
    Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) vykdymo 2021 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 „Kalbinio 

ugdymo ir kalbinio 

švietimo aktualijos“ 

parengimas ir 

publikavimas 

(R. Urnėžiūtė) 

4 straipsniai, 1 kalbotyros ir 

kalbos norminamųjų leidinių 

apžvalga, 1 recenzija. Iš viso 

85 tūkst. sp. ž. 

 

Paskelbti 4 straipsnius, 1 

recenziją, 1 kalbotyros leidinio 

apžvalgą. Planuota bendra 

tekstų apimtis – apie 85 tūkst. 

sp. ženklų. 

Paskelbti 2 straipsniai (54,1 tūkst. sp. ž.), 1 

skyrelio „Aktualijos“ straipsnis (15  tūkst. 

sp. ž.), 1 skyrelio „Iš praeities“ straipsnis 

(13,2 tūkst. sp. ž.), 1 leidinių apžvalga 

(7,34 tūkst. sp. ž.). Teminiuose 

puslapiuose paskelbtų tekstų apimtis – 

89,64 tūkst. sp. ž.). 

Skirta 2420  

Eur. Panaudota 

2420    Eur. 

 

 

2. VšĮ Tautinių 

bendrijų namai 

Valstybinės kalbos 

mokymo kursų 

socialiai remtiniems 

suaugusiems 

kitakalbiams  

organizavimas  

(A. Gedaminskienė) 

 

Valstybinės kalbos kursų 

klausytojų    mokymas 

reikiamai Valstybinės kalbos 

mokėjimo kvalifikacinei 

kategorijai įgyti. Valstybinės 

kalbos mokėjimo įgūdžių 

įtvirtinimo ir tobulinimo 

pratybų, konsultacijų 

rengimas. 

Trijų valstybinės lietuvių 

kalbos mokymo kursų 

klausytojų grupių surinkimas ir 

mokymas reikiamai 

Valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti. 

Kovo 9 d. pradėtas trijų valstybinės kalbos 

mokymo grupių mokymas. Mokytis 

pradėjo 36 suaugę kitakalbiai. Dvi 

klausytojų grupės mokėsi pagal 70 akad. 

val. valstybinės kalbos mokymo progra-

mą, skirtą įgyti I valstybinės kalbos mokė-

jimo kategoriją A2 lygiu (25 klausytojai) ir 

viena grupė – pagal valstybinės kalbos 

mokymo programą, skirtą įgyti II valsty-

binės kalbos mokėjimo kategoriją B1 lygiu 

(10 klausytojų). A2 klausytojų mokymo 

grupės išklausė 20 akad. val. mokymų. 

Viena mokymo grupė, kurios klausytojai 

siekia lietuvių kalbos mokėjimo B1 lygiu, 

išklausė 10 akad. val. Kursų me-tu buvo 

lavinami visi kalbos įgūdžiai: kalbėjimo, 

klausymo, skaitymo, rašymo. Visų grupių 

mokymai vyko nuotoliniu būdu per 

„Zoom“ programą. 

Skirta 649 Eur. 

Panaudota  649  

Eur. 

 

3. Visagino švietimo 

pagalbos tarnyba 

Valstybinės kalbos 

mokymo kursų 

Valstybinės kalbos mokymai  

pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo 

programas „Kalbėkime 

Valstybinės kalbos mokymų 

kursai Visagino savivaldybėje 

gyvenantiems suaugusiems ki-

takalbiams pagal neformaliojo 

Mokymai vyko nuo vasario 10 d. Abiejose 

grupėse mokėsi po 16 klausytojų. 

Mokymai vyko nuotoliniu būdu per 

programą „Zoom“ pagal parengtą ir 

Skirta 1188 Eur. 

Panaudota 1188 

Eur. 
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Visagino savival-

dybėje gyvenantiems 

suaugusiems 

kitakalbiams 

organizavimas 

(A. Bauraitė) 

lietuviškai“ (1 gr., 45 val.) ir 

„Aukštuma“ (1 gr., 45 val.). Iš 

viso 2 gr., 90 val. 

suaugusiųjų švietimo progra-

mas „Kalbėkime lietuviškai“ ir  

„Aukštuma“. Mokymus vyk-

dyti nuo vasario 10 d. Abiejose 

grupėse minimalus klausytojų 

skaičius – 13. Iš viso – 90 val. 

Visagino švietimo pagalbos direktoriaus 

patvirtintą tvarkaraštį. Iš viso mokėsi 2 

grupės klausytojų 90 val. (po 45 val. 

vienoje grupėje).  

4. 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, 

kuriems gynimas buvo atidėtas 

(KIF, VVF), 15 val. 

