
 

    Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) vykdymo 2020 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 aktualijos 

visuomenėje ir 

mokykloje“ 

parengimas ir 

publikavimas 

(R. Urnėžiūtė) 

4 straipsniai, 1 kalbos 

renginių, konferencijų 

apžvalga, 1 kalbotyros ir 

kalbos norminamųjų leidinių 

apžvalga, 1 recenzija. Iš viso 

130 tūkst. sp. ž. 

 

Paskelbti 3–4 straipsnius, 1 

recenziją, 1–2 kalbotyros 

leidinių apžvalgas, 2–3 

kalbotyros renginių apžvalgas,  

1–2 „Aktualijų“ skyrelio 

straipsnius. Tekstų apimtis – 

apie 130 tūkst. sp. ženklų. 

Teminiuose puslapiuose paskelbtų 

rašinių apimtis – 202,62 tūkst. sp. ž. 

Paskelbti 6 straipsniai, 2 „Aktualijų“ 

skyrelio straipsniai, 1 skyrelio „Mums 

rašo“ straipsnis, 2 skyrelio „Svetur“ 

straipsniai, 1 skyrelio „Leidinių 

apžvalga“ straipsnis,  2 skyrelio 

„Pedagogo užrašai“ straipsniai, 1 

VLKK dokumentas. 

 

 

 

Skirta 2660  Eur. 

Panaudota   2660 

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 

(I–II k. – 3 gr., 210 val.; III–

IV k. – 2 gr., 122 val.). 

Valstybinės kalbos mokėjimo 

įgūdžių įtvirtinimo ir 

tobulinimo pratybų, 

konsultacijų rengimas. 

Tęsti keturių valstybinės lietuvių 

kalbos mokymo kursų klausytojų 

grupių mokymus reikiamai 

Valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti. 

Tęstas keturių valstybinės kalbos 

mokymo grupių mokymas. 2 

klausytojų grupės siekė kalbos 

mokėjimo A1, 1 – A2 ir 1– B1 lygiu. 

Mokytis pradėjo 71 suaugęs 

kitakalbis. Paskelbus karantiną visų 

grupių mokymai vyko nuotoliniu būdu 

zoom.us programa. 9 klausytojai 

nusprendė nebesimokyti, kadangi 

turėjo padėti savo mažamečiams 

vaikams dalyvauti nuotolinėse 

pamokose. Kursų metu buvo lavinami 

visi kalbos įgūdžiai. 62 kitakalbiai 

baigė 70 a. val. valstybinės kalbos 

mokymo ir mokėjimo įgūdžių 

įtvirtinimo bei tobulinimo kursus, 

atliko baigiamąjį kalbos vartojimo ir 

skaitymo testą ir pasiekė šiuos lygius: 

25 – A1, 16 – A2, 15 – B1, 6 – B2.  

Skirta 1480,40 

Eur. Panaudota   

1480,40 Eur. 
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3. Visagino švietimo 

pagalbos tarnyba 

Valstybinės kalbos 

mokymo kursų Visa-

gino savivaldybėje 

gyvenantiems suau-

gusiems kitakalbiams 

organizavimas 

(D. Gasiniauskienė) 

Valstybinės kalbos mokymai 

„Aš noriu kalbėti lietuviškai“ 

(1 gr.; 78 val.). ir  pagal 

valstybinės kalbos mokymai  

„Kalbėkime lietuviškai“ (1 gr.; 

75 val.). 

 

Valstybinės kalbos mokymų 

kursai Visagino savivaldybėje 

gyvenantiems suaugusiems 

kitakalbiams pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas 

„Aš noriu kalbėti lietuviškai“ ir 

„Kalbėkime lietuviškai“. Iš viso 

153 akad. valandos. 

Organizuoti valstybinės kalbos 

mokymų kursai  pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas „Aš 

noriu kalbėti lietuviškai“ ir 

„Kalbėkime lietuviškai“. Abiejose 

grupėse mokėsi po 20 kitakalbių. 

Mokymai vyko pagal parengtą ir 

Visagino švietimo pagalbos 

direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. Iš 

viso 153 val. (1 gr. – 78 val; 2 gr. – 75 

val.). 

Skirta 2019,60  

Eur. Panaudota    

2019,60 Eur. 

 

4. Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Kalbos konsultacijų 

teikimas magistro 

darbų rengėjams ir 

baigiamųjų darbų 

kalbos patikra 

 (R. Vladarskienė) 

Konsultacijos magistrantams, 

kuriems gynimas buvo 

atidėtas,  konsultacijos ir 

darbų patikra   (10 val.). 

Konsultacijos magistrantams 

jų baigiamųjų darbų kalbos 

klausimais ir darbų (po 15 

psl.) kalbos patikra (582 stud., 

142 val.). Darbų 

koordinavimas, 16 val. Dirbs 8 

dėstytojai. 

II k. magistrantų konsultacijos ir 

baigiamųjų darbų patikra: 

Antano Gustaičio aviacijos 

institutas (8,47 val.); Aplinkos 

inžinerijos fakultetas (18,73 

val.); Architektūros fakultetas 

(6,90 val.); Elektronikos 

fakultetas (12,97 val.); 

Fundamentinių mokslų 

fakultetas (20,66 val.); 

Mechanikos  fakultetas (18.17 

val.); Statybos fakultetas (29,79 

val.); Transporto inžinerijos 

fakultetas (16,92 val.); 

Kūrybinių industrijų fakultetas 

(5,95 val.); Verslo vadybos 

fakultetas (7,96 val.). Iš viso 

146,52 val. 

