
 

 

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

visuomenėje ir 

mokykloje“ 

parengimas ir 

publikavimas 

(R. Urnėžiūtė) 

6 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. Bendra tekstų 

apimtis – apie 130 tūkst. sp. 

ženklų. 

Paskelbti 6 straipsniai, 1 „Aktualijų“ 

skyrelio straipsnis, 1 skyrelio  

„Svetur“ straipsnis,  1 skyrelio 

„Pedagogo užrašai“ straipsnis, 2 

leidinių apžvalgos. Teminiuose 

puslapiuose paskelbtų rašinių apimtis 

– 186,26 tūkst.  sp. ženklų.  

 

Skirta 2600  Eur. 

Panaudota    2600 

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. 

Vienos valstybinės lietuvių 

kalbos mokymo kursų klausytojų 

grupės surinkimas ir mokymas 

pagal lietuvių kalbos pagilinto 

mokymo programą. 

2020 m. rugsėjo 14 d. pradėtas 11 

asmenų mokymas pagal 52 val. 

lietuvių kalbos pagilinto mokymo 

programą. Dėl koronoviruso 

epidemijos mokymas vykdomas 

nuotoliniu būdu zoom.us programoje. 

Mokymo procesas  vyksta sklandžiai, 

kursų kokybė nenukentėjo. Buvo 

lavinami visi kalbos įgūdžiai: 

kalbėjimo, klausymo, skaitymo, 

rašymo. Kitakalbiai buvo mokomi 

vartoti taisyklingą valstybinę kalbą, 

gauti ir teikti informaciją, reikšti 

nuomonę, kurti tekstus pagal 

paveikslėlius ir jų serijas; buvo 

formuojami ir tobulinami jų gebėjimai 

suprasti skaitomą tekstą, atlikti 

skaitymo, klausymo, rašymo, 

Skirta 1777 Eur. 

Panaudota 1777   

Eur. 
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kalbėjimo užduotis, įforminti 

dokumentus, rašyti dalykinius ir 

asmeninius laiškus, skelbimus, pildyti 

įvairias anketas. 

3. Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Kalbos konsultacijų 

teikimas magistro 

darbų rengėjams ir 

baigiamųjų darbų 

kalbos patikra 

 (R. Vladarskienė) 

Baigiamųjų magistro darbų 

pavadinimų derinimas su 

kuruojančiomis katedromis, 

konsultacijos magistrantams 

baigiamojo darbo klausimais, 

27 val. Baigiamųjų magistro 

darbų pavadinimų derinimas 

su kuruojančiomis katedromis, 

konsultacijos magistrantams, 

kuriems gynimas buvo 

atidėtas: 5 val. (ELF); 21 val. 

(FMF); 36 val. (MF, TIF); 31 

val. (SF); 22 val. (APF); 5 val. 

(AGAI, AF). Bendravimo su 

fakultetų prodekanais ir 

katedrų vadybininkais ir kitų 

darbų koordinavimas, 

informacijos teikimas, 17 val. 

II k. magistrantų konsultacijos ir 

baigiamųjų darbų patikra. 

Antano Gustaičio aviacijos 

institutas (8,21 val.); Aplinkos 

inžinerijos fakultetas (15,18 

val.); Architektūros fakultetas 

(6,73 val.); Fundamentinių 

mokslų fakultetas (17,52 val.); 

Statybos fakultetas (34,08 val.); 

Transporto inžinerijos fakultetas 

(12,9 val.); Mechanikos 

fakultetas (26,17 val.); 

Kūrybinių industrijų fakultetas 

(10,30 val.); Verslo vadybos 

fakultetas (13,52 val.); 

Elektronikos fakultetas (11,43 

val.).  Iš viso 156,04 val. 

Konsultacijos ir baigiamųjų darbų 

patikra  II k. magistrantams: Antano 

Gustaičio aviacijos institutas (8,21 

val.); Aplinkos inžinerijos fakultetas 

(15,18 val.); Architektūros fakultetas 

(6,73 val.); Fundamentinių mokslų 

fakultetas (17,52 val.); Statybos 

fakultetas (34,08 val.); Transporto 

inžinerijos fakultetas (12,9 val.); 

Mechanikos fakultetas (26,17 val.); 

Kūrybinių industrijų fakultetas (10,30 

val.); Verslo vadybos fakultetas 

(13,52 val.); Elektronikos fakultetas 

(11,43 val.).  Iš viso 156,04 val.  

