
 

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

5 straipsniai, 1 kalbotyros 

ir kalbos norminamųjų 

leidinių apžvalga, 1 kalbos 

renginių, konferencijų 

apžvalga, 1 recenzija. Iš 

viso 130 tūkst. sp. ž. 

 

Paskelbti 2–3 straipsnius, 1 

recenziją, 1–2 kalbotyros leidinių 

apžvalgas, 2–3 kalbotyros 

renginių apžvalgas  1–2 

„Aktualijų“ skyrelio straipsnius. 

Bendra tekstų apimtis – iki 130 

tūkst. sp. ženklų. 

Paskelbti 2 straipsniai (56,53 tūkst. sp. ž.), 

1 „Aktualijų“ skyrelio straipsnis (15,16  

tūkst. sp. ž.), 1 recenzija (15,2 tūkst. sp. 

ž.), 1 leidinių apžvalga (4,72 tūkst. sp. ž.), 

4 renginių apžvalgos (44,48 tūkst. sp. ž.). 

Teminiuose puslapiuose paskelbtų rašinių 

tekstų apimtis 136,09 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. 

Tęsiamas trijų valstybinės lietuvių 

kalbos mokymo kursų klausytojų 

grupių mokymas reikiamai 

valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti: 

dvi grupės pagal  56 a. val. 

valstybinės kalbos mokymo 

programą (viena grupė I (A2) 

valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti, 

antra grupė – II (B1) valstybinės 

kalbos mokėjimo kvalifikacinei 

kategorijai įgyti) ir viena grupė 

pagal 70 val. valstybinės lietuvių 

kalbos mokymo programą I (A1) 

valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti. 

Buvo tęsiamas klausytojų mokymas. 

Viena grupė (14 asmenų) mokėsi pagal 70 

a. val. valstybinės kalbos mokymo 

programą, skirtą įgyti I valstybinės kalbos 

mokėjimo kategoriją A1 lygiu. Antra 

grupė (12 asmenų) siekė kalbos mokėjimo 

A2 lygiu, trečia grupė (14 asmenų) – B1 

lygiu. Abi grupės mokėsi pagal 56 a. val. 

valstybinės kalbos mokymo programą. 

Buvo lavinami kalbėjimo, klausymo, 

skaitymo, rašymo įgūdžiai. Kursų 

klausytojams, siekiantiems kalbos 

mokėjimo A1 lygiu, organizuota 

edukacinė ekskursija į Nacionalinę M. 

Mažvydo biblioteką. 1 klausytojas išlaikė 

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminą. 

Skirta 1800 

Eur. Panaudota 

1800 Eur. 

 

 

 

3. Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Metų planas. 870 stud. 

(1132 val.); 7 dėstytojai. 

 

VGTU antro kurso magistrantų 

konsultacijos ir baigiamųjų darbų 

patikra: Antano Gustaičio 

Suteikta kalbos konsultacijų, atlikta 

baigiamųjų darbų patikra Antano 

Gustaičio aviacijos instituto (11,87) val.; 

Skirta 3400 

Eur: d. u. 3400 

Eur. Panaudota  

Dėl d. u. 

skaičiavimo 

kompiuterine 
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Kalbos konsultacijų 

teikimas magistro 

darbų rengėjams ir 

baigiamųjų darbų 

kalbos patikra 

(R. Vladarskienė) 

 aviacijos institutas (11,87 val.); 

Aplinkos inžinerijos fakultetas 

(11,04 val.); Architektūros 

fakultetas (4,74 val.); 

Elektronikos fakultetas (9,45 

val.); Fundamentinių mokslų 

fakultetas  (40,54 val.); Kūrybinių 

industrijų fakultetas (29,04 val.); 

Statybos fakultetas (50,65 val.); 

Transporto inžinerijos fakultetas 

(27,68 val.); Verslo vadybos 

fakultetas (67,76 val.). 

Aplinkos inžinerijos fakulteto (11,04) 

val.; Architektūros fakulteto (4,74 val.); 

Elektronikos fakulteto (9,45 val.).; 

Fundamentinių mokslų fakulteto (40,54 

val.); Kūrybinių industrijų fakulteto 

(29,04 val.); Statybos fakulteto (50,65 

val.); Transporto inžinerijos fakulteto 

(27,68 val.); Verslo vadybos fakulteto 

(67,76 val.) antro kurso magistrantams, 

tvarkyti dokumentai ir magistrantų darbai 

(35,59 val.). Iš viso 288,36 val.; dirbo 7 

dėstytojai. 

3400 Eur. programa 

specifikos 

susidaręs 

129,89 Eur I–

III k. likutis 

grąžintas. 

