
 

    Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) vykdymo 2019 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 normų ir 

lingvistinių aktualijų 

sklaida“ parengimas 

ir publikavimas 

(R. Urnėžiūtė) 

2 straipsniai, 1 kalbotyros ir 

kalbos norminamųjų 

leidinių apžvalga, 1 kalbos 

renginių, konferencijų 

apžvalga, 1 recenzija. Iš 

viso 85 tūkst. sp. ž. 

 

Paskelbti 2–3 straipsnius, 1 

recenziją, 1–2 kalbotyros leidinių ir 

renginių apžvalgas. Bendra tekstų 

apimtis – iki 85 tūkst. sp. ženklų. 

Teminiuose puslapiuose paskelbta: 5 

straipsniai, 1 skyrelio „Aktualijos“ 

rašinys; 1 recenzija; 3 renginių 

apžvalgos; VLKK nutarimas nr. N-1 

(171) su komentarais.  Paskelbtų 

rašinių apimtis – 119,5 tūkst. sp. ž. 

Skirta 1750 Eur. 

Panaudota 1750 

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 (5 gr.; 280 

val.). Valstybinės kalbos 

mokėjimo įgūdžių 

įtvirtinimo ir tobulinimo 

pratybų, konsultacijų 

rengimas. 

Dviejų valstybinės lietuvių kalbos 

mokymo kursų klausytojų grupių 

surinkimas ir mokymas reikiamai 

Valstybinės kalbos mokėjimo 

kvalifikacinei kategorijai įgyti. 

Pradėtas dviejų valstybinės kalbos 

mokymo grupių (26 kitakalbių) 

mokymas. Vienoje grupėje 13 klausy-

tojų mokėsi pagal valstybinės kalbos 

mokymo programą, skirtą įgyti I 

valstybinės kalbos mokėjimo katego-

riją kalbos mokėjimo A1 lygiu, kursų 

trukmė – 56 a. val. Grupė išklausė 22 

a. val. Antroje grupėje pagal 

valstybinės kalbos pagilinto mokymo 

programą, skirtą siekiantiems tobulinti 

komunikavimo, pažinimo, kultūrines 

kompetencijas, mokėsi 13 klausytojų. 

Kursų trukmė – 70  a. val. Grupė 

išklausė 46 a. val. kursą. 

Skirta 1000 Eur. 

Panaudota 1000 

Eur. 

 

3. Visagino švietimo 

pagalbos tarnyba 

Valstybinės kalbos 

mokymo kursų Visa-

gino savivaldybėje 

I–II k.  Valstybinės kalbos 

mokymai pagal valstybinės 

kalbos mokėjimo I 

kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus  (programa 

Valstybinės kalbos mokymai pagal 

valstybinės kalbos mokėjimo I 

kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus pagal  programą 

„Uosis“ ir pagal valstybinės kalbos 

Mokymai vyko nuo vasario 11 d. 2 

grupėse. Grupėje pagal programą 

„Uosis“ mokėsi 20 klausytojų, grupėje 

pagal programą „Eglė“ mokėsi 23 

klausytojai. Iš viso mokėsi 43 

Skirta 1108,80 

Eur. Panaudota 

1108,80 Eur. 
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gyvenantiems suau-

gusiems kitakalbiams 

organizavimas 

(M. Gutė) 

„Uosis“) ir  pagal valsty-

binės kalbos mokėjimo II 

kvalifikacinės kategorijos 

reikalavimus  (programa 

„Eglė“) (2 gr.; 240 val.). 

mokėjimo II kvalifikacinės 

kategorijos reikalavimus pagal 

programą ,,Eglė“. Iš viso 2 gr., 84 

val. Klausytojų skaičius 

kiekvienoje grupėje 13–20 žmonių.    

klausytojai. 84 val. mokymai  vyko 

pagal parengtą ir Visagino švietimo 

pagalbos direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį.  

4. Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

teorinių seminarų 

rengimas, 

konsultacijų teikimas 

ir baigiamųjų darbų 

tvarkyba 

(R. Vladarskienė) 

Metų planas. 870 stud. 

