
 

 

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

visuomenėje ir 

mokykloje“ 

parengimas ir 

publikavimas 

(R. Urnėžiūtė) 

4 straipsniai, 2 kalbos 

renginių, konferencijų 

apžvalgos, 1 kalbotyros ir 

kalbos norminamųjų leidinių 

apžvalga, 1 recenzija. Iš viso 

130 tūkst. sp. ž. 

 

Paskelbti 3–4 straipsnius, 1 

recenziją, 1–2 kalbotyros 

renginių apžvalgas, 2–3 

„Aktualijų“ skyrelio straipsnius. 

Tekstų apimtis – apie 130 tūkst. 

sp. ženklų. 

Paskelbti 3 straipsniai (43,58 tūkst. sp. 

ž.), 3 „Aktualijų“ skyrelio straipsniai 

(41,14  tūkst. sp. ž.), 1 skyrelio  

„Pedagogo užrašai“ straipsnis (17,25 

tūkst. sp. ž.). 1 skyrelio  „Iš praeities“ 

straipsnis (17,02 tūkst. sp. ž.). 1 

skyrelio „Svetur“ straipsnis (9,98 

tūkst. sp. ž.), 1 kalbotyros renginių 

apžvalga (9,77 tūkst. sp. ž.). Tekstų 

apimtis – 138,74 tūkst. sp. ž. 

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. 

Baigti vienos valstybinės 

lietuvių kalbos mokymo kursų 

klausytojų grupės mokymus 

pagal 52 a. val. lietuvių kalbos 

pagilinto mokymo programą. 

Dėl pandemijos  nuotoliniu būdu per 

zoom.us programą vyko 11 asmenų 

mokymas pagal pagilinto mokymo 

programą. Mokymo procesas  vyko 

sklandžiai, kursų kokybė nenukentėjo, 

klausytojai patenkinti, atsiradusia 

galimybe mokytis toliau. Kursų metu 

buvo lavinami visi kalbos įgūdžiai: 

kalbėjimo, klausymo, skaitymo, 

rašymo. Kitakalbiai buvo mokomi 

vartoti taisyklingą valstybinę kalbą, 

bendrauti ja įvairiose institucijose, 

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 1702 Eur. 

Panaudota 1702   

Eur. 

 



 2 

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) 

Magistrantų, kurių darbų 

gynimas buvo atidėtas, 

konsultacijos ir darbų patikra: 

(APF), 17 val.; (SF). 31 val.; 

(AF), 3 val.; (AGAI, TIF), 35 

val.; (FMF), 20 val.  

Konsultacijos magistrantams 

jų baigiamojo darbo kalbos 

klausimais ir darbų (15 psl.) 

kalbos patikra (SF), 58 

studentai; (AGAI, KIF, VVF), 

130 studentų, 30 val.; (AGAI, 

TIF), 68 studentai. Darbų 

koordinavimas, informacijos 

teikimas, 19 val. Baigiamųjų 

magistro darbų pavadinimų 

derinimas su kuruojančiomis 

katedromis. 

Antro kurso magistrantų 

konsultacijos ir baigiamųjų 

darbų patikra: Antano Gustaičio 

aviacijos institutas (AGAI) 8,22 

val.; Aplinkos inžinerijos 

fakultetas (APF) 14,07 val.; 

Architektūros fakultetas (AF) 2,0 

val.; Fundamentinių mokslų 

fakultetas (FMF) 15,96 val.; 

Statybos fakultetas (SF) 33,81 

val.; Transporto inžinerijos 

fakultetas (TIF) 20,40 val.; 

Kūrybinių industrijų fakultetas 

(KIF)  10,0 val.; Verslo vadybos 

fakultetas 19,0 val. (VVF); 

Elektronikos fakultetas (ELF) 

3,73 val.; Mechanikos fakultetas 

(MF) 11,05 val. Iš viso 138,24 

val. 

