
 

    Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) vykdymo 2020 m. I 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 kalbotyros ir 

kalbos norminamųjų leidinių 

apžvalga, 1 recenzija. Iš viso 

85 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 85 tūkst. sp. ženklų. 

Teminiuose puslapiuose paskelbtų 

rašinių apimtis 89,19 tūkst. sp. ž. 

Paskelbti 4 straipsniai, 

1 „Aktualija“, 1 leidinio apžvalga, 

2 skyrelio „Pedagogo užrašai“ 

straipsniai. 

Skirta 1900 Eur. 

Panaudota 1900  

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. 

Keturių valstybinės lietuvių 

kalbos mokymo kursų klausytojų 

grupių surinkimas ir mokymas 

reikiamai Valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinei 

kategorijai įgyti. 

2020 m. vasario 18 d. pradėtas keturių 

valstybinės kalbos mokymo grupių 

(71 kitakalbis) mokymas. 3 klausytojų 

gr. mokėsi pagal valstybinės kalbos 

mokymo programą, skirtą įgyti I 

valstybinės kalbos mokėjimo 

kategoriją  A1 lygiu (2 gr. A1 (1) – 13 

klausytojų, A1 (2) – 14 klausytojų) ir 

1 gr. A2 lygiu (18 klausytojų). Kursų 

trukmė 70 a. val. A1 (1) gr. išklausė 

30 a. val., A1 (2) ir A2 – po 20 a. val. 

1 gr.  mokėsi pagal valstybinės kalbos 

mokymo programą, skirtą įgyti II 

valstybinės kalbos mokėjimo 

kategoriją  B1 lygiu (26 klausytojai, 

20 a. val.). Buvo lavinami visi kalbos 

įgūdžiai.. Nuo 2020 m. kovo 17 d. 

visų grupių mokymai vyksta 

nuotoliniu būdu zoom.us programa. 

Skirta 1220 Eur. 

Panaudota  1220 

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.; 45 val.). ir  pagal 

valstybinės kalbos mokymai  

„Kalbėkime lietuviškai“ (1 gr.; 

42 val.). 

Valstybinės kalbos mokymų 

kursai Visagino savivaldybėje 

gyvenantiems suaugusiems 

kitakalbiams pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas 

„Aš noriu kalbėti lietuviškai“ ir 

„Kalbėkime lietuviškai“. 

Mokymai nuo vasario 10 d. 

Abiejose grupėse minimalus 

klausytojų skaičius po 13 

žmonių.  Iš viso 87 val. 

Valstybinės kalbos mokymų kursai 

Visagino savivaldybėje gyvenantiems 

suaugusiems kitakalbiams  nuo 

vasario 10 d vyko pagal parengtą ir 

Visagino švietimo pagalbos patvirtintą 

tvarkaraštį.  Pagal programą „Aš noriu 

kalbėti lietuviškai“ mokėsi 20 

kitakalbių (45 val.).; pagal programą 

„Kalbėkime lietuviškai“ mokėsi 20 

kitakalbių (42 val.). Iš viso 87 val.  

Skirta 1148,4  

Eur. Panaudota  

1148,4  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 (20 val.). 

Konsultacijos magistrantams 

jų baigiamųjų darbų kalbos 

klausimais ir darbų (po 15 

psl.) kalbos patikra (301 stud., 

74 val.). Organizaciniai darbai 

(15 val.). Dirbs 8 dėstytojai. 

II kurso magistrantų 

konsultacijos ir baigiamųjų 

darbų, jų temų patikra. Antano 

Gustaičio aviacijos institutas 8 

val.; Architektūros fakultetas 7 

val.; Aplinkos inžinerijos 

fakultetas 13 val.;  Elektronikos 

fakultetas 15 val.; 

Fundamentinių mokslų 

fakultetas 13 val.; Mechanikos  

fakultetas 20 val.; Statybos 

fakultetas 29 val.; Transporto 

inžinerijos fakultetas 13 val.; 

Kūrybinių industrijų fakultetas 

10 val.  Iš viso 128 val. 