 

4. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

aukštojoje 

universitetinėje 

mokykloje  

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Metų planas. 17 grupių 

(617 val.); 7 dėstytojai. 

 

 

Dėstyti Specialybės kalbos 

kultūrą VDU studentams: 8 gr.; 

300 val.; 5 dėstytojai.  

Specialybės kalbos kultūros kursą išklausė 

369 nuolatinių studijų (Aplinkotyros ir 

ekologijos, Biochemijos, Biologijos ir 

genetikos, Biotechnologijų, Karjeros 

valdymo, Marketingo vadybos, Muzikos 

pedagogikos, Psichologijos, Rytų Azijos 

šalių kultūrų ir kalbų, Skandinavijos šalių 

kultūrų ir kalbų, Socialinio darbo, Verslo 

administravimo, Viešosios komunikacijos 

studijų programų) studentai (7 gr.; 293 

val.; dėstė 6 dėstytojai.  

Skirta 6200 

Eur: d. u. 6200 

Eur. Panaudota    

6200 Eur. 

Panaudotas 

49,00 Eur I–III 

k. lėšų likutis. 

5. Vytauto Didžiojo 

universiteto Žemės 

ūkio akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas  Vytauto 

Didžiojo universiteto 

Žemės ūkio 

akademijoje 

(J. Urbonienė) 

Metų planas. 16 grupių 

(888,64 val.); 1 dėstytojas. 

 

Specialybės kalbos kursą  dėstyti 

Bioekonomikos plėtros fakulteto 

Logistikos ir prekybos studijų 

programos ištęstinių (1 gr.), 

Miškų ir ekologijos fakulteto 

Taikomosios ekologijos (1 gr.), 

Miškininkystės (1 gr.) studijų 

programų nuolatinių bei Vandens 

ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 

Hidrotechninės statybos 

inžinerijos (1 gr.) studijų 

programos nuolatinių studijų 

studentams.  

Specialybės kalbos kursas  dėstytas 

Bioekonomikos plėtros fakulteto 

Logistikos ir prekybos studijų programos 

ištęstinių (1 gr.; 60 val.), Miškų ir 

ekologijos fakulteto Taikomosios 

ekologijos (1 gr.; 60 val.), Miškininkystės 

(1 gr.; 60 val.) studijų programų 

nuolatinių bei Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakulteto Hidrotechninės 

statybos inžinerijos (1 gr.; 44,97 val.) 

studijų programos nuolatinių studijų 

studentams. Iš viso 4 gr.; 224,97 val.; 

dėstė 1 dėstytojas. 

Skirta 2000 

Eur: d. u. 2000 

Eur. Panaudota    

2000 Eur. 

 

6. Lietuvos sveikatos Metų planas. 43 grupės Specialybės kalbos kursą dėstyti Specialybės kalbos kursas dėstytas Skirta 7200  
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mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

(1404 val.); 4 dėstytojai. 

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos fakulteto 

II k. 9 gr. studentams; tęsti 

dėstymą Farmacijos fakulteto I k. 

6 gr. studentams; tęsti dėstymą 

Odontologijos fakulteto II k. 6 gr. 

ir Veterinarinės medicinos 

fakulteto I k. 5 gr. studentams. Iš 

viso 27 gr.; 468 val. 

Odontologijos fakulteto  II kurso 6 gr. 

Studentams (107,67 val.); Medicinos 

fakulteto II kurso 9 gr. studentams 

(161,33 val.); Farmacijos fakulteto  I k. 6 

gr. studentams. (97,67 val.); Veterinarinės 

medicinos fakulteto I kurso 6 gr. 

studentams (101,33 val. ). Iš viso 27 gr.; 

dirbta 468 val., dėstė 4 dėstytojai. 

Eur: d. u. 7100 

Eur; soc. dr. 

100 Eur. 

Panaudota 7200 

Eur. 

7. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Metų planas. 28 grupės 

(876 val.); 3 dėstytojai. 

 

 

Dėstyti specialybės / profesinę 

kalbą Jūrų technologijų ir gamtos 

mokslų, Socialinių ir 

humanitarinių mokslų, Sveikatos 

mokslų fakultetų 16 gr., 503 val.  

Specialybės kalba dėstyta Jūrų 

technologijų ir gamtos mokslų (9 gr.), 

Sveikatos mokslų (6 gr.), Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakultetų (1 gr.) 

studentams. Iš viso 16 gr., 503 val., dėstė 

3 dėstytojai. 

Skirta 4200 

Eur: d. u. 4100 

Eur; soc. dr. 