II k. magistrantų konsultacijos ir 

baigiamųjų darbų patikra: Antano 

Gustaičio aviacijos institutas (8,47 

val.); Aplinkos inžinerijos fakultetas 

(18,73 val.); Architektūros fakultetas 

(6,90 val.); Elektronikos fakultetas 

(12,97 val.); Fundamentinių mokslų 

fakultetas (20,66 val.); Mechanikos  

fakultetas (18.17 val.); Statybos 

fakultetas (29,79 val.); Transporto 

inžinerijos fakultetas (16,92 val.); 

Kūrybinių industrijų fakultetas (5,95 

val.); Verslo vadybos fakultetas (7,96 

val.). Iš viso 146,52 val. (darbų 

patikra), 20,85 val. (darbų 

koordinavimas). Dirbo 8 dėstytojai. 

Skirta 3600 Eur: 

d. u. 3500 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 3600  

Eur.  

Panaudota 

5,54 Eur  I k. 

lėšų likučio. II 

k. dėl planavi-

mo ketvirčiais 

specifikos 

susidaręs 

188,14 Eur 

likutis 

keliamas į III 

k. 

 

5. Mykolo Romerio 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

Studijų įvado dalyko dėstymas 

(2 gr., 36 val.). Studijų įvado 2 

dalyko dėstymas (6 gr., 100 

val.). Dabartinės lietuvių 

kalbos ir jos kultūros dalyko 

dėstymas (1 gr., 38 val.). 

Retorikos ir akademinio 

rašymo metodologijos dalyko 

Studijų įvado dalyką dėstyti 

Viešojo administravimo 

programos kartu su Viešosios 

politikos ir vadybos programos 

nuolatinių studijų (1 gr., 16 val.) 

ir  ištęstinių studijų studentams 

(1 gr., 20 val.).  Studijų įvado 2 

dalyką dėstyti: Komunikacijos ir 

Studijų įvado dalykas dėstytas Viešojo 

administravimo programos kartu su 

Viešosios politikos ir vadybos 

programos nuolatinių studijų (1 gr., 16 

val.) ir ištęstinių studijų studentams (1 

gr., 20 val.).  Studijų įvado 2 dalykas 

dėstytas Komunikacijos ir 

skaitmeninės rinkodaros programos 

Skirta 5400 Eur: 

d. u. 5300 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 5400  

Eur. 
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dėstymas (1 gr., 18 val.). 

Dėstys 2 dėstytojai. 

skaitmeninės rinkodaros 

programos nuolatinių studijų (2 

gr., 32 val.), Socialinio darbo ir 

teisės pagrindų programos 

nuolatinių studijų (1 gr., 16 val.) 

ir ištęstinių studijų (1 gr., 20 

val.) ir Psichologijos programos 

nuolatinių studijų studentams (2 

gr., 32 val.).  Dabartinės lietuvių 

kalbos ir jos kultūros dalyką 

dėstyti Vertimo ir redagavimo 

programos nuolatinių studijų 

studentams (1 gr., 38 val.).  

Retorikos ir akademinio rašymo 

metodologijos dalyką dėstyti  

Teisės ir ikiteisminio proceso 

programos nuolatinių studijų 

studentams (1 gr., 18 val.). Iš 

viso 10 gr., 192 val. 

nuolatinių studijų (2 gr., 32 val.), 

Socialinio darbo ir teisės pagrindų 

programos nuolatinių studijų (1 gr., 16 

val.) ir ištęstinių studijų (1 gr., 16 

val.), Psichologijos programos 

nuolatinių studijų studentams (2 gr., 

32 val.).  Dabartinės lietuvių kalbos ir 

jos kultūros dalykas dėstytas Vertimo 

ir redagavimo programos nuolatinių 

studijų studentams(1 gr., 38 val.).  

Retorikos ir akademinio rašymo 

metodologijos dalykas dėstytas Teisės 

ir ikiteisminio proceso programos 

nuolatinių studijų studentams (1 gr., 

18 val.). Iš viso 10 gr., 188 val. 

(nurodyta mažiau val., kadangi 4 val. 

dengtos iš universiteto lėšų). Dėstė 2 

dėstytojai. 

6. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

aukštojoje 

universitetinėje 

mokykloje 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Specialybės kalbos kultūros 

dėstymas studentams (6 gr., 

163 val., 4 dėstytojai).  

Dėstyti Specialybės kalbos 

kultūrą VDU studentams: 6 

grupės, 163 val., dėstys 4 

dėstytojai. 

Specialybės kalbos kultūrą išklausė 

212 nuolatinių studijų (Agronomijos, 

Informatikos sistemų, Istorijos, 

Italistikos ir romanų kalbų, 

Frankofonijos šalių kalbos ir kultūrų, 

Logistikos ir prekybos, Maisto žaliavų 

kokybės ir saugos, Matematikos ir jos 

taikymo, Miškininkystės, 

Multimedijos ir interneto 

technologijų, Vokiečių kalbos ir 

komunikacijos, Želdininkystės ir 

kraštovaizdžio dizaino studijų 

programų) studentų (6 grupės; 163 

val.). Dėstė 4 dėstytojai. 