(darbų patikra), 18,98 val. (darbų 

koordinavimas), dirbo 8 dėstytojai. 

Skirta 3700 Eur: 

d. u. 3600 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  3700 

Eur.  

Panaudota 

135,72 Eur  II 

k. lėšų likučio. 

Dėl planavimo 

ketvirčiais 

specifikos 

susidaręs 

52,42 Eur 

likutis 

keliamas į IV 

k. 

 

4. Mykolo Romerio 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

Specialybės kalbos ir 

raštvedybos dalyko dėstymas 

Policijos veiklos programos 

nuolatinių studijų studentams 

(1 grupė 38 val.). Dėstys 1 

dėstytojas. 

Specialybės kalbos ir 

raštvedybos dalyko dėstymas 

Policijos veiklos programos 

nuolatinių studijų studentams (1 

grupė 38 val.). 

Specialybės kalbos ir raštvedybos 

dalykas dėstytas  Policijos veiklos 

programos nuolatinių studijų 

studentams (1 grupė 38 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 

aukštojoje 

universitetinėje 

mokykloje 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Specialybės kalbos kultūros 

dėstymas studentams (2 gr., 70 

val., 2 dėstytojai). 

Dėstyti Specialybės kalbos 

kultūrą VDU studentams: 2 

grupės, 70 val. Dėstys 2 

dėstytojai. 

Specialybės kalbos kultūrą išklausė 

133 nuolatinių studijų (Skandinavijos 

šalių kultūrų ir kalbų, Viešosios 

komunikacijos studijų programos) 

studentai (2 grupės; 70 val.), dėstė 2 

dėstytojai. 

 

 

Skirta 3000 Eur: 

d. u.  2400 Eur; 

soc. dr. 100 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 500 

Eur. Panaudota    

2960,19 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 39,81 

Eur. I–III k. 

lėšų likutis 

101,35 Eur bus 

panaudotas  IV 

k.  
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6. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

Specialybės kalba pradedama 

dėstyti Odontologijos studijų 

programos 2 kurso 3–6 grupių 

studentams (47,50 val.),  

Medicinos studijų programos 

2 kurso 4–8 grupių studentams 

(70,00 val.),  Farmacijos 

studijų programos 1 kurso 3–5 

grupių studentams (42,50 

val.), Veterinarinės medicinos 

studijų programos 1 kurso 3–6 

grupių studentams (44,50 

val.). Dėstys 4 dėstytojai. 

Pradėti dėstyti Specialybės 

kalbos kursą Medicinos fakulteto 

II kurso 5 grupių studentams, 

Farmacijos fakulteto I kurso 3 

grupių studentams, 

Odontologijos fakulteto II kurso 

4 grupių studentams, 

Veterinarinės medicinos 

fakulteto I kurso 2 grupių 

studentams. Iš viso dirbti su 14 

grupių studentais 204,5 

valandas. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas:  

Odontologijos studijų programos 2 

kurso 3-6 grupėms ir Farmacijos 

fakulteto I kurso 3 gr. (61,66 val.);  

Medicinos studijų programos 2 kurso 

4-8 grupėms ir Farmacijos fakulteto I 

kurso 4 gr. (84,17 val.);  Veterinarinės 

medicinos studijų programos 1 kurso 

3-6 grupėms ir Farmacijos fakulteto I 

kurso 5 gr. (58,66 val.). Iš viso dirbta 

204,5 val., dėstė 4 dėstytojai. 

Skirta 5500 Eur: 

d. u. 5400  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota   

5481,43 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 18,57 

Eur. 111,08 

Eur I–III k. 

lėšų likutis bus 

panaudotas IV 

k. 

7. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Dėstomas profesinės kalbos 

kursas 1 Sveikatos mokslų 

fakulteto Socialinio darbo 

grupei (3 val. metinio 

pedagoginio krūvio). 

Dėstomas profesinės kalbos 

kursas 1 Socialinių ir 

humanitarinių mokslų 

fakulteto Viešojo 

administravimo grupei (2 val. 

metinio pedagoginio krūvio). 

