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1 priedas. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa (2.10)
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Projektas
Lietuvių kalbos institutas
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
„Taisliaus augyminio“ kalba

L. Bilkis

Kolektyvinės monografijos
„Lietuviškos informatikos ir
kompiuterijos terminijos
tyrimai“ leidyba
Tęstinio leidinio „Kalbos
istorijos ir dialektologijos
problemos 5“ publikavimas
Lituanistinių leidinių pirkimas
bibliotekoms

P. Zemlevičiūtė

Vilniaus universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
Monografijos „Mūsų
velniavardžiai“ leidyba

2.3.

Lietuvių kalbos vadovėlio
pradedantiesiems „Nė dienos
be lietuvių kalbos“ leidyba
Straipsnių rinkinio „Baltų kalbų
tekstų ir žodžių reikšmės“
leidyba
VšĮ Tautinių bendrijų namai

3.

R. Petrokienė

„Lietuvos vietovardžių žodyno“
III tomo leidyba
Monografijos „Kalbos normos
ir jų savireguliacija internete“
leidyba
Serijos „Tarmių tekstynas“
leidinių publikavimas

2.
2.1.
2.2.

2.4.

Vadovas

R. Miliūnaitė
R. Bakšienė

L. Geržotaitė
V. Gaidytė

N. Juchnevičienė
B. Jasiūnaitė
V. Stumbrienė

V. Zubaitienė

2018 m. atlikta

Finansuojama
(metai)

2018 m. lėšos
(Eur)

Parašyta ~ 2 a. l. mokslinės studijos teksto įskaitant suformuluotus
bendrinių žodžių rodyklės parengimo principus. Perskaityta rodyklės
korektūra lyginant su rankraščio kopijomis ~ 80 a. l.
„Lietuvos vietovardžių žodyno“ III tomas (G–H) išleistas 1000 egz.
tiražu. Žodyno apimtis – 380 p.
R. Miliūnaitės monografija „Kalbos normos ir jų savireguliacija
internete“ išleista 400 egz. tiražu. Monografijos apimtis – 512 p.

2016–2018 m.

2500

2018 m.

6200

2018 m.

7200

Išleisti du serijos „Tarmių tekstynas“ leidiniai (su kompaktinėmis
plokštelėmis):
„Leipalingio
apylinkių
tekstai“
(sud.
A. Leskauskaitė), 230 p., ir „Akmenės apylinkių tekstai“ (sud.
L. Murinienė), 192 p. Leidiniai išleisti 300 egz. tiražu.
Kolektyvinė monografija „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos
terminijos tyrimai“ išleista 220 egz. tiražu. Monografijos apimtis –
440 p.

2018 m.

11500

2018 m.

4300

Tęstinis leidinys „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5“
(sud. R. Bakšienė, N. Morozova) išleistas 200 egz. tiražu. Leidinio
apimtis – 15 a. l.
Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės,
savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkta 11 pavadinimų 208
lituanistiniai leidiniai.

2018 m.

6500

2018 m.

2425

Su 46 studentų grupėmis dirbo 22 dėstytojai (1273 val.).
Monografija „Lietuvių velniavardžiai“ (pavadinimas pakoreguotas
recenzentų pageidavimu) parengta spaudai ir įteikta leidyklai.
Monografijos apimtis – 14,5 a. l. Tiražas – 300 egz.
V. Stumbrienės, A. Kaškelevičienės vadovėlis „Nė dienos be
lietuvių kalbos“ išleistas 1000 egz. tiražu. Vadovėlio apimtis – 20 a.
l.
Straipsnių rinkinys „Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės“
parengtas spaudai ir įteiktas leidyklai. Straipsnių rinkinio apimtis –
17,6 a. l., tiražas – 100 egz.

2016–2018 m.
2018 m.

29000
4800

2018 m.

9700

2018 m.

3600
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3.1.

Valstybinės kalbos mokymo
kursų socialiai remtiniems
suaugusiems kitakalbiams
organizavimas

4.
4.1.