Skirta 5100 Eur: 

d. u.  4400 Eur; 

soc. dr. 100 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 600 

Eur. Panaudota   

5072,86 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 27,14 

Eur. I–II k. 

lėšų likutis 

61,54 Eur bus 

panaudotas  III 

k.  

7. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

Tęsti ir baigti dėstymą  

Medicinos (2 k. 1–3 gr., 70,00 

val.), Farmacijos (1 k. 1–2 gr., 

42,50 val.), Odontologijos (2 

Tęsti ir baigti dėstyti Specialybės 

kalbos kursą Medicinos fakulteto 

II k. 3 gr. studentams, 

Farmacijos fakulteto I k. 2 gr. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Odontologijos (2 k. 2 gr., 47,50 val.); 

Medicinos (2 k. 3 gr., 70 val.); 

Veterinarinės medicinos (1 k. 2 gr., 

Skirta 5500 Eur: 

d. u. 5400  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota   

II k. lėšų 

likutis 55,12 

Eur. I–II k. 

92,51 Eur lėšų 
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dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

k. 1–2 gr., 47,50 val.), 

Veterinarinės medicinos (1 k. 

1–2 gr., 44,50 val.) studijų 

programų studentams. Dėstys 

4 dėstytojai. 

studentams, Odontologijos 

fakulteto II k. 2 gr. studentams, 

Veterinarinės medicinos 

fakulteto I k. 2 gr. studentams. Iš 

viso 9 gr., 204,5 val. 

44,50 val.); Farmacijos (1 k. 2 gr., 

42,50 val.) studijų programų 

studentams. Iš viso  9 gr., 204,5 val., 

dėstė 4 dėstytojai. 

5444,88 Eur. likutis bus 

panaudotas III 

k. 

8. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Dėstomas profesinės kalbos 

kursas 2 Jūrų technologijų ir 

gamtos mokslų fakulteto ir 9 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto grupėms ir 1 

Sveikatos mokslų fakulteto  

grupei.  Iš viso 12 gr., 286 

val., dėstys 3 dėstytojai. 

Dėstyti profesinę / specialybės 

kalbą Klaipėdos universiteto 2 

Jūrų technologijų ir gamtos 

mokslų fakulteto 9 Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto 

grupėms, 1 Sveikatos mokslų 

fakulteto grupei, iš viso 12 

grupių, 286 val. 

Profesinės kalbos kursas dėstytas 12 

grupių studentų: 2 Jūrų technologijų ir 

gamtos mokslų fakulteto grupėms, 9 

Socialinių ir humanitarinių mokslų 

fakulteto grupėms ir 1 Sveikatos 

mokslų fakulteto grupei. Iš viso  268 

val. metinio pedagoginio krūvio, dėstė 

3 dėstytojai. 

Skirta 6940 Eur: 

d. u. 6800 Eur; 

soc. dr. 140 Eur. 

Panaudota 6897,3  

Eur. 

II k. lėšų 

likutis 42,7 

Eur. I–II k. 

50,96 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas III 

k. 

9. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas Vilniaus 

universiteto 

studentams 

(V. Zubaitienė) 

Dėstyti specialybės kalbą 

Vilniaus universiteto 

studentams (92 val., 4 

dėstytojai). 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis –  92 akad. val. 

Iš VLKK skirtų lėšų 2020 m. II 

ketvirtį specialybės kalba buvo 

dėstoma Teisės, Fizikos, Medicinos, 

Komunikacijos, Filologijos fakultetų 

studentams. Iš viso dirbta  92 akad. 

val., dėstė 4 dėstytojai. 

Skirta 3600 Eur: 

d. u. 3140  Eur; 

soc. dr. 60 Eur; 

kitos išlaidos  400 

Eur. Panaudota   

3600 Eur. 

Panaudotas 

5,21 Eur I k. 

lėšų likutis. 

10. Kauno 

technologijos 

universitetas 

Baigiamųjų projektų 

kalbos tvarkyba 

(J. Mikelionienė) 

Konsultuoti pirmosios ir 

antrosios pakopos studentus, 

rašančius baigiamuosius 

projektus,  vertinti magistrantų 

raštingumą, nustatyti jų 

raštingumo lygį  (206 val., 240 

studentų, 4 dėstytojai).   

Konsultuoti pirmosios pakopos 

studentus, rašančius 

baigiamuosius projektus, 

konsultuoti ir redaguoti antrosios 

pakopos studentų baigiamuosius 

projektus, nustatyti jų 

raštingumo lygį. Dirbti apie 206 

val. 

Baigiamųjų bakalauro ir magistro 

darbų konsultacijos teiktos 

Ekonomikos ir verslo, Matematikos ir 

gamtos mokslų, Elektros ir 

elektronikos, Cheminės technologijos, 

Informatikos, Mechanikos inžinerijos 

ir dizaino, Statybos ir architektūros, 

Panevėžio technologijų ir verslo 

fakultetų studentams. Iš viso 206 val.,  

239 studentai, dirbo 4 dėstytojai. 

Skirta 5400 Eur: 

d. u.  5300 Eur; 

soc. dr.   100 Eur. 

Panaudota 5400  

Eur. 

Panaudotas 

49,50 Eur  I k. 

lėšų likutis. 

11. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

Kalbos konsultacijų teikimas 

bakalauro ir magistro 

baigiamųjų darbų rengėjams. 