(1132 val.); 7 dėstytojai. 

 

 

Kalbos konsultacijos Antano 

Gustaičio aviacijos instituto (5,00 

val.), Aplinkos inžinerijos (30,29 

val.), Architektūros (21,00 val.), 

Elektronikos (42,75 val.), 

Fundamentinių mokslų (30,07 val.), 

Mechanikos (55,51 val.), Statybos 

(25,68 val.), Transporto inžinerijos 

(12,13 val.), Verslo vadybos  (14,89 

val.) fakultetų   II kurso 

magistrantams ir jų  baigiamųjų 

darbų, jų temų patikra. 

Iš viso 237,32 val. 

Suteikta kalbos konsultacijų  Antano 

Gustaičio aviacijos instituto (5,00 

val.), Aplinkos inžinerijos (30,29 

val.), Architektūros (21,00 val.), 

Elektronikos (42,75 val.), 

Fundamentinių mokslų (30,07 val.), 

Mechanikos (55,51 val.), Statybos  

(25,68 val.), Transporto inžinerijos  

(12,13 val.), Verslo vadybos (14,89 

val.) fakultetų   II kurso 

magistrantams ir atlikta jų  baigiamųjų 

darbų, jų temų patikra. Iš viso 237,32 

val., dirbo 8 dėstytojai. 

Skirta 3100 Eur: 

d. u. 3000 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 

3020,67 Eur.  

Lėšų likutis 

79,33 Eur bus 

panaudotas II 

k. 

5. Mykolo Romerio 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(L. D. Petronytė) 

I–III k. 16 grupių (518 

val.); 5 dėstytojai. 

 

 

Studijų įvadą  dėstyti: Turizmo 

vadybos ir paveldo programos 

specializacijos Aktyvaus 

laisvalaikio vadybos nuolatinių 

studijų; Socialinio darbo ir teisės 

pagrindų programos ištęstinių 

studijų; Viešojo administravimo 

programos kartu su Viešosios 

politikos ir vadybos programos 

nuolatinių ir  ištęstinių studijų; 

Turizmo vadybos ir paveldo 

programos; Psichologijos 

programos; Komunikacijos ir 

skaitmeninės rinkodaros 

programos; Psichologijos 

programos; Tarptautinio verslo ir 

muitinės logistikos programų 

nuolatinių studijų studentams. 

Vertimo ir redagavimo programos 

Studijų įvadas dėstytas: Turizmo 

vadybos ir paveldo programos 

specializacijos Aktyvaus laisvalaikio 

vadybos nuolatinių studijų 

studentams; Socialinio darbo ir teisės 

pagrindų programos ištęstinių studijų 

studentams; Viešojo administravimo 

programos kartu su Viešosios 

politikos ir vadybos programos 

nuolatinių ir  ištęstinių studijų 

studentams; Turizmo vadybos ir 

paveldo programos; Psichologijos 

programos; Komunikacijos ir 

skaitmeninės rinkodaros programos; 

Psichologijos programos; Tarptautinio 

verslo ir muitinės logistikos 

programos nuolatinių studijų 

studentams. Vertimo ir redagavimo 

programos nuolatinių studijų 

Skirta 5800 Eur: 

d. u. 5700 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 5800 

Eur. 
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nuolatinių studijų studentams 

Šiuolaikinė lietuvių literatūra. 

Teisės ir ikiteisminio proceso 

programos nuolatinių studijų 

studentams Retorika. Iš viso 16 gr., 

242 val. 

studentams Šiuolaikinė lietuvių 

literatūra. Teisės ir ikiteisminio 

proceso programos nuolatinių studijų 

studentams Retorika. Iš viso 16 gr., 

242 val., dėstė 5 dėstytojai. 

 

6. Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Specialybės kalbos 

kultūros dėstymas 

(L. Kamandulytė-

Merfeldienė) 

Metų planas. 17 grupių 

(617 val.); 7 dėstytojai. 