Konsultacijos magistrantams 

baigiamojo darbo kalbos 

klausimais: (EF), 10 val.; 

(FMF), 15 val.; (TIF, MF), 20 

val.; (SF), 20 val.; (APF), 10 

val.; (AGAI, AF), 10 val. 

Bendravimo su fakultetų 

prodekanais ir katedrų 

vadybininkais ir kitų darbų 

koordinavimas, informacijos 

teikimas (13 val.). Iš viso 100 

val.; dirbs 7 dėstytojai. 

Baigiamųjų magistro darbų pa-

vadinimų derinimas su kuruo-

jančiomis katedromis. Konsul-

tacijos magistrantams baigia-

mojo darbo kalbos klausi-mais: 

Antano Gustaičio aviacijos 

institutas (5,00 val.); Aplinkos 

inžinerijos fakultetas (12,25 

val.); Architektūros fakultetas 

(7,25 val.).; Elektronikos 

fakultetas (12,25 val.); 

Fundamentinių mokslų fakul-

tetas (18,77 val.); Kūrybinių 

industrijų fakultetas (8 val.); 

Mechanikos fakultetas (13 

val.); Statybos fakultetas 

(25,56 val.); Transporto inži-

nerijos fakultetas (12,95 val.); 

Verslo vadybos fakultetas (7,02 

val.).  Iš viso 122,05 val. 

Magistrantai konsultuoti baigiamojo darbo 

kalbos klausimais: Antano Gustaičio 

aviacijos institutas (5,00 val.); Aplinkos 

inžinerijos fakultetas (12,25 val.); 

Architektūros fakultetas (7,25 val.); 

Elektronikos fakultetas (12,25 val.); 

Fundamentinių mokslų fakultetas (18,77 

val.); Kūrybinių industrijų fakultetas (8 

val.); Mechanikos  fakultetas (13 val.); 

Statybos fakultetas (25,56 val.); 

Transporto inžinerijos fakultetas (12,95 

val.); Verslo vadybos fakultetas (7,02 val.). 

Iš viso 122,05 val. (92 val. konsultacijų, 

30,05 val. temų patikra). Dirbo 7 

dėstytojai. 18,24 val. skirta darbų 

koordinavimui.  

Skirta 3100 Eur: 

d. u. 3000 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota  

3043,16 Eur.  

Dėl planavimo 

ketvirčiais 

specifikos 

susidaręs 56,84 

Eur lėšų likutis 

bus panaudotas 

II k. 

 

5.  Kauno 

technologijos 

universitetas 

Baigiamųjų projektų 

kalbos tvarkyba 

(J. Mikelionienė) 

Konsultuoti pirmosios ir 

antrosios pakopos studentus, 

rašančius baigiamuosius 

projektus. Planuojama dirbti 

apie 93 val., konsultuoti apie 

123 studentus, dirbs 4 

dėstytojai. 

Konsultuoti pirmosios pakopos 

studentus, rašančius 

baigiamuosius projektus, 

konsultuoti ir redaguoti 

antrosios pakopos studentų 

baigiamuosius projektus. Dirbti 

91 val. 

Baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų 

kalbos konsultacijos vyko Ekonomikos ir 

verslo, Matematikos ir gamtos mokslų, 

Elektros ir elektronikos, Cheminės tech-

nologijos, Informatikos, Mechanikos inži-

nerijos ir dizaino, Statybos ir architektūros 

bei Panevėžio technologijų ir verslo 

fakultetų studentams. Iš viso dirbta 91 val.  

Konsultuota apie 120 studentų. Dirbo 4 

dėstytojai. 

Skirta 2550 Eur: 

d. u. 2550 Eur. 

Panaudota      

2550 Eur. 

 

6. Mykolo Romerio 

universitetas 

Retorikos ir akademinio 

rašymo metodologijos dalyko 

dėstymas (3 gr., 60 val.). 

Studijų įvado 2 dalyką dėstyti 

Komunikacijos ir skaitmeninės 

rinkodaros programos nuola-

Studijų įvado 2 dalykas dėstytas 

Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros 

programos nuolatinių studijų studentams 

Skirta 5400 Eur: 

d. u. 5300 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 
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Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

Studijų įvado 2 dalyko 

dėstymas (7 gr., 119 val.). 

Dabartinės lietuvių kalbos ir 

jos kultūros dalyko dėstymas 

(1 gr., 33 val.). Dėstys 2 

dėstytojai. 

tinių studijų (2 gr., 34 val.), 

Socialinio darbo ir teisės pa-

grindų programos nuolatinių ir 

ištęstinių studijų (2 gr., 34 val.), 

Psichologijos programos 

nuolatinių studijų studentams 

(3 gr., 45 val.). Dabartinės 

lietuvių kalbos ir jos kultūros 

dalyką dėstyti Vertimo ir reda-

gavimo programos nuolatinių 

studijų studentams (1 gr., 30 

val.). Retorikos ir akademinio 

rašymo metodologijos dalyką 

dėstyti Teisės ir ikiteisminio 

proceso programos nuolatinių 

studijų studentams (3 gr., 51 

val.). 