Konsultacijas planuojama 

teikti 1 bakalauro studijų (17 

studentų) ir 3 magistrantūros 

studijų (44 studentai) 

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 3 

Konsultacijos suteiktos 3 

magistrantūros studentų (Karinės 

diplomatijos; Visuomenės saugumo ir 

gynybos; Žmogiškųjų išteklių vadybos 

studijų programų) grupėms. Iš viso – 

21 absolventui. Vienam magistro 

baigiamajam darbui skirtos 7  val. 

Skirta 1300 Eur: 

d. u. 1300  Eur. 

Panaudota 903 

Eur. 

Panaudotas 

500 Eur I k. 

lėšų likutis. II 

k. lėšų likutis 

397 Eur bus 

panaudotas 

III–IV k. 
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(A. Žilinskas) grupėms. Iš viso – 30 val. magistrantūros studentų 

grupėms. 

konsultacijų. Iš viso teikta 

konsultacijų 151 val. Pastaba: 

konsultacijas planuota teikti 44 

absolventams, bet 23 studentai išėjo 

akademinių atostogų arba nutraukė 

studijas, todėl buvo priimtas 

sprendimas padidinti  vienam 

magistro baigiamajam darbui  skirtą 

konsultacijų laiką. 

12. Šiaulių 

universitetas 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

(bakalaurantų ir 

magistrantų) 

konsultacijos kalbos 

klausimais 

(Dž. Maskuliūnienė) 

Bakalaurantų ir magistrantų 

(354 stud.)  kalbos 

konsultacijos, baigiamųjų 

darbų patikra (146 val.). Dirbs 

5 dėstytojai (J. Vaskelienę 

pakeitė R. Kazlauskaitė). 

 

Baigiamųjų darbų kalbos 

klausimais konsultuoti 354 

Edukologijos instituto, Regionų 

plėtros instituto ir Tęstinių ir 

nuotolinių studijų instituto  

baigiamųjų kursų   studentus:  

249 Edukologijos instituto  

kuruojamų specialybių 

baigiamųjų darbų rengėjus ir 104 

Regionų plėtros instituto  

kuruojamų specialybių 

baigiamųjų darbų rengėjus, 1 

tęstinių ir nuotolinių studijų 

instituto studentą.  Nustatyti šių 

studentų baigiamųjų darbų 

kalbos taisyklingumo lygį, 

lietuvių filologijos specialistų 

išvadas pateikti baigiamųjų 

darbų gynimo komisijoms. 

Keturi dėstytojai dirbs 146 val. 

Konsultuoti 23 kūno kultūros ir kūno 

kultūros ir sporto edukologijos 

specialybių studentai (21 val.), 126 

muzikos, muzikos pedagogikos, 

ekonomikos,  elektronikos inžinerijos, 

finansų valdymo,  matematikos, 

informacinių technologijų, 

informatikos inžinerijos, istorijos, 

istorijos ir politikos, išmaniosios 

gamybos  inžinerijos, programų 

sistemų, statybos inžinerijos, vadybos, 

viešojo  administravimo, viešojo 

valdymo, ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos ir priešmokyklinio 

ugdymo  studentai (46 val.), 18  

visuomenės sveikatos   studentų (17 

val.), 187 aplinkos objektų dizaino,  

dailės, edukologijos, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogikos ir 

priešmokyklinio ugdymo, integruotų 

gamtos mokslų pedagogikos, 

kineziterapijos, pradinio ugdymo 

pedagogikos ir ikimokyklinio 

ugdymo, socialinio darbo ir socialinės 

reabilitacijos, specialiosios 

pedagogikos    studentai (62 val.).  

Nustatytas jų baigiamųjų darbų kalbos 

taisyklingumo lygis, Pateiktos išvados 

Skirta 4000 Eur: 

d. u. 3900  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  4000 

Eur. 
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BD gynimo komisijoms. Iš viso 

konsultuoti 354 studentai, 146 val., 

dirbo 4 dėstytojai. 

13. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

konsultavimas  

(J. Macienė) 

Konsultuojami 342 studentai 

(94 val.).   

Baigiamųjų darbų rengėjams 

teikti pirminę ir pakartotinę 

konsultacijas mokslo kalbos 

klausimais (konsultuoti 342 stud. 

per 94 val.). Redaguoti galutines 

baigiamųjų darbų temas 

(konsultacijų laiku). Įvertinti 

baigiamųjų darbų rengėjų 

raštingumą (konsultacijų laku). 

Baigiamųjų darbų rengėjams suteiktos 

pirminė ir pakartotinė konsultacijos 

mokslo kalbos klausimais.  Iš viso 

konsultuoti 367 studentai per 100 val. 

Per 2020 m. balandžio ir gegužės 

mėn. konsultacijų laiku buvo 

redaguotos galutinės  baigiamųjų 

darbų temos ir įvertintas baigiamųjų 

darbų rengėjų raštingumas. 

Skirta 3200 Eur: 

d. u. 3200  Eur. 

Panaudota  3200 

Eur. 

Panaudota 

242,80  Eur I 

k. lėšų likučio. 

139,23 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas III 

k.  

14. Vilniaus dailės 

akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas VDA 

studentams 

(A. Judžentis) 

Vedami seminarai visų 13 

specialybių studentams. 

Vykdomos pratybos raštu 

kiekvienam studentui 

individualiai. Išklausoma ir 

aptariama kiekvieno studento 

parengta viešoji kalba. 

Egzaminuojama (40 val.). 

Dirbs 1 dėstytojas. 