Suteiktos konsultacijos II kurso 

magistrantams ir atlikta jų baigiamųjų 

darbų, jų temų patikra: Antano 

Gustaičio aviacijos instituto ir 

Architektūros fakulteto  studentams 

19,03 val.; Aplinkos inžinerijos 

fakulteto studentams 11,42 val.;  

Elektronikos fakulteto studentams 

19,03 val.; Fundamentinių mokslų 

fakulteto studentams 12,37 val.; 

Statybos fakulteto studentams 20,95 

val.; Transporto inžinerijos fakulteto ir   

Mechanikos  fakulteto studentams  

28,55 val..; Kūrybinių industrijų 

fakulteto studentams 9,51 val. Iš viso 

120,86 val.: 100  val. konsultacijų, 

20,86  val. darbų patikra. Darbų 

koordinavimas – 14,28  val. Dirbo 8 

dėstytojai. 

Skirta 3100 Eur: 

d. u. 3000 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  

2906,32 Eur.  

193,68 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. 

5. Mykolo Romerio 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

Studijų įvado dalyko dėstymas 

(2 gr., 32 val.). Studijų įvado 2 

dalyko dėstymas (6 gr., 104 

val.). Dabartinės lietuvių 

kalbos ir jos kultūros dalyko 

dėstymas (1 gr., 36 val.). 

Retorikos ir akademinio 

Studijų įvado dalyko dėstymas  

studentams (2 gr., 32 val.). 

Studijų įvado 2 dalyko dėstymas 

studentams (6 gr. 104 val.). 

Dabartinės lietuvių kalbos ir jos 

kultūros dalyko dėstymas 

studentams (1 gr., 35 val.). 

Specialybės (dalykinė) kalba dėstyta: 

Viešojo administravimo programos 

kartu su Viešosios politikos ir vadybos 

programos studentams Studijų įvado 

dalykas  (2 gr. 32 val.); 

Komunikacijos ir skaitmeninės 

rinkodaros programos,   Socialinio 

Skirta 5800 Eur: 

d. u. 5700 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  5800 

Eur. 
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rašymo metodologijos dalyko 

dėstymas (1 gr., 32 val.). 

Dėstys 2 dėstytojai. 

Retorikos ir akademinio rašymo 

metodologijos dalyko dėstymas 

studentams (1 gr. 32 val.). 

darbo ir teisės pagrindų programos,  

Psichologijos programos studentams 

Studijų įvado 2 dalykas (6 gr. 104 

val.); Vertimo ir redagavimo 

programos studentams Dabartinės 

lietuvių kalbos ir jos kultūros dalykas 

(1 gr. 35 val.); Teisės ir ikiteisminio 

proceso programos studentams 

Retorikos ir akademinio rašymo 

metodologijos dalykas (1 gr. 32 val.). 

Dėstė 2 dėstytojai. 

6. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

aukštojoje 

universitetinėje 

mokykloje 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Specialybės kalbos kultūros 

dėstymas studentams (7 gr., 

233 val., 5 dėstytojai). 

Dėstyti Specialybės kalbos 

kultūrą studentams: 5 grupės, 

168 val., dėstys 5 dėstytojai.  

Specialybės kalbos kultūrą išklausė 

116 nuolatinių studijų (Anglų 

filologijos, Ekonomikos, Katalikų 

teologijos, Politikos mokslų, Religijos 

pedagogikos, Viešojo administravimo 

studijų programų) studentų (5 grupės; 

168 val.). Dėstė 5 dėstytojos. 

 

 

Skirta 5800 Eur: 

d. u. 5200  Eur; 

soc. dr. 100 Eur; 

kitos prekės ir 

paslaugos 500 

Eur. Panaudota  

5765,60 Eur. 

34,40 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k.  

7. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

Pradėti   dėstyti Medicinos (2  

k. 1–3 gr., 46,67 val.), 

Farmacijos (1 k. 1–2 gr., 28,33 

val.),  Odontologijos (2 k. 1–2 

gr., 31,67 val.), Veterinarinės 

medicinos (1 k. 1–2 gr., 29,67 

val.) studijų programų 

studentams. Dėstys 4 

dėstytojai. 

Pradėti dėstyti Specialybės 

kalbos kursą Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Medicinos 

fakulteto II k. 3 gr. studentams, 

Farmacijos fakulteto I k. 2 gr. 

studentams, Odontologijos 

fakulteto II k. 2 gr. studentams, 

Veterinarinės medicinos 

fakulteto I k. 2 gr. studentams. Iš 

viso dirbti su 9 gr. studentais, 

136,34 val. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas:  

Odontologijos fakulteto  II k. 1, 2 gr., 

31,67 val.; Medicinos fakulteto II k. 1, 

2, 3 gr., 46,67 val.; Veterinarinės 

medicinos fakulteto  I k. 1, 2 gr., 

29,67 val.; Farmacijos fakulteto I k. 1, 

2 gr., 28,33 val.  Iš viso dirbta 136,34 

valandas. Visos numatytos 136,34 

valandos išdėstytos studentams. 