Antro kurso magistrantų konsultacijos 

ir baigiamųjų darbų patikra: Antano 

Gustaičio aviacijos institutas (8,22 

val.); Aplinkos inžinerijos fakultetas 

(14,07 val.); Architektūros fakultetas 

(2,0 val.); Fundamentinių mokslų 

fakultetas (15,96 val.); Statybos 

fakultetas (33,81 val.); Transporto 

inžinerijos fakultetas (20,40 val.); 

Kūrybinių industrijų fakultetas (10,0 

val.); Verslo vadybos fakultetas (19,0 

val.); Elektronikos fakultetas (3,73 

val.); Mechanikos fakultetas (11,05 

val.). Iš viso 138,24 val.  (darbų 

patikra), 15,88 val. (darbų 

koordinavimas), dirbo 8 dėstytojai. 

Skirta 3600 Eur: 

d. u. 3600 Eur. 

Panaudota  3600 

Eur.  

Panaudota 

30,52 Eur lėšų 

likučio; 21,90 

Eur grąžinta 

VLKK. 

4. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

aukštojoje 

universitetinėje 

mokykloje 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Specialybės kalbos kultūros 

dėstymas studentams (6 gr., 

206 val., 6 dėstytojai). 

Dėstyti Specialybės kalbos 

kultūrą VDU studentams: 6 

grupės, 206 val., dėstys 6 

dėstytojai. 

Specialybės kalbos kultūra dėstyta 

376 nuolatinių studijų (Aplinkotyros, 

Biochemijos, Biologijos ir genetikos, 

Biotechnologijos,  Kūrybinių 

industrijų, Muzikos pedagogikos, 

Psichologijos, Sociologijos ir 

antropologijos, Socialinio darbo, 

Socialinės politikos, Rytų Azijos šalių 

kultūrų ir kalbų studijų, Verslo 

administravimo programų) studentai 

(6 grupės; 223,13 val.). Dėstė 5 

dėstytojai. 

Skirta 6700 Eur: 

d. u.  6100 Eur; 

soc. dr. 100 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 500 

Eur. Panaudota     

6700 Eur. 

Panaudotas 

101,35 Eur 

lėšų likutis. 

5. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

Specialybės kalbą tęsti ir 

baigti dėstyti Odontologijos 

Specialybės kalbos kursą  dėstyti 

Medicinos fakulteto II kurso 5 

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Medicinos fakulteto II kurso 5 grupių 

Skirta 7300 Eur: 

d. u. 7200  Eur; 

Panaudotas 

111,08 lėšų 
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universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

studijų programos 2 kurso 3–6 

grupių studentams (63,33 

val.),  Medicinos studijų 

programos II kurso 4–8 grupių 

studentams (93,33 val.),  

Farmacijos studijų programos 

I kurso 3–5 grupių studentams 

(56,67 val.), Veterinarinės 

medicinos studijų programos I 

kurso 3–6 grupių studentams 

(59,33 val.). Dėstys 4 

dėstytojai. 

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 14 

grupių,  272,66 valandos. 

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 14 grupių,  272,66 

valandos, dėstė 3 dėstytojai. 

 

 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  7300 

Eur. 

likutis. 

6. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Dėstomas profesinės kalbos 

kursas 4 Sveikatos mokslų 

fakulteto grupėms: Socialinio 

darbo, Kineziterapijos, 

Radiologijos, Slaugos (93 

val.);  4 Jūrų technologijų ir 

gamtos fakulteto grupėms: 

Laivybos ir uostų inžinerijos ir 

1 grupei sudarytai iš 2 

Mechanikos inžinerijos grupių 

(63 val.); 2  Chemijos 

inžinerijos ir Informatikos; 2 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto grupėms: 

Viešojo administravimo ir 

Vadybos (132 val.). Iš viso 

dėstys 3 dėstytojai. 

Dėstyti profesinę / specialybės 

kalbą 4 Jūrų technologijų ir 

gamtos mokslų fakulteto 

grupėms: Laivybos ir uostų 

inžinerijos, Mechanikos 

inžinerijos, Chemijos inžinerijos 

ir Informatikos; 3 Sveikatos 

mokslų fakulteto grupėms: 

Socialinio darbo, Kineziterapijos 

kartu su Radiologijos, Slaugos;  

2 Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto grupėms: 

Viešojo administravimo ir 

Vadybos. Iš viso 9 grupės, 288 

akademinės valandos metinio 

pedagoginio krūvio. 