100 Eur. 

Panaudota  

4200 Eur. 

Panaudotas 

36,93 Eur lėšų 

likutis. 

8. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(V. Zubaitienė) 

Metų planas. 38 grupės 

(1298 val.); 14 dėstytojų. 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis – 362,5 val. 

Specialybės kalba dėstyta Medicinos 

fakulteto (139,5 val.; 4 gr.), Ekonomikos 

fakulteto (76 val.; 5 gr.), Filologijos 

fakulteto (80 val.; 7 gr.), Kauno  fakulteto 

(67 val.; 1 gr.) studentams. Iš viso dirbta 

362,5 val., dėstė 6 dėstytojai. 

Skirta 12340 

Eur: d. u. 1180 

Eur; soc. dr. 

210 Eur; kt. pr. 

ir psl. 330 Eur. 

Panaudota   

12340 Eur. 

Panaudotas 

44,62 Eur I–III 

k. likutis. 

9. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas baigiamųjų 

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 teikti 3 

bakalauro studijų grupėms. 

Konsultacijos suteiktos 3 bakalauro 

studijų studentų (Nacionalinio saugumo ir 

gynybos, Moderniųjų gynybos 

technologijų, Tarptautinių santykių studijų 

programų) grupėms (48 studentams). 

Vienam baigiamajam darbui skirta 3 

valandos konsultacijų, iš viso – 144 val. 

Skirta 900 Eur: 

d. u. 900 Eur; 

Panaudota 900 

Eur.  

Panaudotas 

5,79 Eur III k. 

lėšų likutis.  

10. 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 konsultacijas mokslo kalbos 

klausimais. Įvertinti baigiamųjų 

darbų rengėjų raštingumą. 

Penkiasdešimčiai (50) baigiamųjų darbų 

rengėjų suteikta konsultacijų mokslo 

kalbos klausimais (13 valandų). Įvertintas 

penkiasdešimties (50) baigiamųjų darbų 

rengėjų raštingumas (11 valandų), dirbo 2 

dėstytojai. 

Skirta 800 Eur: 

d. u. 800 Eur. 

Panaudota 800 

Eur. 
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stiprinimas 

(J. Macienė) 

11. Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. Kižla) 

IV ketvirtis. 5 grupės (160 

val.); 1 dėstytojas. 

Užtikrinti lietuvių kalbos 

funkcionalumą LMTA vykdomų 

studijų kryptyse ir ugdyti studentų 

kalbinį sąmoningumą, dėstant 

specialybės kalbą. Dėstyti 

specialybės kalbą 5 LMTA 

studentų grupėms. Darbo trukmė 

– 160 valandų, dėstys 1 

dėstytojas. 

Dėstyti specialybės kalbą  LMTA  

fortepijono, vargonų ir klavesino,  

muzikos teorijos ir kritikos, muzikinio 

folkloro, kompozicijos, styginių 

instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų, džiazo, choro dirigavimo, 

dirigavimo pučiamųjų orkestrui, liaudies 

instrumentų, akordeono specialybių 

studentams. Iš viso 5 gr., 160 val., dėstė 1 

dėstytojas.  

Skirta 2600 

Eur: d. u. 2560 

Eur; soc. dr. 40 

Eur. Panaudota 

2600 Eur. 

 

 

12. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas  

(A. Raupelienė) 

Atrinktų terminų sąrašo 

sudarymas ir vertimas į 

anglų ir prancūzų kalbas 

(500 terminų lietuvių, 

anglų ir prancūzų kalbomis 

sąrašas). 

Atrinktų terminų sąrašo 

sudarymas ir vertimas į anglų ir 

prancūzų kalbas. 

Parengtas atrinktų žodyno terminų 

sąrašas. Sąrašą sudaro 505 terminai. 

Terminai išversti į anglų ir prancūzų 

kalbas.  

Skirta 1786 

Eur. Panaudota 

1786 Eur. 

 

13. Lietuvos sporto 

universitetas 

„Sporto terminų 

žodyno“, t. 2 

terminologinis ir 

terminografinis 

redagavimas 

(D. Majauskienė) 

Žodyno pradinis 

terminologinis ir 

terminografinis 

redagavimas (9 sporto 

šakos). 

Surinkti 9 sporto šakų terminus, 

atlikti pradinį terminologinį ir 

terminografinį jų redagavimą. 

Atliktas surinktų 9 sporto šakų terminų  

pradinis terminologinis ir terminografinis 

redagavimas. Surinkti 9 sporto šakų 

terminai: fechtavimas – 150, regbis – 130, 

sportiniai šokiai – 930, sunkioji atletika – 

100, lauko tenisas – 140, tinklinis – 260, 

stalo tenisas – 230, boksas – 160, dviračių 

sportas – 216. 