Dėstys 2 dėstytojai. 

Dėstyti 2 grupėms: Sveikatos 

mokslų fakulteto Socialinio 

darbo grupei ir Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto 

Viešojo administravimo grupei 

(iš viso 5 val. metinio 

pedagoginio krūvio). 

Profesinės kalbos kursas  dėstytas 1 

Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio 

darbo grupei (3 val. metinio 

pedagoginio krūvio) ir 1 Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto 

Viešojo administravimo grupei (2 val. 

metinio pedagoginio krūvio). Iš viso 

2gr., 5 val., dėstė 2 dėstytojai. 

Skirta 110 Eur: d. 

u. 100 Eur; soc. 

dr. 10 Eur. 

Panaudota  110 

Eur. 

Panaudota 

24,19 Eur I–II 

k. lėšų likučio. 

26,77 Eur  

likutis bus 

panaudotas IV 

k. 

8. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas Vilniaus 

universiteto 

studentams 

(V. Zubaitienė) 

Dėstyti specialybės kalbą 

Vilniaus universiteto 

studentams (277 val., 11 

dėstytojų). 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis – 276 akad. val. 

Specialybės kalba buvo dėstoma 

Ekonomikos, Filologijos, Fizikos, 

Komunikacijos, Medicinos, Teisės, 

Kauno fakulteto studentams. Iš viso 

dirbta  276 akad. val., dėstė 11 

dėstytojų. 

Skirta 7980 Eur: 

d. u. 7630  Eur; 

soc. dr. 140 Eur; 

kitos išlaidos  210 

Eur. Panaudota    

7963,61 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 16,39 

Eur bus 

panaudotas IV 

k. 

9. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

Kalbos konsultacijų teikimas 

bakalauro ir magistro 

baigiamųjų darbų rengėjams. 

Konsultacijas planuojama 

teikti 3 bakalauro studijų (49 

Siekiant skatinti ir užtikrinti 

bakalauro ir magistro baigiamųjų 

darbų rengimą sklandžia 

profesine lietuvių kalba, teikti 

konsultacijas bakalauro ir 

Konsultacijos suteiktos 4 bakalauro 

studijų studentų (Nacionalinio 

saugumo ir gynybos, Gynybos 

technologijų vadybos, Tarptautinių 

santykių ir Gynybos ir viešosios 

Skirta 200 Eur: d. 

u. 200  Eur. 

Panaudota  200 

Eur. 

Panaudota 

40,61 Eur II k. 

lėšų likučio. 

356,39 Eur 

lėšų likutis bus 
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magistro darbų 

rengėjams 

(A. Žilinskas) 

studentai) grupėms. Iš viso – 

12 val. 

magistro darbų rengėjams. Iš 

viso konsultacijas teikti 4 

bakalauro studijų studentų 

grupėms. 

vadybos studijų programų) grupėms. 

Iš viso – 57 absolventams. Vienam 

bakalauro baigiamajam darbui skirtos 

3,5 auditorinės valandos konsultacijų. 

Iš viso teikta konsultacijų – 30 

auditorinių valandų. 

panaudota IV 

k. 

10. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

konsultavimas  

(J. Macienė) 

Skaitomos 3 paskaitos po 2 

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 200 Eur: d. 

u. 200  Eur. 

Panaudota  200 

Eur. 

Panaudota 

6,19  Eur I–II 

k. lėšų likučio. 

133,04 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas IV 

k.  

11. Vilniaus dailės 

akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas VDA 

studentams 

(A. Judžentis) 

Išmokėti atostoginius. Išmokėti atostoginius. Išmokėti atostoginiai. Skirta 500 Eur: d. 

u. 500 Eur. 

Panaudota  500 

Eur. 

Panaudota 

12,50 Eur I k. 

lėšų likučio. 

6,0 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas IV 

k. 

12. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

lietuvių kalbos 

gramatika“ rengimas 

(A. Drukteinis) 

Sintaksinių ryšių ir sakinio 

sandaros aprašo rengimas: 

linksniai ir prielinksniai (1 a. 

l.). Kalbos dalių darybos 

aprašo rengimas: būdvardžių 

daryba (apie 1 a. l.). 