(2 gr., 34 val.); Socialinio darbo ir teisės 

pagrindų programos nuolatinių ir  ištęstinių 

studijų studentams (2 gr., 34 val.); 

Psichologijos programos nuolatinių studijų 

studentams (3 gr. 45 val.). Dabartinės 

lietuvių kalbos ir jos kultūros dalykas 

dėstytas Vertimo ir redagavimo programos 

nuolatinių studijų studentams (1 gr., 30 

val.). Retorikos ir akademinio rašymo 

metodologijos dalykas dėstytas Teisės ir 

ikiteisminio proceso programos nuolatinių 

studijų studentams (3 gr. 51 val.). Dėstė 2 

dėstytojai. 

Panaudota 5400     

Eur. 

7. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

aukštojoje 

universitetinėje 

mokykloje 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Specialybės kalbos kultūrą 

dėstyti Frankofonijos šalių 

kalžbos ir kultūros, Italistikos 

ir romanų kalbų studijų (1 gr., 

44 val.), Katalikų teologijos 

studijų (1 gr., 24 val.), Isto-

rijos studijų (1 gr., 20 val.), 

Ekonomikos, Marketingo 

vadybos, Verslo administra-

vimo, Agronomijos, Krašto-

vaizdžio dizaino studijų 

programų studentams (4 gr., 

130 val.). Dėstys 5 dėstytojai. 

Dėstyti Specialybės kalbos 

kultūrą VDU studentams: 7 

grupės, 218 val. Dėstys 5 

dėstytojai. 

Specialybės kalbos kultūra dėstyta 199 

nuolatinių studijų (Anglų filologijos, 

Ekonomikos, Istorijos, Katalikų teologijos, 

Maisto kokybės ir saugos, Marketingo 

vadybos, Verslo administravimo, Žemės 

ūkio mechanikos inžinerijos studijų 

programų) studentams (7 grupės; 216 val.). 

Dėstė 5 dėstytojai. 

Skirta 6600 Eur: 

d. u.  6400 Eur; 

soc. dr. 200 Eur. 

Panaudota      

6475,88 Eur. 

124,12 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. 

8. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

Specialybės kalbos kursą 

dėstyti Medicinos fakulteto II 

kurso 4 grupėms (65 val.), 

Veterinarinės medicinos fakul-

teto I kurso 1, 2 grupėms (30 

val.) ir Odontologijos fakulte-

to II kurso 1, 2, 3 grupėms (37 

val.). Dėstys 3 dėstytojai. 

Dėstyti Specialybės kalbos 

kursą Medicinos fakulteto II 

kurso 4 grupių studentams, 

Odontologijos fakulteto II kur-

so 3 grupių studentams, Ve-

terinarinės medicinos fakulteto 

I kurso 2 grupių studentams. Iš 

viso dirbta 132 valandas. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Odontologijos  studijų programos II kurso 

3 grupių studentams (37 val.), Medicinos  

studijų programos II kurso 4 grupių 

studentams (65 val.), Veterinarinės 

medicinos studijų programos I kurso 2 

grupių studentams (30 val.). Iš viso 9 

grupės, 132 val.,  dėstė 3 dėstytojai. 

Skirta 3800 Eur: 

d. u. 3700  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Lėšos 

nepanaudotos. 

3800 Eur  bus 

panaudota II k. 
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9. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Dėstomas profesinės kalbos 

kursas 2 Socialinių ir humani-

tarinių mokslų fakulteto ištęs-

tinių studijų Ekonomikos ir 

Viešojo administravimo gru-

pėms (35 val.), 1 Psichologijos 

grupei ir 1 Sveikatos mokslų 

fakulteto Visuomenės sveika-

tos grupei (54,5 val.). Dėstys 2 

dėstytojai. 

Dėstyti profesinę kalbą 4 

Socialinių ir humanitarinių ir 

Sveikatos mokslų fakulteto 

grupėms (iš viso: 89,5 val. 

metinio pedagoginio krūvio). 

Profesinės kalbos kursas dėstytas 1 

Socialinių ir humanitarinių mokslų 

fakulteto ištęstinių studijų Psichologijos 

grupei, 1 Sveikatos mokslų fakulteto 

Visuomenės sveikatos grupei (54,5 val.) ir 

2 Ekonomikos ir Viešojo administravimo 

grupėms (35 val.). Iš viso 4 gr., 89,5 val., 

dėstė 2 dėstytojai. 