Kauno technologijos universitetas
Baigiamųjų darbų kalbos
J. Mikelionienė
tvarkyba

5.
5.1.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Specialybės kalbos teorinių
R. Vladarskienė
seminarų rengimas,
konsultacijų teikimas ir
baigiamųjų darbų tvarkyba
Lietuvos edukologijos universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
R. Rinkauskienė
Mykolo Romerio universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
L. D. Petronytė
Vytauto Didžiojo universitetas
Specialybės kalbos kultūros
A. Gustaitienė
dėstymas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Specialybės kalbos dėstymas
L. Kižla
„Muzikos žodyno“
V. Česnulevičiūtė
terminologinis ir
terminografinis redagavimas
Vilniaus dailės akademija
Specialybės kalbos dėstymas
G. Būdienė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
J. Urbonienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
R. Brunevičiūtė
Lietuvos sporto universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
R. Ikasalaitė
Šiaulių universitetas
Konsultacijų teikimas kalbos
D. Maskuliūnienė
klausimais baigiamųjų darbų
rengėjams

6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.

10.
10.1.
11.
11.1.
12.
12.1.
13.
13.1.
14.
14.1.

A. Gedaminskienė

Organizuoti valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems
suaugusiems kitakalbiams. Kursuose pagal 56 a. val. mokymo
programą I valstybinės kalbos kategorijai A1 ir A2 lygiu įgyti
mokėsi 3 klausytojų grupės (47 kitakalbiai), II valstybinės kalbos
kategorijai B1 lygiu įgyti mokėsi 2 klausytojų grupės (25
kitakalbiai). 7 kursų klausytojai išlaikė valstybinės kalbos mokėjimo
egzaminą.

2018 m.

3498

Su 1098 studentais dirbo 4 dėstytojai (915 val.). Konsultuoti visų
fakultetų nuolatinių ir ištęstinių bakalauro ir magistro studijų
programų studentai.

2016–2018 m.

7900

Su 854 magistrantais dirbo 6 dėstytojai (736 val.). Magistrantams
suteiktos konsultacijos, atlikta baigiamųjų darbų kalbos patikra.

2016–2018 m.

12287

Su 11 studentų grupių dirbo 6 dėstytojai (222 val.).

2016–2018 m.

3800

Su 9 studentų grupėmis dirbo 4 dėstytojai (669 val.).

2016–2018 m.

12500

Su 17 studentų grupių dirbo 7 dėstytojai (561 val.).

2016–2018 m.

11500

Su 6 studentų grupėmis dirbo 1 dėstytojas (208 val.).
Suredaguota 7600 „Muzikos žodyno“ terminų.

2016–2018 m.
2017–2018 m.

3000
6572

Su 6 studentų grupėmis dirbo 1 dėstytojas (276 val.).

2016–2018 m.

3800

Su 13 studentų grupių dirbo 2 dėstytojai (656 val.).

2016–2018 m.

7900

Su 31 studentų grupe dirbo 4 dėstytojai (983 val.).

2016–2018 m.

21000

Su 8 studentų grupėmis dirbo 2 dėstytojai (630 val.).

2016–2018 m.

4600

Su bakalaurantais ir magistrantais dirbo 8 dėstytojai (530 val.). 802
studentams teiktos konsultacijos, nustatytas bakalauro ir magistro
darbų kalbos taisyklingumo lygis.

2016–2018 m.

11800
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15.
15.1.
16.
16.1.

17.
17.1.

18.
18.1.

19.
19.1.

20.
20.1.

21.
21.1.

22.
22.1.