Skirta 3700 Eur: 

d. u. 3600  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  

3662,61 Eur. 

37,39 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

8. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Dėstomas profesinės kalbos 

kursas  Jūrų technologijų ir 

gamtos mokslų fak. ištęstinių 

studijų Mechanikos inžinerijos 

1 gr. (17 val.), Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fak. 

Dėstyti profesinę / specialybės 

kalbą Klaipėdos universiteto 1 

Jūrų technologijų ir gamtos 

mokslų fakulteto ištęstinių 

studijų Mechanikos inžinerijos 

grupei, 2 Socialinių ir 

Dėstyta profesinė / specialybės kalba 

3 Klaipėdos universiteto grupėms, 50 

ak. valandų dėstytojų metinio 

pedagoginio krūvio: 1 Jūrų 

technologijų ir gamtos mokslų 

fakulteto ištęstinių studijų Mechanikos 

Skirta 1200 Eur: 

d. u. 1170 Eur; 

soc. dr. 30 Eur. 

Panaudota  

1191,74 Eur. 

8,26 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 
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nuolatinių sesijinių Vaikystės 

pedagogikos 1 gr. (18 val.). 

Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fak. ištęstinių studijų 

Vadybos 1 gr. (15 val.). 

Dėstys 3 dėstytojai. 

humanitarinių mokslų fakulteto 

grupėms: nuolatinių sesijinių 

studijų Vaikystės pedagogikos ir 

ištęstinių studijų Vadybos 

grupei, iš viso: 3 grupėms, 50 

val.. 

inžinerijos grupei (17 val.); 

profesinės kalbos kursą 1 Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto 

nuolatinių sesijinių  studijų Vaikystės 

pedagogikos grupei (18 val.); 

profesinės kalbos kursą 1 Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakulteto 

ištęstinių studijų Vadybos grupei (15 

val.). 

9. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas Vilniaus 

universiteto 

studentams 

(V. Zubaitienė) 

Dėstyti specialybės kalbą 

Vilniaus universiteto 

studentams (114 val., 6 

dėstytojai). 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis  – 114 akad. val. 

Specialybės kalba buvo dėstoma 

Filologijos, Fizikos, Teisės, 

Medicinos, Komunikacijos fakultetų 

studentams. Iš viso dirbta  114 akad. 

val., dėstė 6 dėstytojai.  

Skirta 3960 Eur: 

d. u.  3600 Eur; 

soc. dr. 60 Eur; 

kitos išlaidos 300 

Eur. Panaudota  

3954,79 Eur. 

5,21 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

10. Kauno 

technologijos 

universitetas 

Baigiamųjų projektų 

kalbos tvarkyba 

(J. Mikelionienė) 

Konsultuoti pirmosios ir 

antrosios pakopos studentus, 

rašančius baigiamuosius 

projektus (96 val., 118 

studentų).   

Konsultuoti pirmosios pakopos 

KTU studentus, rašančius 

baigiamuosius projektus, 

konsultuoti ir redaguoti antrosios 

pakopos studentų baigiamuosius 

projektus. Suplanuota dirbti 96 

val. 

Konsultuoti Ekonomikos ir verslo, 

Matematikos ir gamtos mokslų, 

Elektros ir elektronikos, Cheminės 

technologijos, Informatikos, 

Mechanikos inžinerijos ir dizaino, 

Statybos ir architektūros bei 

Panevėžio technologijų ir verslo 

fakultetų studentai.  Baigiamųjų 

bakalauro ir magistro darbų kalbos 

konsultacijas vedė 4 dėstytojai. Iš viso 

96 val.; konsultuota 120 studentų.  

Skirta 2600 Eur: 

d. u. 2500 Eur; 

soc. dr. 100  Eur. 

Panaudota  

2550,50 Eur. 

49,50 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

11. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(A. Žilinskas) 

Kalbos konsultacijų teikimas 

bakalauro ir magistro 

baigiamųjų darbų rengėjams. 