Vesti seminarus visoms 13 

specialybių. Vykdyti pratybas 

raštu kiekvienam studentui 

individualiai. Išklausyti ir aptarti 

kiekvieno studento parengtą 

viešąją kalbą. Egzaminuoti (40 

val.). 

Parengta ir studentams išsiųsta 

seminarų medžiaga su pavyzdžiais. 

Individualios pratybos raštu vyko 

įprastai: kiekvienas studentas parašė 

neilgą pasirinkto kūrinio ar renginio 

recenziją, kuri buvo ištaisyta, parašyta 

pastabų, įvertinta ir išsiųsta studentui. 

Individualios pratybos žodžiu vyko 

neįprastai: viešąsias kalbas studentai 

sakė per programą „Skype“. Jų kalba 

buvo išklausyta, pasakyta pastabų ir 

įvertinta. Iš viso išegzaminuoti 77 

įvairių specialybių studentai (40 val.). 

Skirta 500 Eur: d. 

u. 500 Eur. 

Panaudota   500 

Eur. 

Panaudota 

27,40 Eur I k. 

lėšų likučio. 

18,50 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas III 

k. 

15. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

lietuvių kalbos 

gramatika“ rengimas 

(A. Drukteinis) 

Sintaksinių ryšių ir sakinio 

sandaros aprašo rengimas: 

sintaksiniai ryšiai (1 a. l.).  

Kalbos dalių  darybos aprašo 

rengimas: daiktavardžių 

daryba (apie 1 a. l.).  

Morfologinių kategorijų 

aprašo rengimas: 

daiktavardžio reikšmė ir 

gramatinės kategorijos (apie 1 

a. l.). Dabartinės lietuvių 

kalbos fonetikos ir fonologijos 

Numatyti darbai: tarties ir rašto 

kodifikacijos analizė; fonetikos 

ir fonologijos aprašo rengimas: 

įvadas (kalbos garsinė sandara, 

nagrinėjimo aspektai; bendrinės 

kalbos tarties stiliai; fonetinės 

sistemos elementų klasifikacija, 

jų tarimo bendrieji principai ir 

žymėjimas rašte; svetimžodžių 

fonetinis adaptavimas) (apie 0,5 

a. l.); morfologinių kategorijų 

aprašo rengimas: daiktavardžio 

Atlikta tarties ir rašto santykio 

kodifikacijos analizė, kad šios dalies 

aprašas turėtų praktinę orientaciją. Iš 

fonetikos ir fonologijos aprašo 

parengtas apie 0,5 a. l. apimties 

įvadas, jame aptarti plane numatyti 

teoriniai dalykai. Iš morfologinių 

kategorijų dalies aprašyta 

daiktavardžio reikšmė, giminės 

skaičiaus ir linksnio kategorijos, 

apimtis – apie 1 a. l. Iš kalbos dalių 

darybos aprašyta daiktavardžio daryba 

Skirta 6370 Eur: 

d. u. 5930 Eur; 

soc. dr. 140 Eur;  

kitos prekės ir 

paslaugos 300 

Eur.  Panaudota   

6370 Eur. 

Panaudota 

386,65 Eur I k. 

lėšų likučio. 

9,64  Eur I–II 

k. lėšų likutis 

bus 

panaudotas III 

k. 
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srities akademinių ir praktinių 

leidinių analizė (šaltinių 

sąrašo sudarymas), praktinių 

kitų kalbų gramatikų šios 

srities peržvalga (sudaromas 

analizuotų gramatikų sąrašas). 

reikšmė ir gramatinės 

kategorijos (apie 1 a. l.); kalbos 

dalių  darybos aprašo rengimas: 

daiktavardžių daryba (apie 1 a. 

l.); sintaksinių ryšių ir sakinio 

sandaros aprašo rengimas: 

sintaksiniai ryšiai (1 a. l.). 

– apie 1 a. l. Iš sintaksės dalies 

aprašyti sintaksiniai ryšiai – apie 1 a. 

l. 

16. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas 

(A. Raupelienė) 

„Aiškinamojo žmogiškųjų 

išteklių valdymo terminų 

žodyno“ teksto rašymas (140 

terminų). Terminų šaltinių 

papildymas. 

Žodyno teksto rašymas, terminų 

šaltinių papildymas (140 

terminų). 

Atrinkta 140 žmogiškųjų išteklių 

srities terminų apibrėžčių lietuvių ir 

anglų kalbomis. Kiekvienam terminui 

atrinkta nuo vienos iki trijų 

apibrėžčių. Papildyti 3 terminų 

šaltiniai ir 4 tarptautiniai standartai. 

 

Skirta 1854 Eur. 

Panaudota  1854 

Eur. 

 

17. Lietuvos sporto 

universitetas 

„Sporto terminų 

žodyno“, t. 2 

terminologinis ir 

terminografinis 

redagavimas 

(D. Majauskienė) 

„Sporto terminų žodyno“ 

pradinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas 

(9 sporto šakos) ir galutinis 

terminologinis  ir 

terminografinis redagavimas 

(13 sporto šakų). 

9 sporto šakų žodyno pradinis 

terminologinis ir terminografinis 

redagavimas ir 13 sporto šakų 

žodyno galutinis terminologinis 

ir terminografinis redagavimą. 