Skirta 2480 Eur: 

d. u. 2430 Eur; 

soc. dr. 50 Eur. 

Panaudota  

2473,04 Eur. 

6,96 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

10. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas Vilniaus 

universiteto 

studentams 

(V. Zubaitienė) 

Dėstyti specialybės kalbą 

Vilniaus universiteto 

studentams (169 val., 6 

dėstytojai). 

 

Dėstyti specialybės kalbą 

įvairių specialybių studentams. 

Darbo apimtis – 169 val. 

Specialybės kalba dėstyta Fizikos, Teisės, 

Medicinos, Komunikacijos fakultetų 

studentams. Iš viso dirbta  169 val., dėstė 6 

dėstytojai. 

Skirta 5230 Eur: 

d. u. 4910  Eur; 

soc. dr. 90 Eur; 

kitos išlaidos  

230 Eur. 

Panaudota     

4998,01 Eur. 

231,99 Eur 

institucijos 

išlaidoms 

skirtų lėšų 

likutis bus 

panaudota II k. 

11. Vilniaus 

universiteto Šiaulių 

akademija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

(bakalaurantų ir 

magistrantų) 

konsultacijos kalbos 

klausimais  

(Dž. Maskuliūnienė) 

Baigiamųjų darbų rengėjų 

konsultavimas ir jų baigiamųjų 

darbų tikrinimas. Iš viso 171 

studentas, 87 val., dirbs 3 

dėstytojai.  

Baigiamųjų darbų kalbos 

klausimais konsultuoti 171 

Edukologijos instituto, Regio-

nų plėtros instituto ir Moky-

mosi visą gyvenimą centro  

baigiamųjų kursų   studentą:  65 

Edukologijos instituto  ku-

ruojamų specialybių baigia-

mųjų darbų rengėjus ir 105 

Regionų plėtros instituto  ku-

ruojamų specialybių baigiamų-

jų darbų rengėjus, 1 Mokymosi 

visą gyvenimą centro  studen-

tą.  Nustatyti ir šių studentų 

baigiamųjų darbų kalbos tai-

syklingumo lygį, lietuvių filo-

logijos specialistų išvadas pa-

teikti BD gynimo komisijoms. 

3 dėstytojai dirbs 87 val. 

Konsultuoti 44 Regionų plėtros instituto 

ekonomikos ir viešojo valdymo 

specialybių studentai, 46 Regionų plėtros 

instituto mechanikos inžinerijos ir 

robotikos, statybos inžinerijos, viešojo 

administravimo ir viešojo valdymo  

specialybių  studentai, 81 Regionų plėtros 

instituto, Edukologijos instituto ir 

Mokymosi visą gyvenimą centro   dailės, 

ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir 

priešmokyklinio ugdymo, kūno kultūros,  

socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos, 

socialinio darbo, specialiosios 

pedagogikos, vadybos    studentas, 

nustatytas jų baigiamųjų darbų kalbos 

taisyklingumo lygis, pateiktos išvados BD 

gynimo komisijoms. Iš viso konsultuotas 

171 studentas,  dirbta 87 val., dirbo 3 

dėstytojai. 

Skirta 2700 Eur: 

d. u. 2600  Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 

2608,46 Eur. 

91,54 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

12. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų teikimas 

magistro baigiamųjų darbų 

rengėjams. Konsultacijas 

Siekiant skatinti ir užtikrinti 

bakalauro ir magistro baigia-

mųjų darbų rengimą sklandžia 

Konsultacijos suteiktos 4 ištęstinių ma-

gistrantūros studijų studentų (Gynybos 

išteklių vadybos, Gynybos studijų, Kari-

Skirta 400 Eur: 

d. u.  300 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

250,58 Eur 

lėšų likutis bus 
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Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(A. Žilinskas) 

planuojama teikti 4 

magistrantūros studijų (31 

studentui) grupėms. Iš viso – 

22 val., dirbs 1 dėstytojas. 

profesine lietuvių kalba, teikti 

konsultacijas bakalauro ir 

magistro darbų rengėjams. Iš 

viso konsultacijas teikti 4 

ištęstinių magistrantūros 

studijų studentų grupėms. 

nės diplomatijos, Visuomenės saugumo ir 

gynybos studijų programų) grupėms, iš 

viso – 31 absolventui. Vienam magistro 

baigiamajam darbui skirtos 4 auditorinės 

valandos konsultacijų. Iš viso teikta 

konsultacijų – 15 auditorinių valandų. 

Panaudota  

149,42 Eur. 

panaudotas II 

k. 

13. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų 

konsultavimas  

(J. Macienė) 

15 įvadinių paskaitų (30 val.), 

70 konsultuotų baigiamųjų 

darbų rengėjų (18 val.). Iš viso 

48 val., dirbs 3 dėstytojai. 

Skaityti įvadines paskaitas apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų 

klaidas ir viešąjį darbų 

pristatymą baigiamųjų darbų 

rengėjams (iš viso 15 paskaitų, 

30 val.). Baigiamųjų darbų 

rengėjams teikti pirminę 

konsultaciją mokslo kalbos 

klausimais (konsultuoti 70 

studentų, 18 val.). 

Perskaitytos įvadinės paskaitos apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų klaidas ir 

viešąjį darbų pristatymą baigiamųjų darbų 

rengėjams. Baigiamųjų darbų rengėjai 

pagal studijų kryptis suskirstyti į 5 grupes. 

Kiekviena grupė  išklausė po tris paskaitas 

(iš viso 15 paskaitų, 30 val.), suteikta pir-

minė konsultacija mokslo kalbos klausi-

mais. Baigiamųjų darbų rengėjai buvo 

supažindinti su Šiaulių valstybinės kolegi-

jos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. 

įsakymu Nr. VD-2 patvirtintu „Baigia-

mųjų darbų ir baigiamųjų projektų kalbos 

taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašu“. 

Baigiamųjų darbų rengėjams teiktos pir-

minės konsultacijos mokslo kalbos klausi-

mais (konsultuota 70 studentų, 18 val.). 

Dirbo 3 dėstytojai. 

Skirta 1950 Eur: 

d. u. 1910  Eur; 

soc. dr. 40 Eur. 

Panaudota  

1943,81 Eur. 

6,19 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

14. Vilniaus dailės 

akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas VDA 

studentams 

(A. Judžentis) 

Skaityti paskaitas. Iš viso 16 

val., dirbs 1 dėstytojas. 

Skaityti paskaitas. Iš viso 16 

val. 

Nuotoliniu būdu perskaitytos  8 paskaitos 

animacijos, dailės istorijos ir teorijos,  

fotografijos  ir medijų, kostiumo dizaino 

specialybių studentams ir ERASMUS 

programos klausytojams. Iš  viso 16 val., 

dirbo 1 dėstytojas. 

Skirta 400 Eur: 

d. u. 360 Eur; 

soc. dr. 40 Eur. 

Panaudota  

371,64 Eur. 

28,36 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

15. Klaipėdos 

universitetas 

Leidinio „Praktinė 

bendrinės lietuvių 

kalbos gramatika“ 

rengimas 

(A. Drukteinis) 

Sintaksės dalies teksto ren-

gimas: sakinių rūšys ir prak-

tiniai jų sudarymo aspektai (1 

a. l.). Žodžių darybos dalies 

teksto rengimas: įvadinės žo-

džių darybos dalies pildymas 

(darybos opozicija, darybos 

pamato forma, formantas, 

darybos morfonologiniai reiš-

Fonetikos ir fonologijos aprašo 

rengimas: dvigarsiai (požy-

miai, klasifikacija, tarimas, 

žymėjimas raidėmis), trigarsiai 

(apie 0,75 a. l.). Žodžių darybos 

dalies teksto rengimas: 

įvadinės žodžių darybos dalies 

pildymas (darybos opozicija, 

darybos pamato forma, 

Fonetikos ir fonologijos aprašo rengimas: 

aprašyti dvigarsiai – jų požymiai, 

klasifikacija, tarimas bei žymėjimas, taip 

pat trigarsiai (apie 0,75 a. l. teksto). Žodžių 

darybos dalies teksto rengimas: papildyta 

įvadinė žodžių darybos dalis apie darybos 

opoziciją, darybos pamatą ir formantus, 

morfonologinius darybos reiškinius 

(parengta daugiau kaip 0,5 a. l. teksto). 

Skirta 1480 Eur: 

d. u. 1450 Eur; 

soc. dr. 30 Eur. 

Panaudota 

1143,28  Eur. 

336,72 Eur 

lėšų likutis, 

susidaręs dėl 

vėlesnio, nei 

planuota, 

įforminimo, 

bus panaudotas 

II k. 
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kiniai) (apie 0,5 a. l.). 

Morfologijos dalies teksto 

rengimas: veiksmažodžio reik-

šmė ir bendrosios ypatybės, 

reikšminės grupės, bendrosios 

kategorijos – tranzityvumas, 

sangrąža ir veikslas (apie 0,5 a. 

l.). Fonetikos ir fonologijos 

aprašo rengimas: dvigarsiai 

(požymiai, klasifikacija, tari-

mas, žymėjimas raidėmis), 

trigarsiai (apie 0,75 a. l.). 

formantas, darybos morfo-

nologiniai reiškiniai) (apie 0,5 

a. l.). Morfologijos dalies teks-

to rengimas: veiksmažodžio 

reikšmė ir bendrosios ypaty-

bės, reikšminės grupės, ben-

drosios kategorijos – tranzity-

vumas, sangrąža ir veikslas 

(apie 0,5 a. l.). Sintaksės dalies 

teksto rengimas: sakinių rūšys 

ir praktiniai jų sudarymo 

aspektai (1 a. l.). 