Konsultacijas planuojama 

teikti 1 bakalauro studijų (17 

studentų) ir 3 magistrantūros 

studijų (44 studentai) 

grupėms. Iš viso – 30 val. 

Siekiant skatinti ir užtikrinti 

bakalauro ir magistro baigiamųjų 

darbų rengimą sklandžia 

profesine lietuvių kalba, teikti 

konsultacijas bakalauro ir 

magistro darbų rengėjams. Iš 

viso konsultacijas planuota teikti 

1 bakalauro studijų ir 3 

magistrantūros studijų grupėms. 

Pasimetus 2020 m. sausio 31 d. 

sutarties K-15/2020 Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos karo akademijos 

egzemplioriui (nepristatė Lietuvos 

paštas) užtruko kalbos konsultantės 

įdarbinimas ir I ketvirčio (vasario ir 

kovo mėn.) lėšos nepanaudotos. 

Skirta 500 Eur: d. 

u. 400  Eur; soc. 

dr. 100 Eur. 

Lėšos 

nepanaudotos. 

500 Eur bus 

panaudota II k. 

12. Šiaulių Bakalaurantų ir magistrantų Baigiamųjų darbų kalbos Konsultuoti 55 ekonomikos ir viešojo Skirta 4000 Eur:  
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universitetas 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

(bakalaurantų ir 

magistrantų) 

konsultacijos kalbos 

klausimais 

(Dž. Maskuliūnienė) 

(267 stud.)  kalbos 

konsultacijos, baigiamųjų 

darbų patikra (146 val.). Dirbs 

5 dėstytojai (J. Vaskelienę 

pakeitė R. Kazlauskaitė). 

 

klausimais konsultuoti 267 ŠU 

Edukologijos ir Regionų plėtros 

instituto baigiamųjų kursų   

studentus:  106 Edukologijos 

instituto  kuruojamų specialybių 

baigiamųjų darbų rengėjus ir 161 

Regionų plėtros instituto  

kuruojamų specialybių 

baigiamųjų darbų rengėją. 

Nustatyti šių studentų 

baigiamųjų darbų kalbos 

taisyklingumo lygį, lietuvių 

filologijos specialistų išvadas 

pateikti baigiamųjų darbų 

gynimo komisijoms. Iš viso 146 

val.; dirbs 4 dėstytojai. 

administravimo specialybių studentai,  

101 elektronikos inžinerijos, finansų 

matematikos, informacinių 

technologijų valdymo, informatikos 

inžinerijos, istorijos, mechanikos 

inžinerijos ir robotikos, statybos 

inžinerijos, vadybos, verslo 

administravimo, viešojo valdymo   

studentas, 39  specialiosios 

pedagogikos ir ekologijos ir 

aplinkotyros  studentai, 72 dailės, 

karjeros edukologijos, kūno kultūros, 

socialinio darbo, socialinio darbo ir 

socialinės reabilitacijos   studentai. 

Nustatė jų baigiamųjų darbų kalbos 

taisyklingumo lygis, pateiktos išvados 

BD gynimo komisijoms. Iš viso dirbta 

146 val. su 267 studentais, dirbo 4 

dėstytojai.  Pasikeitus aplinkybėms, 

numatytus prof. Dž. Maskuliūnienės 

darbus atliko prof. B. Maskuliūnas. 

d. u. 3900 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  4000 

Eur. 

13. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

konsultavimas  

(J. Macienė) 

Skaitoma 15 įvadinių paskaitų 

(30 val.), konsultuojama 114 

studentų (32 val.), iš viso 62 

val. Dirbs 3 dėstytojai. 

 

Skaityti įvadines paskaitas apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų 

klaidas ir viešąjį darbų 

pristatymą baigiamųjų darbų 

rengėjams (iš viso 15 paskaitų 

per 30 val.). Baigiamųjų darbų 

rengėjams teikti pirminę 

konsultaciją mokslo kalbos 

klausimais (konsultuoti 114 

studentų per 32 val.). 

Skaitytos įvadinės paskaitos apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų klaidas ir 

viešąjį darbų pristatymą baigiamųjų 

darbų rengėjams (iš viso 15 paskaitų, 

30 val.). Baigiamųjų darbų rengėjams 

teikta pirminė konsultacija mokslo 

kalbos klausimais (konsultuoti 89 

studentai, 26 val.). 

Skirta 2300 Eur: 

d. u. 2100 Eur; 

soc. dr. 100 Eur; 

kitos prekės 100 

Eur. Panaudota   

1 917,97  Eur. 