Atliktas 6 sporto šakų (jojimas, urvų 

sportas, kultūrizmas, lengvoji atletika, 

meninė gimnastika, akrobatika) 

terminų  pradinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas ir 8 

sporto šakų (baidarių ir kanojų 

irklavimas, dailusis plaukimas, 

fechtavimas, jojimas, tinklinis, 

dviračių sportas, futbolas, rankinis.) 

terminų  galutinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas. 

Pastaba. Karantinas apsunkino atlikti 

suplanuotus darbus, nes redaktorėms 

buvo sudėtinga bendradarbiauti  

aprašant   terminus su   autoriais. 

Skirta 2367,51 

Eur. Panaudota   

1643,67 Eur.  

II k. lėšų 

likutis 723,84 

Eur. I–II k. 

lėšų likutis 

1525,54 Eur.  

18. Valstybinė kultūros 

paveldo komisija 

„Aiškinamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos terminų 

žodyno“ rengimas 

(J. Markevičienė) 

„Aiškinamojo kultūros 

paveldo apsaugos terminų 

žodyno“ teksto rašymas. 

Žodyno teksto terminologinis 

redagavimas. 

„Aiškinamojo kultūros paveldo 

apsaugos terminų žodyno“ 

terminų straipsnių rašymas. 

Žodyno teksto terminologinis 

redagavimas. 

Baigta vykdyti bendra 2020 m. I–II k. 

užduotis: parašytas pirminis (tarpinis) 

terminų apibrėžčių tekstas. Šiuo metu 

tekstas yra lietuvių ir anglų, kai kur 

italų kalbomis, neredaguotas. Dabar 

Žodyne yra 665 terminai. Bendra 

teksto apimtis (visomis kalbomis 

kartu) yra 551216 ženklų su tarpais. 

Skirta 3010 Eur.  Lėšos 

nepanaudotos. 

Nepasirašytas 

aktas. 
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Lietuviškasis tekstas dar nėra 

atskirtas, todėl jo apimtis yra apytikrė: 

nuo I k. pabaigos tekstas padidėjo 

maždaug 110000 ženklų, tačiau tuo 

pat metu buvo išbraukiamos kai kurios 

jau nebereikalingos teksto anglų kalba 

dalys, taigi lietuviškojo teksto apimtis 

yra didesnė.  Buvo baigiamas rašyti 

Žodyno tekstas, pradėjo darbą 

terminologas. Bendradarbiaujant su 

terminologu ir jam pasiūlius, sutarta 

dėl bendrosios Žodyno struktūros ir 

jos aspektų. 

19. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Straipsnio „Lietuvių kalbos 

žargono pavieniai 

suprieveiksmėję žodžiai ir 

skolinti prieveiksmiai be 

formantų ir priesagų bei jų 

adaptacinės ypatybės“ 

publikavimas. Numatoma 

apimtis 0,5–0,7 a. l.; 

analizuojama ne mažiau kaip 

70 leksemų. 

Straipsnio publikavimas: 

„Lietuvių kalbos žargono 

pavieniai suprieveiksmėję 

žodžiai ir skolinti prieveiksmiai 

be formantų ir priesagų bei jų 

adaptacinės ypatybės“ (0,5–0,7 

a. l.; analizuojama ne mažiau 

kaip 70 leksemų). 

Publikuotas straipsnis „Lietuvių 

kalbos žargono pavieniai 

suprieveiksmėję žodžiai ir 

prieveiksmiai be formantų bei jų 

adaptacinės ypatybės“  leidinyje 

Lietuvių kalba, Nr. 14, 1–18. 

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/

lietuviu-kalba/article/view/299 (1,7 a. 

l.; išanalizuota 112 leksemų).  

Publikuotas straipsnis „Lietuvių 

kalbos žargono priesaginių 

prieveiksmių morfologinė adaptacija: 

priesagos -ai hibridiniai vediniai iš 

būdvardžių su priesaga -iškas ir 

nepriesaginių būdvardžių“ leidinyje  

Taikomoji kalbotyra, 14, 21–32. 

DOI:https://doi.org/10.15388/Taikalb

ot.2020.14.2; 

https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojika

lbotyra/article/view/18394. 

Skirta 2040 Eur: 

d. u. 1890 Eur; 

soc. dr. 50 Eur; 

kitos išlaidos   

100 Eur. 

Panaudota 

1937,07  Eur. 

II k. lėšų 

likutis 102,93 

Eur. I–II k. 

201,55 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas III 

k. 

20. Lietuvos 

kompiuterininkų 

sąjunga 

Terminų straipsnių 

Perkelti elektroninio 

„Aiškinamojo maitinimo 

įmonių terminų lietuvių–anglų 

kalbų žodyno“ terminų 

Perkelti elektroninio 

„Aiškinamojo maitinimo įmonių 

terminų lietuvių–anglų kalbų 

žodyno“ terminų straipsnius į 

Perkelti elektroninio „Aiškinamojo 

maitinimo įmonių terminų lietuvių–

anglų kalbų žodyno“ terminų 

straipsniai į terminų straipsnių 

Skirta 6552 Eur. 

Panaudota  6552 

Eur. 

 

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/299
http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/299
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rinkinių, skirtų 

Lietuvos 

Respublikos terminų 

bankui pildyti, 

parengimas 

(S. Meškauskienė) 

straipsnius į terminų straipsnių 

rinkinių parengimo modelį. 

Parengti žodyno tikslintinų 

terminų sąrašą ir tikslinimo 

instrukcijas (pagal poreikį). 