Morfologijos dalies teksto rengimas: 

aprašyta veiksmažodžio reikšmė ir 

bendrosios ypatybės, tranzityvumas, 

sangrąža ir veikslas (parengta apie 0,5 a. l. 

teksto.  Sintaksės dalies teksto rengimas: 

aprašyti sakinių klasifikavimo aspektai 

pagal sandarą ir predikatinį centrą, sakinio 

rūšis, sakinių sudarymo ypatumus 

(parengta apie 1 a. l. teksto). 

16. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

„Aiškinamojo 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo terminų 

žodyno“ rengimas 

(A. Raupelienė) 

Terminologinis ir kalbinis 

žodyno redagavimas (500 

terminų straipsnių). 

 

Žodyno terminologinis ir 

kalbinis redagavimas (iš viso 

500 terminų). 

Žodyno terminologinį ir kalbinį 

redagavimą  atliko UAB „Vitae Litera“ 

ekspertė dr. Aušra Rimkutė-

Ganusauskienė. Suredaguoti 502 žodyno 

terminai ir patikrintos jų kirčiuotės. 

Rankraštis pateiktas priede. 

Skirta 1320 Eur. 

Panaudota  1320 

Eur. 

 

17. Lietuvos sporto 

universitetas 

„Sporto terminų 

žodyno“, t. 2 

terminologinis ir 

terminografinis 

redagavimas 

(D. Majauskienė) 

„Sporto terminų žodyno“  

pradinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas 

(5 sporto šakos). Žodyno 

galutinis terminologinis ir 

terminografinis redagavimas 

(9 sporto šakos). 

Atlikti 3 sporto šakų žodyno 

pradinį terminologinį ir 

terminografinį redagavimą, 

taip pat  8 sporto šakų galutinį  

terminologinį ir terminografinį 

redagavimą. 

Atliktas  3 sporto šakų  (etnosportas: 

išstūmimas iš rato, kyla, lazdos traukynės)  

pradinis terminologinis ir terminografinis 

redagavimas: ir 8 sporto šakų  (boksas, 

futbolas, regbis, stalo tenisas, stendinis 

šaudymas, sunkioji atletika, šuoliai nuo 

tramplyno, tenisas) galutinis termino-

loginis ir terminografinis redagavimas. 

Neskirta lėšų.   

18. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvių kalbos 

žargono lingvistinės 

ypatybės 

(R. Kudirka) 

Straipsnio publikavimas: 

„Lietuvių kalbos žargono 

priesaginiai būdvardžiai ir 

subūdvardėję dalyviai“, 

numatoma apimtis 0,5–0,7 a. 

l.; analizuojama ne mažiau 

kaip 150 leksemų. 

Straipsnio „Lietuvių kalbos 

žargono priesaginių būdvardžių 

morfologija ir adaptacinės 

ypatybės“ publikavimas 

(numatoma apimtis 0,5–0,7 a. 

l.; analizuojama ne mažiau kaip 

150 leksemų). Numatomos 

sklaidos priemonės: 2021 m. 

vienas pranešimas tarptautinėje 

konferencijoje. 

Straipsnis „Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių būdvardžių morfologija ir 

adaptacinės ypatybės“ priimtas publikuoti 

leidinyje „Respectus philologicus“. 

Straipsnyje analizuojama 199 būdvardžiai 

ir 34 subūdvardėję dalyviai, apimtis 1 a. l. 

Kovo 18 ir 19 d. dalyvauta nuotolinėje 

tarptautinėje konferencijoje Latvijos 

universitete „56. prof. Artura Ozola dienas 

starptautiskā zinātniskā konferencē 

Gramatika un valodas apguve“. Skaitytas 

pranešimas pagal projekto straipsnių 

Skirta 1730 Eur: 

d. u. 1680 Eur; 

soc. dr. 50 Eur. 

Panaudota 

1727,98 Eur. 

2,02 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 
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medžiagą „Lietuviešu valodas slenga 

adverbu morfoloģiskā  un fonētiskā 

adaptēšanās“ [Žargoninių lietuvių kalbos 

prieveiksmių morfologinės ir fonetinės 

adaptacijos dėsningumai]. 