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 (ne mažiau kaip 

500 terminų su anglų ir 

prancūzų kalbų 

atitikmenimis). Žodyno 

teksto kalbinis ir techninis 

redagavimas.  

Terminų atrankos ir medžiagos 

pateikimo principų parengimas, 

atrinktų terminų sąrašo 

sudarymas, galutinio terminų 

sąrašo sudarymas.  

Peržiūrėti ir įvertinti pagrindiniai 

tarptautiniai daugiakalbiai paveldo 

apsaugos terminijos šaltiniai: bendrieji ir 

specialieji teminiai, tarptautiniai ir įvairių 

šalių nacionaliniai. Panaudotos ir 

monografijos, nagrinėjančios bendruosius  

paveldo apsaugos, konservavimo-

restauravimo, mokslinių tyrimų ir 

dokumentavimo aspektus. Pirminį 

abėcėlinį sąrašą sudarė apie 900 terminų, 

Skirta 1925 

Eur. Panaudota 

1925 Eur. 
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įskaitant dvižodžius bei trižodžius, dalis 

terminų sujungta į antraštinius terminų 

lizdus. Sudarytas 550 terminų sąrašas 

anglų kalba, nes daugelio šiuolaikinės 

paveldo apsaugos terminų lietuvių kalboje 

stinga. Visą sąrašą lietuvių kalba bus 

įmanoma sudaryti tik vėlesniame projekto 

vykdymo etape, kai pradės dirbti 

terminologas. 

15. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio 

rengimas. 

Parengti ir publikuoti straipsnį 

„Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių prieveiksmių 

morfologija ir adaptacinės 

ypatybės: priesagos -ai hibridiniai 

vediniai iš priesaginių rusų kalbos 

kilmės būdvardžių“ (0,9 a. l.; ne 

mažiau kaip 120 leksemų) ir 

straipsnį „Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių prieveiksmių 

morfologija: priesagos -ai 

hibridiniai vediniai iš būdvardžių 

su priesaga -iškas ir nepriesaginių 

būdvardžių (0,5–0,7 a. l.; ne 

mažiau kaip 80 leksemų). 

Parengtas ir publikuotas straipsnis 

„Lietuvių kalbos žargono priesaginių 

prieveiksmių morfologija ir adaptacinės 

ypatybės: priesagos -ai hibridiniai 

vediniai iš priesaginių rusų kalbos kilmės 

būdvardžių“ (1 a. l.; 127 leksemos); 

Respectus philologicus. Vilnius: VU 

leidykla, 2019, vol. p. 47–59, 

https://epublications.vu.lt/object/elaba:422

97199. Parengtas straipsnis „Lietuvių 

kalbos žargono priesaginių prieveiksmių 

morfologija: priesagos -ai hibridiniai 

vediniai iš būdvardžių su priesaga -iškas ir 

nepriesaginių būdvardžių“ (1,18 a. l.; 77 

leksemos). Straipsnis pateiktas leidiniui,  

bus publikuotas 2020-01–2020-03. 

Skirta 2960 

Eur: d. u. 2740 

Eur; soc. dr. 50 

Eur;  kitos  

prekės  ir 

paslaugos 170 

Panaudota 2960 

Eur. 

 

16. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

bendrinės lietuvių 

kalbos gramatika“ 

rengimas 

(A. Drukteinis) 

Leidinio koncepcijos 

kūrimas ir tikslinimas 

(parengiamas koncepcijos 

aprašas). 

Dabartinės lietuvių kalbos 

akademinių ir praktinių 

gramatinių aprašų analizė. 

Analizuotų šaltinių sąrašo 

sudarymas. Kitų kalbų praktinių 

gramatikų peržvalga, informacijos 

atrankos ir dėstymo pobūdžio 

analizė. Sudaromas analizuotų 

gramatikų sąrašas. Leidinio 

koncepcijos galutinis derinimas. 

Atlikta lietuvių kalbos praktinių ir kitų 

taikomojo pobūdžio gramatikų ar 

gramatikos dalių analizė, sudarytas 

akademinių ir taikomojo bei mokomojo 

pobūdžio gramatikų ar gramatikos dalių 

sąrašas, įtraukti ir norminamojo pobūdžio 

leidiniai kaip būsimo aprašo taikomosios 

orientacijos tikrinimosi šaltinių grupė. 