382,03 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. Neįsigyta 

kitų prekių ir 

paslaugų; 

konsultuota 

mažiau 

studentų, negu 

planuota. 

14. Vilniaus dailės 

akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas VDA 

studentams 

(A. Judžentis) 

Skaitomos paskaitos visų  13 

specialybių trečiakursiams (16 

val.); 1 dėstytojas. 

Skaityti paskaitas visų VDA 

specialybių trečiakursiams (16 

val.), dirbs 1 dėstytojas. 

Perskaitytos 5 paskaitos (10 val.). Dėl 

karantino VDA perėjus prie nuotolinio 

mokymo, likusių 3 paskaitų (6 val.) 

medžiaga išsiųsta studentams. 

Skirta 400 Eur: d. 

u. 360 Eur; soc. 

dr. 40 Eur. 

Panaudota  

354,10 Eur. 

45,90 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 



 6 

15. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

lietuvių kalbos 

gramatika“ rengimas 

(A. Drukteinis) 

Leidinio pratarmės rašymas. 

Sintaksinių ryšių ir sakinių 

sandaros kodifikacijos analizė; 

aprašo rengimas: įvadas (0,5 a. 

l.). Žodžių darybos 

kodifikacijos analizė. Kalbos 

dalių darybos aprašo 

rengimas: įvadas (darinio 

samprata, darybinė reikšmė, 

žodžių darybos būdai)  (apie 

0,5 a. l.). Morfologinių 

kategorijų raiškos būdų 

kodifikacijos analizė. 

Morfologinių kategorijų 

aprašo rengimas: įvadas (apie 

0,5 a. l.). Dabartinės lietuvių 

kalbos fonetikos ir fonologijos 

srities akademinių ir praktinių 

leidinių analizė, praktinių kitų 

kalbų gramatikų šios srities 

peržvalga. 

Dabartinės lietuvių kalbos 

fonetikos ir fonologijos srities 

akademinių ir praktinių leidinių 

analizė (šaltinių sąrašo 

sudarymas), praktinių kitų kalbų 

gramatikų šios srities peržvalga 

(sudaromas analizuotų gramatikų 

sąrašas). Žodžių darybos, 

morfologijos ir sintaksės 

vartosenos normų analizė, jų 

derinimas su kalbos lygmenų 

aprašymo planu. Leidinio 

pratarmės rašymas. 

Gramatikos dalių įvadų rašymas 

(išskyrus fonetikos ir 

fonologijos) (po 0,5 a. l.).  

Atlikta dabartinės lietuvių kalbos 

fonetikos ir fonologijos srities 

akademinių ir praktinių leidinių 

analizė (sudarytas šaltinių sąrašas), 

susipažinta su praktinėmis šios srities 

kitų kalbų gramatikomis (sudarytas 

analizuotų gramatikų sąrašas). 

(Sąrašai pridedami.) (Pastaba. Rūta 

Kazlauskaitė projekte pradėjo dirbti 

nuo 2020 m. vasario mėn.) 

Išanalizuotos žodžių darybos, 

morfologijos ir sintaksės vienetų 

vartosenos normos, kiekvieno 

lygmens aprašo planai suorientuoti į tų 

normų teorinį pagrindą. Parašytas 

pirminis leidinio pratarmės variantas 

(2 psl.). Parašyti atskirų dalių 

(išskyrus fonetikos ir fonologijos) 

įvadai: žodžių darybos – apie 0,5 a. l., 

morfologijos – apie 0,5 a. l., sintaksės 

– apie 0,5 a. l. 

Skirta 1530 Eur: 

d. u. 1500 Eur; 

soc. dr. 30 Eur. 

Panaudota  

1133,71 Eur. 

396,29 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. 

16. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas 

(A. Raupelienė) 

„Aiškinamojo žmogiškųjų 

išteklių valdymo terminų 

žodyno“ teksto rašymas (120 

terminų). 

Žodyno teksto rašymas – 120 

terminų. 

Atrinktos 120 žmogiškųjų išteklių 

srities terminų apibrėžtys lietuvių ir 

anglų kalbomis. Kiekvienam terminui 

atrinkta nuo vienos iki trijų apibrėžčių 

(šaltinių sąrašas pridedamas).  

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). 