 

Dėstyti Specialybės kalbos kultūrą 

VDU studentams: 4 gr., 138 val., 

dėstys 4 dėstytojai.  

Specialybės kalbos kultūra dėstyta 85 

nuolatinių studijų (Ekonomikos, 

Frankofonijos šalių kalbos ir kultūros, 

Istorijos, Italistikos ir romanų kalbų, 

Katalikų teologijos, Religijos 

pedagogikos, Vokiečių kalbos ir 

komunikacijos studijų programų) 

studentai (4 gr.; 138 val.). Dėstė 4 

dėstytojai. 

Skirta 2900 Eur: 

d. u. 2800 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 2809 

Eur. 

Lėšų likutis 

91,00 Eur bus 

panaudotas II 

k.  

7. Vytauto Didžiojo 

universiteto Žemės 

ūkio akademija 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(J. Urbonienė) 

Metų planas. 16 grupių 

(888,64 val.); 1 dėstytojas. 

 

Specialybės kalbos kursą dėstyti  

Agronomijos fakulteto 

Agronomijos studijų programos 

nuolatinių (2 gr.) ir ištęstinių (1 gr.) 

studijų studentams bei Miškų ir 

ekologijos fakulteto Miškininkystės 

studijų programos (1 gr.) ištęstinių 

studijų studentams.  

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Agronomijos fakulteto Agronomijos 

studijų programos nuolatinių (2 gr., 

120 val.) ir ištęstinių (1 gr., 60 val.) 

studijų studentams bei Miškų ir 

ekologijos fakulteto Miškininkystės 

studijų programos (1 gr., 44,97 val.) 

ištęstinių studijų studentams. Iš viso 

4 gr., 224,97 val., dėstė 1 dėstytojas. 

Skirta 2100 Eur: 

d. u. 2000 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 2100 

Eur. 

 

8. Lietuvos sveikatos 

mokslų 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(R. Brunevičiūtė) 

Metų planas. 43 grupės 

(1404 val.); 4 dėstytojai. 

 

 

Specialybės kalbos kursą dėstyti 

Medicinos fakulteto II kurso 5 gr. 

studentams, Farmacijos fakulteto I 

kurso 3 gr. studentams, 

Odontologijos fakulteto II kurso 4 

gr. studentams, Veterinarinės 

medicinos fakulteto I k. 4 gr. 

studentams. Iš viso 16 gr.  234 val. 

Specialybės kalbos kursas dėstytas 

Medicinos fakulteto II kurso 5 gr. 

studentams, Farmacijos fakulteto I 

kurso 3 gr. studentams, Odontologijos 

fakulteto II kurso 4 gr. studentams, 

Veterinarinės medicinos fakulteto I k. 

4 gr. studentams. Iš viso 16 gr., 234 

val., 4 dėstytojai. 

Skirta 3600 Eur: 

d. u. 3500 Eur; 

soc. dr. 100 Eur. 

Panaudota 

3599,99 Eur. 

Lėšų likutis 

0,01 Eur 

panaudotas 

balandžio 

mėn. 

9. Klaipėdos 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(A. Drukteinis) 

Metų planas. 28 grupės 

(876 val.); 3 dėstytojai. 

 

 

Dėstyti specialybės kalbą Klaipėdos 

universiteto Jūrų technologijų ir 

gamtos mokslų, Sveikatos mokslų, 

Socialinių ir humanitarinių mokslų 

fakultetų 7 grupėms, iš viso 88 val.  

Specialybės kalba dėstyta Jūrų 

technologijų ir gamtos mokslų, 

Sveikatos mokslų, Socialinių ir 

humanitarinių mokslų fakultetų grupių 

studentams, iš viso 7 gr., 88 val., dėstė 

Skirta 1630 Eur: 

d. u. 1600 Eur; 

soc. dr. 30 Eur. 

Panaudota 

1537,66 Eur. 

Lėšų likutis 

92,34 Eur bus 

panaudotas II 

k. 
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3 dėstytojai. 