19. Lietuvos 

kompiuterininkų 

sąjunga 

Terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų 

Lietuvos 

Respublikos terminų 

bankui pildyti, 

parengimas 

(S. Meškauskienė) 

Perkelti A. Bagdono ir kt. 

„Aiškinamojo psichologijos 

terminų žodyno“ (toliau – 

APTŽ) terminų straipsnius į 

terminų straipsnių rinkinių 

parengimo modelį. Parengti 

APTŽ tikslintinų terminų są-

rašą ir tikslinimo instrukciją 

(pagal poreikį). Atlikti perkel-

tų APTŽ duomenų korektūrą 

pagal žodyno autorių ar spe-

cialistų patikslintus duomenis 

bei duomenų apdorojimo metu 

surastas klaidas. Perduoti 

VLKK terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų LRTB pildyti,  

parengimo modelį su APTŽ 

duomenimis ir su A. Žiliuko ir 

kt. „Mechanikos terminų 

žodyno“  duomenimis. 

Patikrinti į terminų straipsnių 

rinkinių, skirtų Lietuvos 

Respublikos terminų bankui 

(toliau – Terminų bankas) 

pildyti, parengimo modelį 

perkeltus A. Žiliuko ir kt. 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

duomenis ir ištaisyti surastas 

duomenų struktūrinimo 

klaidas. Perduoti Valstybinei 

lietuvių kalbos komisijai 

terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Terminų bankui pildyti, 

parengimo modelį su 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

duomenimis. 

Patikrinti į terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Terminų bankui pildyti, parengimo 

modelį perkelti A. Žiliuko ir kt. 

„Mechanikos terminų žodyno“ duomenys 

ir ištaisytos surastos duomenų 

struktūrinimo klaidos. Patikros metu 

ištaisytos žodyno duomenyse atsitiktinai 

pastebėtos pavienės korektūros klaidos: 

įrašytos praleistos raidės, įrašyti praleisti 

tarpai tarp žodžių. Valstybinei lietuvių 

kalbos komisijai perduotas terminų 

straipsnių rinkinių, skirtų Terminų bankui 

pildyti, parengimo modelis su 

„Mechanikos terminų žodyno“ 

duomenimis. Į terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Terminų bankui pildyti, parengimo 

modelį perkelti „Mechanikos terminų 

žodyno“ 10409 straipsniai. 

Neskirta lėšų.  

20. Vilniaus dailės 

akademija 

Lietuvių kalbos 

sintaksiniai ryšiai 

(A. Judžentis) 

Rašomas skyrius apie sintaksi-

nius ryšius ir kalbos dalis (apie 

0,6 a. l.). Rengiamas mokslinis 

straipsnis apie sintaksinių ryšių 

atmainas (apie 0,4 a. l. teksto). 

Renkami bibliografijos 

duomenys. 

Rašomas skyrius apie sintaksi-

nius ryšius ir kalbos dalis (apie 

0,6 a. l.). Rengiamas mokslinis 

straipsnis apie sintaksinių ryšių 

atmainas (apie 0,4 a. l. teksto). 

Renkami bibliografijos 

duomenys. 

Skyrius apie sintaksinius ryšius ir kalbos 

dalis parašytas, tik nesurinkta reikalinga 

bibliografija. Straipsnis apie sintaksinių 

ryšių atmainas rengiamas (parašyta apie 

0,5 a. l. teksto). Bibliografijos duomenis 

iki galo surinkti trukdė karantinas – 

uždarytos bibliotekų skaityklos. 

Skirta 2330 Eur: 

d. u. 2270 Eur; 

soc. dr. 60 Eur. 

Panaudota   

2326,52 Eur. 

3,48 Eur lėšų 

likutis bus 

panaudotas II 

k. 

21. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuvos vietinių 

kalbos variantų 

duomenyno modelio 

sukūrimas 

(A. Čepaitienė) 

Praktiniai ArcGIS įrankiais 

atliekamos erdvinės analizės 

bandymai, galimybių mata-

vimai, darbo ArcGIS platfor-

ma įgūdžių gilinimas (moky-

mai tema „Erdvinė analizė su 

ArcGIS Pro“).  Duomenyno 

Praktiniai ArcGIS įrankiais 

atliekamos erdvinės analizės 

bandymai, galimybių 

matavimai, darbo ArcGIS 

platforma įgūdžių gilinimas 

(mokymai tema „Erdvinė 

analizė su ArcGIS Pro“). 

Dalyvauta nuotoliniuose mokymuose te-

ma „Erdvinė analizė su ArcGIS Pro“, gauti 

sertifikatai.  Suprojektuota duomenų bazės 

dalis, skirta „Tarminių ypatybių vartojimo 

dažnių“, „Sociolingvistinio pateikėjo 

klausimyno“, „Percepcijos tyri-mo 

klausimyno“ duomenims kaupti ir 

Skirta  11670 

Eur: d. u. 3100  

Eur; soc. dr. 70 

Eur; kitos 

prekės  8500 

Eur. Panaudota  

11392,13 Eur. 