Profesinė / specialybės kalba dėstyta 4 

Jūrų technologijų ir gamtos mokslų 

fakulteto grupėms: Laivybos ir uostų 

inžinerijos, Mechanikos inžinerijos, 

Chemijos inžinerijos ir Informatikos; 

3 Sveikatos mokslų fakulteto 

grupėms: Socialinio darbo, 

Kineziterapijos kartu su Radiologijos, 

Slaugos;  2 Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto grupėms: Viešojo 

administravimo ir Vadybos. Iš viso 9 

grupės, 288 akademinės valandos 

metinio pedagoginio krūvio, dėstė 2 

dėstytojai.  Papildoma informacija.  

Profesinė kalba dėstyta pagal 

specializuotas studijų programų 

grupėms dalykines programas. 

Skirta 6750 Eur: 

d. u. 6390 Eur; 

soc. dr. 160 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 200 

Eur. Panaudota  

6750 Eur. 

Panaudotas 

26,77 Eur lėšų  

likutis. 

7. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas Vilniaus 

universiteto 

studentams 

(V. Zubaitienė) 

Dėstyti specialybės kalbą 

Vilniaus universiteto 

studentams (629 val., 12 

dėstytojų). 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis – 629 akad. val. 

Specialybės kalba buvo dėstoma 

Ekonomikos, Filologijos, Fizikos, 

Komunikacijos, Medicinos, Teisės, 

Kauno fakultetų studentams.  

Iš viso dirbta  629 akad. val., dėstė 12 

dėstytojų. 

Skirta 17460 Eur: 

d. u. 16760  Eur; 

soc. dr. 300 Eur; 

kitos išlaidos  400 

Eur. Panaudota     

17460 Eur. 

Panaudotas 

16,39 Eur lėšų 

likutis. 

8. Generolo Jono Kalbos konsultacijų teikimas Siekiant skatinti ir užtikrinti Konsultacijos suteiktos 4 bakalauro Skirta 1000 Eur: Panaudotas 
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Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(A. Žilinskas) 

bakalauro ir magistro 

baigiamųjų darbų rengėjams. 

Konsultacijas planuojama 

teikti 3 bakalauro studijų (49 

studentai) grupėms. Iš viso – 

60 val. 

bakalauro ir magistro baigiamųjų 

darbų rengimą sklandžia 

profesine lietuvių kalba, teikti 

konsultacijas bakalauro ir 

magistro darbų rengėjams. Iš 

viso konsultacijas teikti 4 

bakalauro studijų studentų 

grupėms. 

studijų studentų (Nacionalinio 

saugumo ir gynybos, Gynybos 

technologijų vadybos, Tarptautinių 

santykių ir Gynybos ir viešosios 

vadybos studijų programų) grupėms. 

Iš viso – 57 absolventams. Vienam 

bakalauro baigiamajam darbui skirtos 

3,5 auditorinės valandos konsultacijų. 

Iš viso teikta konsultacijų – 131 

auditorinė valanda. 

d. u. 1000  Eur. 

Panaudota 1000  

Eur. 

356,39 Eur 

lėšų likutis. 

9. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

konsultavimas  

(J. Macienė) 

Konsultuojami 44 studentai 

(12 val.), 2 dėstytojai. 

Baigiamųjų darbų rengėjams 

teikti pirminę ir pakartotinę 

konsultacijas mokslo kalbos 

klausimais (konsultuoti 44 

studentus per 12 val.). Redaguoti 

galutines baigiamųjų darbų 

temas (konsultacijų laiku). 

Įvertinti baigiamųjų darbų 

rengėjų raštingumą (konsultacijų 

laku). 

1. Baigiamųjų darbų rengėjams 

suteikta pirminė ir pakartotinė 

konsultacijos mokslo kalbos 

klausimais: pirminė ir pakartotinė 

konsultacijos buvo suteiktos 42 

studentams per 11,6 val.  

Konsultacijų laiku buvo redaguotos 

galutinės  baigiamųjų darbų temos ir 

įvertintas baigiamųjų darbų rengėjų 

raštingumas. 

Skirta 300 Eur: d. 

u. 300  Eur. 

Panaudota  300 

Eur. 