10. Vilniaus 

universitetas 

Specialybės kalbos 

dėstymas 

(V. Zubaitienė) 

Metų planas. 38 grupės 

(1298 val.); 14 dėstytojų. 

 

Dėstyti specialybės kalbą įvairių 

specialybių studentams. Darbo 

apimtis – 154,70 akad. val. 

Specialybės kalba dėstyta Teisės, 

Fizikos, Medicinos, Komunikacijos, 

Filologijos fakultetų studentams. Iš 

viso dirbta  154,70 akad. val., dėstė 6 

dėstytojai.   I–II k. bus išdėstyta 14 gr. 

studentų. 

Skirta 4010 Eur: 

d. u. 3940 Eur; 

soc. dr. 70 Eur. 

Panaudota 

4008,81 Eur. 

Lėšų likutis 

1,19 Eur bus 

panaudotas II 

k. 

11. Kauno 

technologijos 

universitetas 

Baigiamųjų darbų 

kalbos tvarkyba 

(J. Mikelionienė) 

I–II k. Su 457 

bakalaurantais ir 

magistrantais dirbs 3 

dėstytojai (457 val.). 

Konsultuoti pirmosios pakopos 

KTU studentus, rašančius 

baigiamuosius projektus, 

konsultuoti studentus ir redaguoti 

antrosios pakopos studentų 

baigiamuosius projektus. Iš viso 

140 val. 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir 

menų institute baigiamųjų bakalauro ir 

magistro darbų kalbos konsultacijos 

suteiktos Socialinių, humanitarinių 

mokslų ir menų, Ekonomikos ir 

verslo, Matematikos ir gamtos 

mokslų, Elektros ir elektronikos, 

Cheminės technologijos, 

Informatikos, Mechanikos inžinerijos 

ir dizaino, Statybos ir architektūros 

fakultetų studentams. Iš viso 140 val., 

140 studentų.  

Skirta 2600 Eur: 

d. u. 2500 Eur; 

kitos prekės 100 

Eur. 

Panaudota 

1715,12 Eur. 

Lėšų likutis 

884,88 Eur bus 

panaudotas II 

k. Likutis 

susidarė dėl 

dėstytojų 

darbo krūvio 

perskirstymo ir 

pritaikyto 

mažesnio val. 

darbo įkainio.  

12. Generolo Jono 

Žemaičio Lietuvos 

karo akademija 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(V. Karaciejūtė) 

Metų planas. Teikti kalbos 

konsultacijas bakalauro ir 

magistro darbų rengėjams. 

102 bakalaurantams ir 

magistrantams (346 val.); 1 

dėstytojas. 

 

Siekiant skatinti ir užtikrinti 

bakalauro ir magistro baigiamųjų 

darbų rengimą sklandžia profesine 

lietuvių kalba, teikti konsultacijas 

bakalauro ir magistro darbų 

rengėjams. Iš viso konsultacijas  

teikti 1 bakalauro studijų ir 3 

magistrantų grupėms. 

Konsultacijos suteiktos 1 bakalauro 

studijų klausytojų (Gynybos ir 

saugumo institucijų valdymo studijų 

programos) ir 3 magistrantų (Karinės 

diplomatijos; Visuomenės saugumo ir 

gynybos; Žmogiškųjų išteklių vadybos 

studijų programų) grupėms (52 

absolventams). Vienam bakalauro 

baigiamajam darbui skirta 3 a. val., 

vienam magistro darbui – 4 a. val. Iš 

viso – 48 a. val. 

Skirta 500 Eur: d. 

u. 400 Eur; soc. 

dr. 100 Eur. 

Panaudota 388,41 

Eur.  

Lėšų likutis 

111,59 Eur bus 

panaudotas II–

IV k.  

13. Šiaulių 

universitetas 

Kalbos konsultacijų 

teikimas bakalauro ir 

magistro darbų 

rengėjams 

(Dž. Maskuliūnienė) 

I–II k. 712 bakalaurantų ir 

magistrantų, 5 dėstytojai 

(373,13 val.). 

