koncepcija bus 

rengiama po atliktų minėtų darbų. 

Skirta 1140 Eur: 

d. u. 1120 Eur; 

soc. dr. 20 Eur. 

Panaudota 

1000,96 Eur. 

Lėšų likutis 

139,04 Eur,  

atsiradęs dėl 

vėlesnio dr. J. 

Vaskelienės 

įdarbinimo, 

bus 

panaudotas IV 

k. 