Atlikti perkeltų žodyno 

duomenų korektūrą pagal  

žodyno autorių ar specialistų 

patikslintus terminų duomenis. 

Patikrinti parengtus terminų 

straipsnius. Perduoti VLKK 

terminų straipsnių rinkinių  

parengimo modelį su žodyno 

duomenimis. 

terminų straipsnių rinkinių 

parengimo modelį. Parengti 

Žodyno tikslintinų terminų 

sąrašą ir tikslinimo instrukciją 

(darbas vykdomas pagal 

poreikį). Atlikti perkeltų Žodyno 

duomenų korektūrą pagal 

žodyno autorių ar specialistų 

patikslintus terminų duomenis 

bei duomenų apdorojimo metu 

surastas klaidas. Patikrinti 

Lietuvos Respublikos terminų 

bankui  pildyti parengtus Žodyno 

terminų straipsnius. Perduoti 

VLKK terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų Terminų bankui 

pildyti, parengimo modelį su 

Žodyno duomenimis. 

rinkinių parengimo modelį. Terminų 

straipsnių rinkinių parengimo modelis  

dar buvo papildytas daugiau kaip 400 

naujai sukurtų straipsnių. Jame 

sukurta per 1000 naujų nuorodų iš 

siauresnio termino į platesnį terminą. 

Parengti Žodyno tikslintinų terminų 

sąrašai ir tikslinimo instrukcijos, 

patikslinti duomenys. Atlikta perkeltų 

duomenų korektūra. Patikrinti 

Terminų bankui pildyti parengti 

terminų straipsniai. Ištaisytos  

duomenų struktūrinimo klaidos. 

VLKK terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Terminų bankui pildyti, 

parengimo modelio su Žodyno 

duomenimis nespėta perduoti dėl 

neplanuotai padidėjusio struktūrinamų 

duomenų kiekio.  Duomenų 

papildymai pareikalavo papildomų 

laiko sąnaudų. Terminų straipsnių 

rinkinių parengimo modelis su 

Žodyno duomenimis VLKK  bus 

perduotas š. m. III k. 

21. Vilniaus dailės 

akademija 

Lietuvių kalbos 

sintaksiniai ryšiai 

(A. Judžentis) 

Nagrinėjama mokslinė 

literatūra projekto tema. 

Formuluojami pagrindiniai 

projekto teiginiai. Renkami 

bibliografijos duomenys. 

Rašomas skyrius apie 

sintaksinių ryšių sampratą 

sąlyginiu pavadinimu 

„Sakinys ir sintaksiniai ryšiai“ 

(apie 0,5 a. l. apimties). 

Nagrinėti mokslinę literatūrą 

projekto tema. Formuluoti 

pagrindinius projekto teiginius. 

Rinkti bibliografijos duomenis. 

Rašyti skyrių apie sintaksinių 

ryšių sampratą sąlyginiu 

pavadinimu „Sakinys ir 

sintaksiniai ryšiai“ (apie 0,5 a. l. 

apimties). 

Nagrinėta prieinama mokslinė 

literatūra, be kitų knygų ir straipsnių, 

ir R. Vaskelaitės daktaro disertacija 

„Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių 

kalbos sintaksėje“. Suformuluoti kai 

kurie pagrindiniai projekto teiginiai. 

Rinkti lietuvių bibliografijos 

duomenys projekto tema. Pradėtas 

rašyti knygos skyrius apie sintaksinių 

ryšius (apie 0,25 a. l.).  Kiek atsilikta 

dėl karantino. 

Skirta 1900 Eur: 

d. u. 1900 Eur. 

Panaudota 1900  

Eur. 

Panaudota 

64,70 Eur I k. 

lėšų likučio. 

82,10 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas III 

k. 

22. Lietuvių kalbos 

institutas  

Praktiniai ArcGIS įrankiais 

atliekamos erdvinės analizės 

Praktiniai ArcGIS įrankiais 

atliekamos erdvinės analizės 

Dalyvauta dviejuose nuotoliniuose 

mokymuose. Konsultuojantis su GIS 

Skirta  15460 

Eur: d. u. 7870  

II k. lėšų 

likutis 3008,37 
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Lietuvos vietinių 

kalbos variantų 

duomenyno modelio 

sukūrimas 

(A. Čepaitienė) 

bandymai, galimybių 

matavimai, darbo įgūdžių 

gilinimas (mokymai temomis 

„ArcGIS naudojimas 

organizacijoje“ ir „Erdvinė 

analizė su ArcGIS Pro“). 

Anketų ir klasifikatorių 

kūrimas (su specialistais) (3 

anketų realizavimas). 

Susipažinimas su literatūra ir 

internete prieinama medžiaga. 

Konsultacijos su ArcGIS 

specialistais. Kauno r. 

švietimo ir kultūros 

darbuotojų supažindinimas su 

projektu (seminaras). 

Archyvinės Kauno r. 

medžiagos registravimas 

duomenynui (nuo 1950 m. 

sukauptų ir 2018–2019 m. 

surinktų kalbinių duomenų iš 

Kauno r. (beveik 60 val. garso 

įrašų, 2855 nuotraukų, 780 

anketų (su 1560 mentalinių 

žemėlapių). 2 žvalgomosios 3 

dienų ekspedicijos po Kauno 

r. (bent 6 seniūnijose, bus 

apklausta bent po 3 pateikėjus 

iš seniūnijos). 

bandymai, galimybių matavimai, 

darbo ArcGIS platforma įgūdžių 

gilinimas (mokymai temomis 

„Įvadas į ArcGIS Pro 

pradedantiesiems“ ir „ArcGIS 

naudojimas organizacijoje“). 