277,87 Eur 

lėšų likutis bus 

panaudotas II 

k. 
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modelio įrankių (anketų) pil-

dymas Kauno rajono kalbine 

medžiaga, įrankių tobulinimas.  

Archyvinės ir naujai surinktos 

medžiagos, papildomų 

socioekonominių ir 

demografinių erdvinių 

duomenų iš Kauno rajono 

arealo konfigūravimas ir 

parengimas darbui su ArcGIS. 

Duomenyno modelio struktū-

ros kūrimas:  Duomenų bazės 

dalies, skirtos kitiems ArcGIS 

„Survey123 Connect“ anketų 

priemonėmis surinktiems 

duomenims saugoti, projekta-

vimas; istorinių duomenų 

tvarkymo metodikos rengimas 

(su GIS specialistais). Duome-

nyno modelio įrankių, skirtų 

kalbinei medžiagai rinkti, 

testavimas ir tobulinimas.  

Duomenyno modelio struktū-

ros kūrimas: duomenų bazės 

dalies, skirtos kitiems ArcGIS 

„Survey123 Connect“ anketų 

priemonėmis surinktiems 

duomenims saugoti, projekta-

vimas. Duomenyno modelio 

struktūros kūrimas: duomeny-

no modelio įrankių, skirtų 

kalbinei medžiagai rinkti, 

testavimas ir tobulinimas, 

anketų pildymas. Archyvinės ir 

naujai surinktos medžiagos, 

papildomų socioekonominių ir 

demografinių erdvinių 

duomenų iš Kauno rajono 

arealo konfigūravimas ir 

parengimas darbui su ArcGIS. 

Papildomos konsultacijos su 

GIS specialistais. 

analizuoti, sukurti programiniai įrankiai. 

Kurta ir tobulinta duomenyno modelio 

struktūra: pildytos ir tobulintos ArcGIS 

platformos aplikacija „Survey123“ pa-

rengtos anketos: užpildyti 123 „Socio-

lingvistiniai pateikėjo klausimynai“ (iš 

viso 188), užpildyti 323 „Percepcijos 

tyrimo klausimynai“ (iš viso 393) Antano 

Salio „Apklausas 1 (žodžių geografijai)“ 

pagrindu ArcGIS platformos aplikacija 

„Survey123“ sukurta anketa „Apklausas 1 

(žodžių geografijai)“ istoriniams duome-

nims rinkti, užpildytos 39 anketos. 

Archyvine ir naujausia kalbine medžiaga iš 

Kauno rajono LKA punktų pildytos ir 

tikslintos klasifikatorių ir atributų lentelės: 

„Garso įrašų atributai“ (aprašyta 100 gar-

so įrašų (iš viso 200); „Nuotraukų atri-

butai“ (aprašyta 30 nuotraukų (iš viso 

130); „LKA kortelių atributai“ (aprašyta 

100 LKA kortelių (iš viso 220). 

Papildomai konsultuotasi su GIS specia-

listais: dėl anketos „Apklausas 1“, skirtos 

archyviniams duomenims rinkti.  

22. Lietuvių kalbos 

institutas  

Lietuviškas tradicinis 

vardynas ir jo 

kontaktai 

(K. Garšva) 

Duomenų rinkimas, 

grupavimas. Pranešimas 

mokslinei konferencijai, 

straipsnis projekto tema (0,5 a. 

l.) 

Projekto duomenų rinkimas, 

grupavimas. Pranešimas 

mokslinei konferencijai, 

straipsnis projekto tema (0,5 a. 

l.) 

Surinkti ir sugrupuoti buvusios Vilniaus 

gubernijos tradiciniai asmenvardžiai 

(2500) ir oikonimai (4000) projektui 

vykdyti. Projekto tema parengtas prane-

šimas „Oikonimai nuo Vilniaus iki Daug-

pilio“ tarptautinei mokslinei konferencijai 

„Baltic onyms: from past to present“, 

2021-02-22, Ryga. Redaguojamas moks-

linis straipsnis „Oikonimai nuo Vilniaus 

iki Daugpilio“ projekto tema tarptau-

tiniam moksliniam žurnalui (0,5 a. l.). 

Skirta 2020  

Eur: d. u. 1980 

Eur; soc. dr. 40 

Eur. Panaudota  

1021,77 Eur. 

998,23 Eur 

lėšų likutis, 

susidaręs dėl 

vėliau, nei 

planuota, 

pradėtų darbų, 

bus panaudotas 

II k. 