Morfologinių kategorijų 

aprašo rengimas: būdvardžio 

reikšmė ir gramatinės 

kategorijos (apie 1 a. l.). 

Fonetikos ir fonologijos 

aprašo rengimas: balsiai 

(kiekybiniai ir kokybiniai 

požymiai, klasifikacija, 

tarimas, žymėjimas raidėmis) 

(apie 1,25 a. l.). 

Fonetikos ir fonologijos aprašo 

rengimas: balsiai (kiekybiniai ir 

kokybiniai požymiai, 

klasifikacija, tarimas, žymėjimas 

raidėmis) (apie 1,25 aut. l.). 

Kalbos dalių  darybos aprašo 

rengimas: būdvardžių daryba 

(apie 1 aut. l.). Morfologinių 

kategorijų aprašo rengimas: 

būdvardžio reikšmė ir 

gramatinės  kategorijos (apie 1 

aut. l.). Sintaksinių ryšių ir 

sakinio sandaros aprašo 

rengimas: linksniai ir 

prielinksniai (1 aut. l.)  

 

Fonetikos ir fonologijos dalies 

rengimo darbas –  balsių aprašas 

atliktas ne visos numatyto apimties 

(apie 1 aut. l.) dėl projekto vykdytojos 

rankos traumos (nedarbingumas nuo 

rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 24 d.). 

Atsilikimas nuo plano bus panaikintas 

IV k. Kalbos dalių darybos aprašas 

atliktas pagal numatytą planą –  

aprašyta būdvardžių daryba (apie 1 

aut. l.). Morfologinių kategorijų 

aprašo dalies – būdvardžių reikšmės ir 

gramatinių kategorijų aprašymo 

darbas atliktas ne visos numatytos 

apimties (apie 0,8 aut. l.) projekto 

vykdytojai pasiėmus dviejų savaičių 

nemokamų atostogų dėl šeimos 

Skirta 3040 Eur: 

d. u. 2970 Eur; 

soc. dr. 70 Eur. 

Panaudota 

2123,26 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 916,74 

Eur. 926,38 

Eur I–III k. 

lėšų likutis bus 

panaudotas IV 

k. Likutis 

susidarė dėl 

projekto 

vykdytojų 

ligos ir  

nemokamų 

atostogų. Jis 

bus 

panaudotas IV 

k. įforminant 

didesne etato 
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aplinkybių. Atsilikimas nuo plano bus 

panaikintas IV k.  Sintaksės dalies – 

sintaksinių ryšių ir sakinio sandaros 

skyriaus linksnių ir prielinksnių 

aprašas atliktas pagal numatytą planą 

(1 aut. l. apimties).  

dalimi. 

 

13. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas 

(A. Raupelienė) 

„Aiškinamojo žmogiškųjų 

išteklių valdymo terminų 

žodyno“ teksto rašymas (140 

terminų). Terminų šaltinių 

sąrašo tikslinimas. 

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.  

 

Skirta 1854 Eur. 

Panaudota   1854 

Eur. 

 

14. 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). 

Surinkti 9 sporto šakų terminus, 

atlikti pradinį terminologinį ir 

terminografinį jų redagavimą. 

Atlikti sporto šakų (13) galutinį 

terminografinį redagavimą. 

Atliktas 9  sporto šakų (Alpinizmas; 

Biatlonas; Buriavimas; Ledo jachtų 

(Burrogių sportas); Kalnų slidinėjmas; 

Slidinėjimas; Šuoliai nuo tramplyno; 

Šaškės (Keliautojų sportas)) terminų 

pradinis terminologinis ir 

terminografinis  redagavimas ir 13 

sporto šakų (Stendinis šaudymas; 

Sunkioji atletika; Kulkinis šaudymas; 

Urvų sportas;  Ledo ritulys; Lengvoji 

atletika, Aerobika + Aerobinė 

gimnastika, Badmintonas, 

Kultūrizmas; Sportiniai šokiai; 

Biatlonas; Šaškės; Ledo jachtų 

(Burrogių sportas)) galutinis 

terminografinis redagavimas. 

Skirta 2367,51 

Eur. Panaudota    

2367,51 Eur.  