Surinkti 9 sporto šakų terminus, 

atlikti pradinį terminologinį ir 

terminografinį jų redagavimą. 

Atlikti  galutinį terminografinį 

redagavimą. (13 sporto šakų).   

Surinkti 9 sporto šakų:  aerobikos 

(43), aerobinės gimnastikos (46), 

baidarių ir kanojų irklavimo (110), 

golfo (110), krepšinio (400), kulkinio 

šaudymo (170), ledo ritulio (150), 

stendinis šaudymo (77), badmintono 

(130), terminai, atliktas pradinis 

terminologinis ir terminografinis jų 

redagavimas. Atliktas 5 sporto šakų:  

Skirta 2367,51 

Eur. Panaudota  

1565,81 Eur.  

801,70 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. Aušra 

Rimkutė-G. 

dirba tik kovo 

mėnesį, todėl 

jos darbų 

apimtis  
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beisbolo,  plaukimo, meninio 

plaukimo, sinchroninio plaukimo, 

šuolių į vandenį, galutinis 

terminografinis redagavimas. 

mažesnė, taip 

pat išmokėta ir 

mažesnė 

pinigų suma. 

18. Valstybinė kultūros 

paveldo komisija 

„Aiškinamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos terminų 

žodyno“ rengimas 

(J. Markevičienė) 

„Aiškinamojo kultūros 

paveldo apsaugos terminų 

žodyno“ teksto rašymas. 

Žodyno terminų straipsnių 

rašymas. 

Sukaupta pagalbinė medžiaga Žodyno 

terminų straipsniams – tarptautinių ir 

užsienio šalių šaltinių tekstinių citatų 

bankas, kurį sudaro 643 terminų 

straipsniai, apie 450 000 ženklų (11,3 

a. l.), per 1000 šaltinių nuorodų. 

Atliekama sukauptosios šaltinių 

medžiagos (643 terminų straipsnių) 

lyginamoji kontekstinė analizė. 

Patikslintas terminų sąrašas. Parengti 

pirminiai (darbiniai) apie 640 terminų 

lietuvių kalba (įskaitant naujus, 

neturinčius lietuviškų atitikmenų) 

siūlymai. Pradėtos rašyti lietuviškų 

terminų apibrėžtys – šiuo metu 163 

apibrėžtys anglų ir apie 10 lietuvių 

kalba.  

Skirta 1050 Eur. 

Panaudota  1050 

Eur. 

 

19. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Publikuoti patobulintą 

straipsnį (0,5–0,7 a. l.; 

analizuojama ne mažiau kaip 

80 leksemų). 2020-01–2020- 

03. 2020 m. kovo 19–20 d. 

skaityti pranešimą Lietuviešu 

valodas žargona adverbu 

morfoloģiskās un fonētiskās 

adaptācijas likumsakarības 

tarptautinėje konferencijoje 

Latvijos universitete“. 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, jų aprašymas, 

straipsnio rengimas (ne 

mažiau kaip 70 leksemų). 

Duomenų atrinkimas ir 

klasifikavimas, duomenų 

aprašymas, straipsnio Lietuvių 

kalbos žargono pavieniai 

suprieveiksmėję žodžiai ir 

prieveiksmiai be priesagų bei jų 

adaptacinės ypatybės rengimas 

(ne mažiau kaip 70 leksemų). 

2020 m. kovo 19–20 d. 

pranešimas Lietuviešu valodas 

žargona adverbu morfoloģiskās 

un fonētiskās adaptācijas 

likumsakarības tarptautinėje 

konferencijoje Latvijos 

universitete. 

Atrinkti ir suklasifikuoti duomenys, 

duomenys aprašyti, parengtas 

straipsnis Lietuvių kalbos žargono 

pavieniai suprieveiksmėję žodžiai ir 

prieveiksmiai be priesagų bei jų 

adaptacinės ypatybės (apimtis 1,8 a. 

l.; 114 leksemų ir žodžių junginių).  

Dėl koronaviruso epidemijos 

konferencija 56. prof. Artura Ozola 

dienas „Gramatika un valodas 

apguve“ nukelta į 2020 m. rugsėjo 

mėn. 

Skirta 1390 Eur: 

d. u. 1260 Eur; 

soc. dr. 30 Eur; 

kitos išlaidos 100  

Eur. Panaudota  

1291,38 Eur. 