Panaudotas 

133,04 Eur 

lėšų likutis. 

10. Vilniaus dailės 

akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas VDA 

studentams 

(A. Judžentis) 

Skolininkų atsiskaitymai ir 

egzaminavimas (4 val.), 1 

dėstytojas. 

Skolininkų atsiskaitymai ir 

egzaminavimas (4 val.). 

Išegzaminuoti 7 skolininkai (4 val.). Skirta 500 Eur: d. 

u. 500 Eur. 

Panaudota  500 

Eur. 

Panaudotas 6,0 

Eur lėšų 

likutis. 

11. Lietuvos muzikos ir 

teatro akademija 

2020–2021 m. 

specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. Kižla) 

 

Dėstyti specialybės kalbą 6 

III–IV kurso studentų 

grupėms, kiekvienai po 32 

val., iš viso 192 val. Dėstys 1 

dėstytojas. 

Dėstyti specialybės kalbą  

styginių instrumentų, muzikos 

teorijos ir kritikos, muzikinio 

folkloro, fortepijono, pučiamųjų 

ir mušamųjų instrumentų, 

džiazo, kompozicijos, choro 

dirigavimo, dirigavimo 

simfoniniam orkestrui, 

dirigavimo pučiamųjų orkestrui, 

vargonų, liaudies instrumentų, 

akordeono specialybių 

Specialybės kalba dėstyta styginių 

instrumentų, muzikos teorijos ir 

kritikos, muzikinio folkloro, 

fortepijono, pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų, džiazo, kompozicijos, 

choro dirigavimo, dirigavimo 

simfoniniam orkestrui, dirigavimo 

pučiamųjų orkestrui, vargonų, liaudies 

instrumentų, akordeono specialybių 

studentams. Iš viso 6 gr., 192 val., 

dėstė 1 dėstytojas. 

Skirta 3000 Eur: 

d. u. 2900  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 3000 

Eur. 
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studentams. Iš viso 6 gr., 192 

val., dėstys 1 dėstytojas. 

12. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

bendrinės lietuvių 

kalbos gramatika“ 

rengimas 

(A. Drukteinis) 

Kalbos dalių darybos aprašo 

rengimas: skaitvardžių, 

įvardžių daryba (apie 0,5 aut. 

l.).  Sintaksinių ryšių ir sakinio 

sandaros aprašo rengimas: 

sakinių tipai ir sakinio sandara 

(1,5 aut. l.). Morfologinių 

kategorijų aprašo rengimas: 

skaitvardžio ir įvardžio 

reikšmė bei jų gramatinės 

kategorijos (apie 0,5 aut. l.). 

Fonetikos ir fonologijos 

aprašo rengimas: priebalsiai 

(kokybiniai požymiai, 

klasifikacija, tarimas, 

žymėjimas raidėmis) (apie 1 

aut. l.). 

Fonetikos ir fonologijos aprašo 

rengimas: priebalsiai (kokybiniai 

požymiai, klasifikacija, tarimas, 

žymėjimas raidėmis) (apie 1 aut. 

l.). Kalbos dalių  darybos aprašo 

rengimas: skaitvardžių, įvardžių 

daryba  (apie 0,5 aut. l.). 

Morfologinių kategorijų aprašo 

rengimas: skaitvardžio ir 

įvardžio reikšmė bei jų 

gramatinės kategorijos (apie 0,5 

aut. l.). Sintaksinių ryšių ir 

sakinio sandaros aprašo 

rengimas: sakinių tipai ir sakinio 

sandara (1,5 aut. l.). 

Rengiamo leidinio „Praktinė 

bendrinės  lietuvių kalbos gramatika“ 

I dalyje – Fonetika ir fonologija – 

aprašyti priebalsiai (apie 1 aut. l.); II 

dalyje – Žodžių daryba – aprašyta 

skaitvardžių ir įvardžių daryba (apie 

0,5 aut. l.); III dalyje – Morfologija – 

aprašytos skaitvardžių ir įvardžių 

reikšmės bei gramatinės kategorijos 

(apie 0,5 aut. l.); IV dalyje – Sintaksė 

– aprašyti bendrieji sakinio požymiai, 

sakinių tipai pagal komunikacinį 

tikslą, sandarą ir kitas ypatybes, 

bendrieji sakinio dalių požymiai, 

pagrindinės sakinio dalys (apie 1,5 

aut. l.). 