I–II k. lėšų 

likutis 1525,54 

Eur.  

15. Valstybinė kultūros 

paveldo komisija 

„Aiškinamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos terminų 

žodyno“ rengimas 

(J. Markevičienė) 

„Aiškinamojo kultūros 

paveldo apsaugos terminų 

žodyno“ teksto terminologinis 

redagavimas. 

Žodyno teksto terminologinis 

redagavimas 

Š. m. liepos mėnesį projekto 

vykdytojos (projekto vadovė ir 

žodyno sudarytoja J. Markevičienė, 

terminologė A. Rimkutė-

Ganusauskienė) susidūrė su nuo jų 

nepriklausančiomis aplinkybėmis, 

sukeltomis Valstybinės kultūros 

paveldo komisijos. Šios aplinkybės, 

Neskirta lėšų.  



 6 

ypač Paveldo komisijos atsisakymas 

sumokėti už įvykdytas II k. užduotis, 

tęsiasi jau ketvirtas mėnuo ir kelia 

grėsmę viso projekto vykdymui. Nėra 

jokio tikrumo dėl sutarties tęstinumo 

iš Paveldo komisijos pusės, 

sutrikdytas vykdytojų kolegialus 

darbas, sunku dirbti kūrybingai, 

veiksmingai ir laiku suteikti sutartines 

paslaugas. Todėl III k. dirbta 

individualiai – redaguotas pagal 

galimybes suvestinis tekstas, jis 

taisytas, tačiau visos suplanuotos III k. 

užduoties įvykdyti nepavyko. 

16. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio 

rengimas. Tyrimo aspektas: 

lietuvių kalbos žargono 

suprieveiksmėję žodžių 

junginiai ir suaugtiniai 

prieveiksmiai bei jų 

adaptacinės ypatybės (ne 

mažiau kaip 70 leksemų ir 

žodžių junginių). Straipsnio 

„Lietuvių kalbos žargono 

suprieveiksmėję žodžių 

junginiai ir suaugtiniai 

prieveiksmiai bei jų 

adaptacinės ypatybės“ 

publikavimas (0,5–0,7 a. l.; 

analizuojama ne mažiau kaip 

70 leksemų ir žodžių 

junginių). 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio rengimas. 

Tyrimo aspektas: Lietuvių 

kalbos žargono suprieveiksmėję 

žodžių junginiai ir suaugtiniai 

prieveiksmiai bei jų adaptacinės 

ypatybės (ne mažiau kaip 70 

leksemų ir žodžių junginių). 

Straipsnio „Lietuvių kalbos 

žargono suprieveiksmėję žodžių 

junginiai ir suaugtiniai 

prieveiksmiai bei jų adaptacinės 

ypatybės“  publikavimas: 

(numatoma apimtis 0,5–0,7 a. l.; 

analizuojama ne mažiau kaip 70 

leksemų ar žodžių junginių). 

Parengtas straipsnis „Lietuvių kalbos 

žargono suprieveiksmėję žodžių 

junginiai ir suaugtiniai prieveiksmiai 

bei jų adaptacinės ypatybės“ (apimtis 

1,3 a. l.; išanalizuota ir aprašyta 205 

žodžių junginių ar leksemų). 

Straipsnis bus publikuotas leidinyje 

Acta Linguistica Lithuanica, vyr. red. 

prof. dr. Grasilda Blažienė. Straipsnis 

jau recenzuotas 2 recenzentų, šiuo 

metu yra taisomas. 

Skirta 1940 Eur: 

d. u. 1890 Eur; 

soc. dr. 50 Eur. 

Panaudota  

1936,47 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 3,53 

Eur. I–III k. 

205,08 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas IV 

k. 

17. Lietuvos 

kompiuterininkų 

sąjunga 

Išanalizuoti A. Žiliuko 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

sandarą, elektroninių duomenų 

Išanalizuoti A. Žiliuko ir kt. 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

sandarą. Išanalizuoti Žodyno 

Išanalizuota A. Žiliuko ir kt. 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

sandara. Išanalizuota Žodyno 

Skirta 6552 Eur. 