Konsultuoti 43 Inžinerijos ir 

Informatikos katedrų, 43 

Ekonomikos katedros, 57 Verslo ir 

viešosios  vadybos katedros, 14  

Edukologijos katedros, 31 

Socialinės gerovės studijų ir kūno 

kultūros katedros, 19 Specialiosios 

Konsultuoti 57 finansų valdymo, 

vadybos, verslo administravimo, 

viešojo administravimo, viešojo 

valdymo specialybių studentai, 43 

finansų matematikos, informacinių 

technologijų valdymo, informatikos 

inžinerijos, programų sistemų, 

Skirta 3300 Eur: 

d. u. 2750 Eur; 

soc. dr. 550 Eur. 

Panaudota 3300 

Eur. 

 



 5 

 

pedagogikos katedros, 10 Muzikos 

ir vizualiųjų menų katedros 

kuruojamų specialybių baigiamųjų 

darbų rengėjų ir 25 Tęstinių ir 

nuotolinių studijų instituto 

baigiamųjų darbų rengėjus (iš viso 

– 242 studentus). Taip pat nustatyti 

ir šių studentų baigiamųjų darbų 

kalbos taisyklingumo lygį, lietuvių 

filologijos specialistų išvadas 

pateikti baigiamųjų darbų gynimo 

komisijoms. Iš viso dirbs 4 

dėstytojai, 128 val. 

aplinkos ir profesinės saugos, 

ekologijos ir aplinkotyros, 

mechanikos inžinerijos  studentai, 43  

ekonomikos ir finansų ir investicijų 

ekonomikos studentai, 99 karjeros 

edukologijos, pradinio ugdymo 

pedagogikos ir ikimokyklinio 

ugdymo, specialiosios pedagogikos, 

pedagogikos, kūno kultūros, socialinio 

darbo, dailės studentai. Nustatytas 

studentų baigiamųjų darbų kalbos 

taisyklingumo lygis, pateiktos išvados 

BD gynimo komisijoms. Iš viso 242 

studentai, 128 val., 4 dėstytojai. 

14. Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Baigiamųjų darbų 

rengėjų specialybės 

ir mokslo kalbos 

kompetencijų 

ugdymas ir lietuvių 

kalbos prestižo 

stiprinimas 

(J. Macienė) 

I–III k. Su 400 studentų 

dirbs 3 dėstytojai (230 

val.). 

Skaityti įvadines paskaitas apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų klaidas 

ir viešąjį darbų pristatymą 

baigiamųjų darbų rengėjams. 

Baigiamųjų darbų rengėjams teikti 

pirminę konsultaciją mokslo kalbos 

klausimais. 

Perskaitytos įvadinės paskaitos apie 

mokslo kalbą, mokslo darbų klaidas ir 

viešąjį darbų pristatymą baigiamųjų 

darbų rengėjams. Baigiamųjų darbų 

rengėjai pagal studijų kryptis 

suskirstyti į 4 grupes. Kiekvienos 

grupės baigiamųjų darbų (arba 

baigiamųjų projektų) rengėjai išklausė 

po tris paskaitas. Iš viso 3 dėstytojai 

perskaitė po 4 įvadines paskaitas (po 8 

val.). 160 baigiamųjų darbų rengėjų 

suteikta pirminė konsultacija mokslo 

kalbos klausimais, jie buvo 

supažindinti su Šiaulių valstybinės 

kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 

19 d. įsakymu Nr. VD-3 patvirtintu 

Baigiamųjų darbų ir baigiamųjų 

projektų kalbos taisyklingumo 

vertinimo tvarkos aprašu.  

Skirta 1600 Eur: 

d. u. 1400 Eur; 

soc. dr. 100 Eur; 

kitos prekės 100 

Eur. Panaudota 

1417,06 Eur. 

Lėšų likutis 

182,94 Eur bus 

panaudotas II–

III k. 

Nenupirkta 

prekių ir 

neįsigyta 

paslaugų. 

 