Skirta 5360 Eur: 

d. u. 4830 Eur; 

soc. dr. 130 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 400 

Eur. Panaudota  

5360 Eur. 

Panaudotas 

926,38 Eur 

lėšų likutis. 

13. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas 

(A. Raupelienė) 

„Aiškinamojo žmogiškųjų 

išteklių valdymo terminų 

žodyno“ teksto rašymas,  

terminų šaltinių ir terminų 

sąrašo tikslinimas (100 

terminų). terminologinis ir 

kalbinis redagavimas (500 

terminų straipsnių). 

100 žodyno terminų  teksto 

rašymas ir terminų šaltinių bei 

terminų sąrašo tikslinimas. 500 

terminų straipsnių terminologinis 

ir kalbinis redagavimas. 

Parengta 100 terminų apibrėžčių, 

tačiau dėl pandemijos metu iškilusių 

žodyno rengimo darbų suvaržymo ir 

darbo krūvio padidėjimo dirbant 

nuotoliniu būdu dar tikslinamos kai 

kurios apibrėžtys ir literatūros sąrašas.  

Prie šios ataskaitos pridedamas IV 

ketvirtį vykdytų darbo užduočių 

parengtos medžiagos.    Dėl 

pandemijos užsitęsusių žodyno 

terminų rengimo darbų bei vykdytų 

viešųjų pirkimų nespėta pateikti 

žodyno terminologiniam ir kalbiniam 

redagavimui. Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos Kalbos programų 

koordinavimo tarybos sprendimu, 

pratęsus paslaugų teikimo terminą, 

planuojama žodyno terminologinį ir 

Skirta 622 Eur. 

Panaudota 622  

Eur. 
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kalbinį redagavimą užbaigti 2021 m. 

kovo 31 d. 

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 

(14 sporto šakų). 

„Sporto terminų žodyno“ 

pradinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas (9 

sporto šakos) ir galutinis 

terminologinis  ir 

terminografinis  redagavimas (14 

sporto šakų). 

Atliktas 7 (akademinio irklavimo, 

bokso, dailiojo plaukimo, greitojo 

čiuožimo, orientavimosi, 

ugniagesybos, meninės gimnastikos) 

sporto šakų terminų pradinis 

terminologinį ir terminografinis  

redagavimas ir 10 sporto šakų 

(akademinio irklavimo, alpinizmo, 

beisbolo, buriavimo, dziudo, kalnų 

slidinėjimo, keliautojų sporto, 

krepšinio, meninės gimnastikos, 

orientavimosi sporto) galutinis 

terminografinis redagavimas. 

Skirta 2367,51  

Eur. Panaudota     

2367,51  Eur.  

I–II k. lėšų 

likutis 1525,54 

Eur.  

15. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio 

rengimas. Tyrimo aspektas: 

Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių būdvardžių 

morfologija ir adaptacinės 

ypatybės. Apimtis: ne mažiau 

kaip 150 leksemų. 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio rengimas.  

Tyrimo aspektas: lietuvių kalbos 

žargono priesaginių būdvardžių 

morfologija ir adaptacinės 

ypatybės (ne mažiau kaip 150 

leksemų). 

Duomenys atrinkti ir suklasifikuoti 

(atrinkta ir suklasifikuota daugiau kaip 

170 leksemų). Parengta didžioji dalis 

straipsnio „Lietuvių kalbos žargono 

priesaginiai būdvardžiai ir 

subūdvardėję dalyviai“. 2020 m. 

lapkričio 26–27 d. dalyvauta 

nuotolinėje tarptautinėje 

konferencijoje Liepojos universitete, 

skaitytas pranešimas pagal šio 

projekto straipsnių medžiagą 

„Lietuviešu valodas žargona 

adverbializētie vārdi un adverbi bez 

formantiem un to adaptācijas 

īpatnības“. 

Skirta 2030 Eur: 

d. u. 1890 Eur; 

soc. dr. 40 Eur; 

kitos išlaidos 100 

Eur. Panaudota   

2030 Eur. 

Panaudotas 

205,08 Eur 

lėšų likutis. 