Anketų ir klasifikatorių ArcGIS 

platformoje kūrimas (su 

specialistais); 3 anketų 

realizavimas. Susipažinimas su 

literatūra ir internete prieinama 

medžiaga apie ArcGIS 

platformą. Konsultacijos su 

ArcGIS specialistais. Kauno 

rajono švietimo ir kultūros 

darbuotojų supažindinimas su 

projektu (seminaras)  

Archyvinės Kauno rajono 

medžiagos registravimas 

duomenynui (nuo 1950 m. 

sukauptų ir 2018-2019 m. 

surinktų kalbinių duomenų iš 

Kauno rajono (beveik 60 val. 

garso įrašų, 2855 nuotraukų, 780 

anketų (su 1560 mentalinių 

žemėlapių). Žvalgomoji 3 dienų 

ekspedicija po Kauno rajoną 

bent 3 seniūnijose; bent po 3 

pateikėjus iš seniūnijos. 

Archyvinės ir naujai surinktos 

medžiagos iš Kauno rajono 

arealo konfigūravimas ir 

parengimas darbui su ArcGIS 

(su specialistais): visų turėtų ir 

naujai sukauptų garso įrašų, 

kurie bus keliami į ArcGIS, 

karpymas, nuotraukų atrinkimas, 

anketų suvedimas į MS Excel 

specialistais, rengtos anketos, 

klasifikatorių ir atributų lentelės. 

Naudojantis ArcGIS platformos 

aplikacija „Survey123“, koreguotos ar 

naujai sukurtos 4 anketos. Visos 

anketos realizuotos 6-iuose (iš 12-os) 

Kauno rajono LKA punktuose: kaupti 

duomenys iš Čekiškės (LKA 469), 

Vilkijos (LKA 495), Muniškių (LKA 

469), Babtų (LKA 470), Zapyškio 

(LKA 515) ir Garliavos (LKA 552). 

Pateikėjai buvo apklausti trimis 

skirtingais laikotarpiais (nuo 1950 m., 

2012–2014 m. ir nuo 2018 m.). Iš viso 

12 respondentų, užpildyta 75  

klausimynai ir 18 anketų.  Papildomai 

sutranskribuota 18 tarminių tekstų 

fragmentų po 300 žodžių. Parengtos 5 

klasifikatorių ir atributų lentelės 

informacijai kaupti. Susipažinta su 

literatūra, gilintasi į GIS technologijų 

taikymo aspektus tiriant anglų, 

vokiečių, kinų ir kt. kalbų variantus. 

Išklausyti mokomieji nuotoliniai 

seminarai. Iš Tarmių archyvo išrinkta 

ir suregistruota visa archyvinė Kauno 

rajono medžiaga duomenynui – nuo 

1950 m. sukaupti ir 2012–2014 m. bei 

nuo 2018 m. surinkti kalbiniai 

duomenys. Dalyvauta dviejose 

ekspedicijose:  Babtuose apklausti 7 

pateikėjai, įrašyta per 3 val. garso 

įrašų, nufotografuoti 204 objektai, 

ekspedicijoje Muniškiuose apklausti 2 

pateikėjai, įrašyta per 2 val. garso 

įrašų, nufotografuoti 77 objektai. 

Dalis medžiagos iš 6-ių LKA punktų 

Kauno rajono areale parengta darbui 

Eur; soc. dr. 150 

Eur; kitos prekės  

7440 Eur. 

Panaudota  

12451,63 Eur. 

Eur. 3078 Eur 

I–II k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas III 

k. 



 11 

 

 

skaičiuoklę ir kt.  su ArcGIS: atrinkti vietovių garso 

įrašai, nuotraukos, LKA kortelės ir kt.; 

duomenys tikslinti iš garso įrašų; 

aplikacijoje „Survey123“ užpildytos 

125 anketos.  Dėl karantino  neįvykusį 

seminarą numatyta surengti 2021 m. 

23. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuviškas tradicinis 

vardynas ir jo 

kontaktai 

(K. Garšva) 

Vilniaus apskrities tradicinis 

vardynas:  Hidronimai (0,5 a. 

l.), Oikonimai. Vilniaus 

miesto oikonimai (0,5 a. l.). 

Parašyti skyrių  „Vilniaus 

apskrities tradicinis vardynasׅ“:  

1. Hidronimai (0,5 a. l.),  2. 

Oikonimai. Vilniaus miesto  

oikonimai (0,5 a. l.) 

Atrinkta ir moksliškai išnagrinėta per 

100 hidronimų, 300 Vilniaus 

oikonimų ir parašyti planuoti 

skyreliai: Vilniaus apskrities 

hidronimai (0,5 a. l.), Vilniaus miesto 

oikonimai (0,5 a. l.). Tyrinėta vardyno 

kilmė, semantika, daryba, raida. 

Dauguma hidronimų ir oikonimų buvo 

surinkta iš archyvinių šaltinių. 

Skirta 2730  Eur: 

d. u. 2690 Eur; 

soc. dr. 40 Eur. 

Panaudota  

2719,74 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 10,26 

Eur. 37,10 Eur 

I–II k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas III 

k. 