Klaipėdos universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
A. Drukteinis
Su 30 studentų grupių dirbo 4 dėstytojai (1038 val.).
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Kalbos konsultacijų teikimas
A. Žilinskas
Kalbos konsultacijos suteiktos 3 magistrantų ir 4 bakalaurantų
bakalauro ir magistro darbų
grupėms. Iš viso 100 absolventų suteikta 217 valandų kalbos
rengėjams
konsultacijų.
Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“
Informacinių televizijos laidų
L. Martynova
Parengtos ir per televiziją transliuotos 188 televizijos laidos
lietuvių kalba rengimas
„Aktualijos“, kurių kiekvienos trukmė – 3–5 min., kai kurių ilgesnė
nei 5 min. Kiekvienos darbo dienos įvykių (žinių) apžvalga lietuvių
kalba transliuota prieš naujienų laidą „Sobytija“.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Žurnalo „Gimtoji kalba“
R. Urnėžiūtė
225 teminiuose puslapiuose paskelbta 17 straipsnių, kuriuose
teminių puslapių „Lietuvių
nagrinėjami konkretūs kalbos vartosenos atvejai, kalbos tvarkybos
kalbos normos ir jų sklaida“
reikalai ir kt., 3 recenzijos, 7 „Aktualijų“ skyrelio rašiniai, 3 leidinių
parengimas ir publikavimas
apžvalgos, 8 renginių apžvalgos, 2 skyrelio „Pokalbiai“ rašiniai, 1
skyrelio „Atgarsiai“ rašinys, 3 skyrelio „Mums rašo“ rašiniai, 2
skyrelio „Iš praeities“ rašiniai, 6 Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos dokumentai.
Visagino švietimo pagalbos tarnyba
Valstybinės kalbos mokymo
M. Gutė
Organizuoti valstybinės kalbos mokymo kursai Visagino
kursų Visagino savivaldybėje
savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams. Kursuose
gyvenantiems suaugusiems
pagal 120 a. val. mokymo programą „Aš noriu išmokti bendrauti
kitakalbiams organizavimas
lietuviškai“ mokėsi 19 klausytojų, pagal 120 a. val. mokymo
programą „Kalbėkime lietuviškai“ mokėsi 24 klausytojai. Kursų
dalyviai buvo rengiami valstybinės kalbos mokėjimo I ir II
kvalifikacinės kategorijos egzaminams.
Viliaus Gužauskio firma „Homo liber“
Lituanistinių leidinių pirkimas
V. Gužauskis
Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės,
bibliotekoms
savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkta 26 vnt.
M. Jonikienės „Aiškinamojo maitinimo įmonių terminų lietuvių–
anglų kalbų žodyno“ ir 94 vnt. L. Petkevičienės „Aiškinamojo
dietologijos terminų žodynėlio“.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Bendrinės lietuvių kalbos
V. Ragaišienė
Surengti 2 bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarai
įgūdžių tobulinimo seminarų
mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių
rengimas
redaktoriams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir doktorantams.
Atsižvelgiant į pasiūlytas temas 12-oje aukštųjų mokyklų surengti
seminarai kalbos politikos, terminijos, stilistikos ir kt. klausimais.
Kalbos programų koordinavimo taryba ir ekspertai
Kalbos programų
V. Ragaišienė
Paskirstytos 2018 ir 2019 m. kalbos programų lėšos institucijoms,

2016–2018 m.

14000

2016–2018 m.

1700

2018 m.

11656

2018 m.

9060

2018 m.

2817

2018 m.

518

2018 m.

3234

2018 m.

44113
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koordinavimo tarybos ir
ekspertų veikla

A. Ivanauskienė
A. Dvylytė
A. Pangonytė

atliekančioms darbus pagal sutartis. Organizuotos 3 viešųjų pirkimų
procedūros programoje numatytiems darbams vykdyti. Surengti 4
vieši konkursai programų priemonėms vykdyti, atlikta paraiškų
administracinė patikra, organizuotas jų vertinimas ir svarstymas.
Patvirtintos 2017 m. kalbos programų veiklos ataskaitos,
Koordinavimo tarybos ir ekspertų darbo sąnaudos, apsvarstytos ir
patvirtintos kalbos programų darbus vykdančių institucijų ketvirčių
ataskaitos, paskirti metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertai ir kt.
Ekspertų pakomisėse svarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui
teikiami įvairių sričių terminų straipsnių rinkiniai, standartai,
terminų žodynų, bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir aukštųjų
mokyklų vadovėlių rankraščiai, Svetimžodžių sąrašas, „Bendrinės
lietuvių kalbos žodyno“ medžiaga, kirčiavimo rekomendacijos,
leidinio Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai ir
leidinio Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai
medžiaga, Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių
projektas, Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių
įgyvendinimo priemonių planas ir kt. (žr. 3 priedą).
Atliktos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, aukštųjų mokyklų
vadovėlių, žodynų ir kt. leidinių rankraščių kalbinės ekspertizės,
terminų žodynų rankraščių, standartų, terminų straipsnių kalbinės ir
dalykinės ekspertizės (žr. 4 priedą).