16. Lietuvos 

kompiuterininkų 

sąjunga 

Terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų 

Lietuvos 

Respublikos terminų 

Perkelti elektroninio  A. 

Žiliuko „Mechanikos terminų 

žodyno“ žodyno 1500 terminų 

straipsnių į terminų straipsnių 

rinkinių parengimo modelį. 

Parengti žodyno tikslintinų 

terminų sąrašą tikslinimo 

Perkelti elektroninio A. Žiliuko 

ir kt. „Mechanikos terminų 

žodyno“ likusius apie 1500 

terminų straipsnių į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo 

modelį. Parengti žodyno 

tikslintinų terminų sąrašą ir 

Perkelti elektroninio A. Žiliuko ir kt. 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

likusieji 7900 (vietoje planuotų 1500) 

terminų straipsnių į terminų straipsnių 

rinkinių parengimo modelį. Parengtas 

žodyno tikslintinų terminų sąrašas ir 

tikslinimo instrukcija. Iš dalies atlikta 

Skirta 6552 Eur. 

Panaudota  6552 

Eur. 
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bankui pildyti, 

parengimas 

(S. Meškauskienė) 

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 LR 

terminų bankui pildyti 

parengtus žodyno terminų 

straipsnius. Perduoti Komisijai 

žodyno parengimo modelį su 

žodyno duomenimis. 

Išanalizuoti A. Bagdono  ir kt. 

„Aiškinamojo psichologijos 

terminų žodyno“ sandarą.  

Išanalizuoti žodyno sandarą, 

el. duomenų struktūrą, 

koduotę, formatavimą ir 

nustatyti duomenų struktūros 

formalius identifikavimo 

požymius, pagal kuriuos 

sukurti duomenų perkėlimo į 

parengimo modelį scenarijų. 

Žodyno terminų apibrėžtyse 

antraštinį terminą žymintį 

simbolį pakeisti antraštiniu 

terminu ir koreguoti 

apibrėžtis. 

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 LR terminų 

bankui pildyti parengtus žodyno 

terminų straipsnius. 

Perduoti Valstybinei Komisijai 

terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Terminų bankui pildyti, 

parengimo modelį su žodyno 

duomenimis. Išanalizuoti A. 

Bagdono ir kt. „Aiškinamojo 

psichologijos terminų žodyno“  

sandarą. Išanalizuoti žodyno 

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. 

Žodyno terminų apibrėžtyse 

antraštinį terminą žymintį 

simbolį pakeisti antraštiniu 

terminu ir koreguoti apibrėžtis, 

priderinant įterpto antraštinio 

termino linksnius. 

perkeltų žodyno duomenų korektūra. 

Didesniąja dalimi patikrinti Terminų 

bankui pildyti parengti žodyno 

terminų straipsniai. Komisijai terminų 

straipsnių rinkinių, skirtų Terminų 

bankui pildyti, parengimo modelio su 

MT žodyno duomenimis IV k. nespėta 

perduoti dėl faktiškai 2,5 karto 

didesnės šio žodyno apimties už 

planuotąją. 2019 m. kalendorinį darbo 

planą, Komisija nurodė MT žodyno 

preliminarią apimtį esant apie 4000 

terminų straipsnių, tačiau šį ketvirtį, 

rengiant žodyno duomenis perkelti į 

Terminų banką, nustatyta faktinė 

žodyno apimtis – 10400 terminų 

straipsnių. Nuo žodyno apimties 

tiesiogiai priklauso laiko sąnaudos, 

būtinos perskaityti žodyno duomenų 

korektūrą. Išanalizuota A. Bagdono ir 

kt. „Aiškinamojo psichologijos 

terminų žodyno“ sandara, 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. Žodyno terminų 

apibrėžtyse antraštinį terminą žymintis 

simbolis nepakeistas antraštiniu 

terminu, nes beveik visą š. m. IV k. 

buvo tvarkomi „Mechanikos terminų 

žodyno“ duomenys. 

17. Vilniaus dailės 

akademija 

Lietuvių kalbos 

Baigiamas rašyti skyrius apie 

sintaksinių ryšių atmainas 

(maždaug 0,5 a. l. apimties). 