 

Skirta 3560 

Eur: d. u. 3290 

Eur; soc. dr. 70 

Eur; kitos  

prekės  ir 

paslaugos 200 

Eur. Panaudota  

3560 Eur. 

Panaudotas 

139,04 Eur 

lėšų likutis. 

17. Lietuvos 

kompiuterininkų 

Išanalizuoti L. Tauginienės 

ir kt. „Akademinio 

1. Išanalizuoti L. Tauginienės ir 

kt. „Aiškinamojo akademinio 

1. Išanalizuota L. Tauginienės ir kt. 

„Aiškinamojo akademinio sąžiningumo 

Skirta 4368 

Eur. Panaudota 

 

https://epublications.vu.lt/object/elaba:42297199
https://epublications.vu.lt/object/elaba:42297199
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sąjunga 

Terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų 

Lietuvos 

Respublikos terminų 

bankui pildyti, 

parengimas 

(S. Meškauskienė) 

sąžiningumo žodyno“ 

(toliau – ASŽ) ir T. 

Lipskytės ir kt. „Ryšių su 

visuomene terminų 

žodyno“ (toliau – RVTŽ) 

sandarą. Išanalizuoti ASŽ 

ir RVTŽ el. duomenų 

struktūrą, koduotę, 

formatavimą ir nustatyti 

duomenų struktūros 

formalius identifikavimo 

požymius, pagal kuriuos 

sukurti perkėlimo 

parengimo modelį. Perkelti 

žodynų terminų straipsnius 

į parengimo modelį. 

Parengti tikslintinų žodynų 

terminų sąrašus ir 

tikslinimo instrukciją. 

Patikrinti parengtus 

terminų straipsnius.  

Perduoti VLKK terminų 

straipsnių rinkinių  

parengimo modelį su 

žodynų duomenimis. 

 

sąžiningumo terminų žodyno“ 

(toliau – ASŽ) ir T. Lipskytės ir 

kt. „Aiškinamojo ryšių su 

visuomene terminų žodyno“ 

(toliau – RVTŽ) sandarą. 2. 

Išanalizuoti ASŽ ir RVTŽ 

elektroninių duomenų struktūrą, 

koduotę, formatavimą ir nustatyti 

duomenų struktūros formalius 

identifikavimo požymius, pagal 

kuriuos sukurti optimalų duomenų 

perkėlimo į terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų LR terminų bankui 

(toliau – LRTB) pildyti, 

parengimo modelį scenarijų. 3. 

Perkelti elektroninių ASŽ ir 

RVTŽ terminų straipsnius į 

terminų straipsnių rinkinių 

parengimo modelį. 4. Parengti 

ASŽ ir RVTŽ tikslintinų terminų 

sąrašus ir tikslinimo instrukciją 

(darbas vykdomas pagal poreikį). 

5. Atlikti perkeltų ASŽ ir RVTŽ 

duomenų korektūrą. 6. Patikrinti 

LRTB'ui pildyti parengtus ASŽ ir 

RVTŽ terminų straipsnius. 7. 

Perduoti VLKK terminų 

straipsnių rinkinių parengimo 

modelį su ASŽ ir RVTŽ 

duomenimis. 

terminų žodyno“ ir T. Lipskytės ir kt. 

„Aiškinamojo ryšių su visuomene terminų 

žodyno“ sandara. 2. Išanalizuota AASTŽ 

ir ARVTŽ elektroninių duomenų 

struktūra, koduotė, formatavimas ir 

nustatyti duomenų struktūros formalūs 

identifikavimo požymiai, pagal kuriuos 

sukurtas optimalus duomenų perkėlimo į 

terminų straipsnių rinkinių, skirtų LRTB 

pildyti, parengimo modelį scenarijus. 

3. Perkelti elektroninių AASTŽ ir 

ARVTŽ terminų straipsniai į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo modelį. 4. 

Parengti AASTŽ ir ARVTŽ tikslintinų 

terminų sąrašai ir tikslinimo instrukcijos. 

5. Atlikta perkeltų AASTŽ ir ARVTŽ 

duomenų korektūra. 6. Patikrinti LRTB'ui 

pildyti parengti AASTŽ ir ARVTŽ 

terminų straipsniai. 7. Perduotas VLKK 

terminų straipsnių rinkinių, skirtų LRTB 

pildyti, parengimo modelis su AASTŽ ir 

ARVTŽ duomenimis. Į terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų LRTB pildyti, parengimo 

modelį perkelti AASTŽ 218 straipsnių ir 

ARVTŽ 689 straipsniai. Iš viso į terminų 

straipsnių rinkinių, skirtų LRTB pildyti, 

parengimo modelį perkelti 907 terminų 

straipsniai. 
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