Panaudota  6552 

Eur. 
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Terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų 

Lietuvos 

Respublikos terminų 

bankui pildyti, 

parengimas 

(S. Meškauskienė) 

struktūrą, koduotę, 

formatavimą ir nustatyti 

duomenų struktūros formalius 

identifikavimo požymius, 

pagal kuriuos sukurti optimalų 

duomenų perkėlimo į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo 

modelį scenarijų. Perkelti 

elektroninio žodyno 2500 

terminų straipsnių į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo 

modelį. 

elektroninių duomenų struktūrą, 

koduotę, formatavimą ir 

nustatyti duomenų struktūros 

formalius identifikavimo 

požymius, pagal kuriuos sukurti 

optimalų duomenų perkėlimo į 

terminų straipsnių rinkinių 

parengimo modelį scenarijų. 

Perkelti elektroninio Žodyno 

2500 terminų straipsnių į 

terminų straipsnių rinkinių 

parengimo modelį. 

elektroninių duomenų struktūra, 

koduotė, formatavimas ir nustatyti 

duomenų struktūros formalūs 

identifikavimo požymiai, pagal 

kuriuos sukurtas optimalus duomenų 

perkėlimo į terminų straipsnių rinkinių 

parengimo modelį scenarijus. 

Išanalizavus bei įvertinus Žodyno 

elektroninių duomenų formatavimą, 

struktūrą ir formalius jos 

identifikavimo požymius, sukurtas 

duomenų perkėlimo į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo modelį 

scenarijus. Perkelti elektroninio 

Žodyno 2500 terminų straipsnių į 

terminų straipsnių rinkinių parengimo 

modelį. Terminų straipsnių parengimo 

modelyje 2500 terminų straipsnių 

nustatyti ir pažymėti straipsnio 

struktūros elementai. Valstybinei 

lietuvių kalbos komisijai perduotas 

terminų straipsnių rinkinių, skirtų 

Lietuvos Respublikos terminų bankui 

pildyti, parengimo modelis su M. 

Jonikienės „Aiškinamojo maitinimo 

įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų 

žodyno“ duomenimis. Į terminų 

straipsnių rinkinių, skirtų Lietuvos 

Respublikos terminų bankui pildyti, 

parengimo modelį perkelti minėto 

žodyno 2341 straipsnis. Darbo plane 

šią užduotį buvo numatyta atlikti š. m. 

II k., bet dėl objektyvių priežasčių, 

nurodytų  2020 m. II k. ataskaitoje, 

užduotis pabaigta vykdyti III k. 

18. Vilniaus dailės 

akademija 

Rašomas skyrius apie 

sintaksinių ryšių atmainas 

Rašomas skyrius apie sintaksinių 

ryšių atmainas sąlyginiu 

Parašyti skyriaus apie sintaksinių 

ryšių atmainas sąlyginiu pavadinimu 

Skirta 1900 Eur: 

d. u. 1900 Eur. 

Panaudotas  

82,10 Eur II k. 
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Lietuvių kalbos 

sintaksiniai ryšiai 

(A. Judžentis) 

sąlyginiu pavadinimu 

„Sakinys ir sintaksiniai ryšiai“ 

(apie 1,5 a. l. apimties). 

Rengiamas mokslinis 

straipsnis apie sintaksinių 

ryšių skirstymą (apie 0,5 a. l. 

teksto). 

pavadinimu „Sakinys ir 

sintaksiniai ryšiai“ (maždaug 1,5 

a. l. apimties). Rengiamas 

mokslinis straipsnis apie 

sintaksinių ryšių skirstymą 

(maždaug 0,5 a. l. teksto). 

„Sakinys ir sintaksiniai ryšiai“ 

juodraščiai (maždaug 1,5 a. l. 

apimties).  Parengta mokslinio 

straipsnio „Tarpusavio sąsajos ryšys 

lietuvių kalbos sintaksės darbuose“ 

apie sintaksinių ryšių skirstymą apie 

0,5 a. l. teksto. 

Panaudota 1900  

Eur. 

lėšų likutis.  

19. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuvos vietinių 

kalbos variantų 

duomenyno modelio 

sukūrimas 

(A. Čepaitienė) 

Duomenyno modelio 

struktūros specifikavimas, 

projektavimas (su 

specialistais). Anketų ir 

klasifikatorių ArcGIS 

platformai tobulinimas (su 

specialistais). Konsultacijos su 

ArcGIS specialistais. 