Baigiamas rašyti skyrius apie 

sintaksinių ryšių atmainas 

(maždaug 0,5 a. l. apimties). 

Parašytas skyrius apie sintaksinių 

ryšių atmainas (maždaug 0,5 a. l. 

apimties). Baigtas rengti ir įteiktas  

Skirta 2300 Eur: 

d. u. 1900 Eur; 

kitos prekės ir 
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sintaksiniai ryšiai 

(A. Judžentis) 

Baigiamas rengti mokslinis 

straipsnis apie sintaksinių 

ryšių skirstymą (maždaug 0,5 

a. l. teksto). Renkami 

bibliografijos duomenys. 

Baigiamas rengti mokslinis 

straipsnis apie sintaksinių ryšių 

skirstymą (maždaug 0,5 a. l. 

teksto). Renkami bibliografijos 

duomenys. 

leidiniui „Bendrinė kalba“ mokslinis 

straipsnis apie sintaksinių ryšių 

skirstymą („Sintaksinis veiksnio ir 

tarinio ryšys: sampratos kaita“,  

maždaug 0,5 a. l. teksto šį ketvirtį). 

Rinkti bibliografijos duomenys. 

paslaugos 400 

Eur. Panaudota   

2300 Eur. 

18. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuvos vietinių 

kalbos variantų 

duomenyno modelio 

sukūrimas 

(A. Čepaitienė) 

Duomenyno modelio 

struktūros kūrimo 

pradedamieji darbai (su 

specialistais). Konsultacijos su 

ArcGIS specialistais. Projekto 

sklaida (moksliniai pranešimai 

mokslinėje konferencijoje arba 

moksliniame seminare;  2 

mokslo straipsniai (nuo 0,25 

aut. l.)). 

Duomenyno modelio struktūros 

kūrimo pradedamieji darbai (su 

specialistais). Konsultacijos su 

ArcGIS specialistais. 

Projekto sklaida (mokslinis 

pranešimas mokslinėje 

konferencijoje arba seminare; 

mokslo straipsnis (nuo 0,25 aut. 

l.). 

Pradėti duomenyno modelio 

struktūros kūrimo darbai, papildomai 

pradėti ir įrankių kalbinei medžiagai 

kaupti pritaikymo duomenų bazei 

darbai. Nuotoliniu ir nenuotoliniu 

būdu konsultuotasi su ArcGIS 

specialistais. Suorganizuotas 

mokslinis projekto seminaras 

„Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, 

turinys ir realizacijos galimybės“, 

perskaityti 6 moksliniai pranešimai, 

parengti ir įteikti spaudai 2 mokslo 

straipsniai (po 1 a. l.). 

Skirta  14160 

Eur: d. u. 4880  

Eur; soc. dr. 80 

Eur; kitos prekės  

9200 Eur. 

Panaudota 14160 

Eur. 

Panaudotas 

542,72 Eur 

lėšų likutis. 

19. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuviškas tradicinis 

vardynas ir jo 

kontaktai 

(K. Garšva) 

Švenčionių r. oikonimai (0,25 

a. l.). f. Ignalinos r. oikonimai 

(0,25 a. l.). Mokslinis 

straipsnis nagrinėjama tema 

moksliniam leidiniui. 

Parengtas 3 a. l. monografijos 

dalies tekstas VLKK. 

Parašyti skyrelius Švenčionių r. 

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

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

Mokslinis straipsnis nagrinėjama 

tema moksliniam leidiniui. 

Parašyta 0,5 a. l. teksto ir straipsnis. 

Tarptautinei konferencijai,  skirtai J. 

Endzelyno atminimui, vyksiančiai 

Rygoje, pateiktos tezės ir pranešimas 

„Oikonimai nuo Vilniaus iki 

Daugpilio“. Straipsnis bus 

spausdinamas moksliniame žurnale 

„Lingvistica Lettica“. 

Skirta 2730  Eur: 

d. u. 2700 Eur; 

soc. dr. 30 Eur. 

Panaudota  2730 

Eur. 

Panaudotas 

17,36 Eur lėšų 

likutis.  