98,62 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 
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20. Lietuvos 

kompiuterininkų 

sąjunga 

Terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų 

Lietuvos 

Respublikos terminų 

bankui pildyti, 

parengimas 

(S. Meškauskienė) 

Išanalizuoti „Aiškinamojo 

projektų valdymo terminų 

žodyno“ ir „Aiškinamojo 

maitinimo įmonių terminų 

lietuvių–anglų kalbų žodyno“ 

sandarą, el. duomenų 

struktūrą, koduotę, 

formatavimą ir nustatyti 

duomenų struktūros formalius 

identifikavimo požymius, 

pagal kuriuos sukurti 

perkėlimo parengimo modelį 

scenarijų. Perkelti žodynų 

terminų straipsnius į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo 

modelį. Parengti tikslintinų 

terminų sąrašus ir tikslinimo 

instrukcijas (pagal poreikį). 

Patikrinti parengtus terminų 

straipsnius. Perduoti VLKK 

terminų straipsnių rinkinių  

parengimo modelį su APVTŽ 

duomenimis. 

Išanalizuoti „Aiškinamojo 

projektų valdymo terminų 

žodyno“ ir „Aiškinamojo 

maitinimo įmonių terminų 

lietuvių–anglų kalbų žodyno“ 

sandarą. Išanalizuoti APVTŽ ir 

AMĮTŽ 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 APVTŽ 

terminų straipsnius į terminų 

straipsnių rinkinių parengimo 

modelį ir pradėti kelti AMĮTŽ 

terminų straipsnius. Parengti 

APVTŽ tikslintinų terminų 

sąrašą ir tikslinimo instrukciją 

(pagal poreikį). Atlikti perkeltų 

APVTŽ duomenų korektūrą. 

Patikrinti LR terminų bankui 

pildyti parengtus APVTŽ 

terminų straipsnius. Perduoti 

VLKK straipsnių rinkinių 

parengimo modelį su APVTŽ 

duomenimis. 

Išanalizuota „Aiškinamojo projektų 

valdymo terminų žodyno“ 

„Aiškinamojo maitinimo įmonių 

terminų lietuvių–anglų kalbų žodyno“ 

sandara. Išanalizuota APVTŽ ir 

AMĮTŽ 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.  Perkelti 

elektroninio APVTŽ terminų 

straipsniai į terminų straipsnių 

rinkinių parengimo modelį ir pradėti 

kelti AMĮTŽ terminų straipsniai. 

Parengti APVTŽ tikslintinų terminų 

sąrašai ir tikslinimo instrukcija.  

Atlikta perkeltų APVTŽ duomenų 

korektūra.  Patikrinti LRTB'ui pildyti 

parengti APVTŽ terminų straipsniai. 

Perduotas VLKK terminų straipsnių 

rinkinių, parengimo modelis su 

APVTŽ duomenimis. Į terminų 

straipsnių rinkinių, skirtų LRTB 

pildyti, parengimo modelį perkelti 

„Aiškinamojo projektų valdymo 

terminų žodyno“ 1134 straipsniai. 

Skirta 6552 Eur. 

Panaudota  6552 

Eur. 

 

21. Vilniaus dailės 

akademija 

Lietuvių kalbos 

sintaksiniai ryšiai 

(A. Judžentis) 

Nagrinėjama mokslinė 

literatūra projekto tema. 

Renkami bibliografijos 

duomenys. 

Nagrinėti mokslinę literatūrą 

projekto tema. Rinkti 

bibliografijos duomenis. 

Išnagrinėta pagrindinių lietuvių kalbos 

sintaksės darbų -- „Lietuvių kalbos 

gramatikos“, „Dabartinės lietuvių 

kalbos gramatikos“, V. Labučio 

„Lietuvių kalbos sintaksės“ -- 

medžiaga apie sintaksinius ryšius. 

Rinkti bibliografijos duomenys.  

Papildoma informacija. Duomenų 

Skirta 900 Eur: d. 

u. 790 Eur; soc. 

dr. 110 Eur. 

Panaudota  753,2 

Eur. 

146,80 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. 
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buvo surinkta mažiau dėl karantino, 

bet daugiau laiko liko teoriniams 

apmąstymams. 

22. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuvos vietinių 

kalbos variantų 

duomenyno modelio 

sukūrimas 

(A. Čepaitienė) 

ESRI programinės įrangos, 

mokymų ir konsultacinių 

paslaugų įsigijimas viešojo 

konkurso būdu. Programinės 

įrangos įsidiegimas bei 

parengimas darbui (su 

specialistais). Susipažinimas 

su literatūra ir internete 

prieinama medžiaga apie 

ArcGIS platformą. Anketų ir 

klasifikatorių, kurie vėliau bus 

realizuojami ArcGIS 

platformoje, kūrimas 

(konsultuojantis su 

specialistais), (3 anketos).  

ESRI programinės įrangos, 

mokymų ir konsultacinių 

paslaugų įsigijimas viešojo 

konkurso būdu. Programinės 

įrangos įsidiegimas bei 

parengimas darbui. 

Susipažinimas su literatūra ir 

internete prieinama medžiaga 

apie ArcGIS platformą.  

Anketų ir klasifikatorių, kurie 

vėliau bus realizuojami ArcGIS 

platformoje, kūrimas 

(konsultuojantis su specialistais), 

(3 anketos). 

Užsakyta 195 val. konsultacinių darbo 

su ArcGIS platforma paslaugų. 

Konsultuojantis su specialistais, 

įdiegta ArcGIS programinė įranga. 

Sukurtos ArcGIS Online naudotojų 

paskyros projekto dalyvėms. 

Susipažinta su literatūra ir internetine 

medžiaga. Studijuoti užsienio kalbų 

tyrimai. Pirmiausia kalbinių variantų 

paplitimo (geolingvistiniai), pvz., 

japonų kalbos ir kt., perceptyviosios 

dialektologijos darbai, pvz., galisų, 

korėjiečių, estų, anglų kalbų ir kt. 

Gilintasi į užsienio kalbų 

variantiškumo tyrimus, šiuolaikinius 

kalbinių variantiškumo tyrimų 

metodus ir kt. Susipažinta su internete 

prieinama medžiaga apie ArcGIS 

platformos veikimo principus: 

praktikuotasi dirbti savarankiškai 

atliekant GIS mokyklos užduotis, 

klausytasi mokomųjų nuotolinių 

seminarų, mokytasi dirbti programa 

ArcGIS Pro, įsigijus licenciją, įgūdžiai 

gilinti praktine veikla. Kurtos anketos 

ir klasifikatoriai. Sukurti pirminiai 

anketų variantai: „Sociolingvistinis 

pateikėjo klausimynas“, 

„Sociolingvistinis gyvenamosios 

vietovės klausimynas ir „Tarminių 

požymių anketa“. Apsvarstyti 

klasifikatorių modeliai. 

Skirta 4010 Eur: 

d. u.  2300 Eur; 

soc. dr. 50 Eur; 

kitos prekės 1660 

Eur. Panaudota  

3940,37 Eur. 

69,63 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

23. Lietuvių kalbos 

institutas  

Vasaris-kovas. Duomenų 

monografijai rinkimas, 

Parašyti monografijos įvadinį 

skyrių (vardyno kilmė, 

Surinkta, sugrupuota ir išnagrinėta per 

1000 tyrimui reikalingų onimų. 

Skirta 1840 Eur: 

d. u. 1810  Eur; 

26,84 Eur lėšų 

likutis bus 
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Lietuviškas tradicinis 

vardynas ir jo 

kontaktai 

(K. Garšva) 

grupavimas (1000 onimų). 

Įvadas: tradicinio vardyno 

paplitimas, daryba, kilmė, 

semantika, raida, kontaktai 

(0,5 a. l.). 

motyvacija, daryba, rašyba, jos 

priklausomybė nuo valstybinės 

kalbos). 

Parašytas monografijos įvadinis 

skyrius (per 0,5 a. l.). Įvade aptartas 

tyrinėjimo objektas (lietuviško 

tradicinio vardyno teritorija), 

monografijos tikslas ir uždaviniai, 

nagrinėjamos tematikos tyrimų būklė, 

tyrimo metodai, lietuviško tradicinio 

vardyno paplitimas, kilmė, 

motyvacija, semantika, daryba, raida, 

kontaktai, rašyba, jos priklausomybė 

nuo valstybinės kalbos. Skiriami 

lietuviško tradicinio vardyno tipai, 

grupės Lietuvos Respublikoje ir už jos 

ribų (etninėse lietuvių žemėse), 

nurodomi jų skirtumai nuo egzonimų. 

soc. dr. 30 Eur. 

Panaudota 

1813,16 Eur. 

panaudotas II 

k. 