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 skaičiuoklę ir kt. 

Projekto sklaida (mokslo 

populiarinamasis straipsnis 

(nuo 0,25 a. l.).  

Duomenyno modelio struktūros 

specifikavimas, projektavimas 

(su specialistais). Anketų ir 

klasifikatorių ArcGIS platformai 

tobulinimas (su specialistais). 

Konsultacijos su ArcGIS 

specialistais. 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 

skaičiuoklę ir kt. Projekto 

sklaida (mokslo 

populiarinamasis straipsnis (nuo 

0,25 aut. l.). 

Specifikuota ir suprojektuota 

duomenyno modelio struktūra: 

redaguotas, papildytas, aprašytas ir 

ArcGIS specialistams perduotas 

Lietuvos vietinių kalbos variantų 

duomenyno modelį sudarysiančios 

kalbinės medžiagos prototipas: 12 

garso įrašų, 15 garso įrašų fragmentų, 

94 skenuotos „Lietuvių kalbos atlaso“ 

kortelės, 82 nuotraukos, 7 skenuoti 

tarmių aprašai, 11 skenuotų išvestinių 

tyrimų rezultatų ir visų minėtų failų 

atributinės lentelės; 12 tarptautinės 

fonetinės abėcėlės simboliais užrašytų 

tekstų, 60 užpildytų tarminių ypatybių 

vartojimo dažnių anketų, 12 

sociolingvistinių pateikėjo klausimy-

nų, 4 vietovės sociolingvistinės 

anketos, 50 percepcijos tyrimo 

klausimynų. Suprojektuota duomeny-

no naudotojų ir naudojimo atvejų 

diagrama Specifikuotas ir 

suprojektuotas teorinis duomenyno 

modelis. Koreguotos anketos ir 

atributinės lentelės: dalis anketų ir 

klausimynų perdaryti naudojantis kita 

aplikacija; išgrynintos ir patobulintos 

duomenyną sudarysiančios kalbinės 

medžiagos atributinės lentelės; 

papildomai sukurtos 6-ių Kauno 

Skirta  10070 

Eur: d. u. 7620  

Eur; soc. dr. 150 

Eur; kitos prekės  

2300 Eur. 

Panaudota 10070 

Eur. 

Panaudota 

2535,28 Eur II 

k. lėšų likučio. 

542,72 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas IV 

k. 
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rajono šnektų (LKA punktų) 

būdingųjų tarminių ypatybių lentelės. 

Nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu, taip 

pat telefonu konsultuotasi su GIS 

specialistais. Konfigūruota archyvinė 

ir naujai surinkta medžiaga iš 12-os 

Kauno rajono arealo LKA punktų ir 

parengta darbui su ArcGIS: surinkta 

medžiaga tikslinta „Kauno rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ 

Garliavoje. Parengta publikacija: 

Čepaitienė A., Brazaitienė L. 2020: 

Kaip pasikeitė dialektologo darbas 

(iki 0,5 aut. l., numatoma spausdinti 

„Gimtojoje kalboje“). 

20. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuviškas tradicinis 

vardynas ir jo 

kontaktai 

(K. Garšva) 

Vilniaus rajono oikonimai (0,5 

a. l.). Šalčininkų rajono 

oikonimai (0,25 a. l.). Trakų 

rajono oikonimai (0,25 a. l.). 

Parašyti skyrelius „Vilniaus 

rajono oikonimai“ (0,5 a. l.), 

„Šalčininkų rajono oikonimai“ 

(0,25 a. l.), „Trakų rajono 

oikonimai“ (0,25 a. l.). 

Parašyti skyreliai: „Vilniaus rajono 

oikonimai“ (0,5 a. l.), „Šalčininkų 

rajono oikonimai“ (0,25 a. l.), „Trakų 

rajono oikonimai“ (0,25 a. l.). 

Skirta 2700  Eur: 

d. u. 2660 Eur; 

soc. dr. 40 Eur. 

Panaudota  2700 

Eur. 

Panaudota 

19,74 Eur I–II 

k. lėšų likučio. 

17,36 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas IV 

k. 


