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

Eil. 

Nr. 

Projektas Vadovas 2019 m. atlikta Finansuojama 

(metai) 

2019 m. lėšos  

(Eur) 

1. Lietuvių kalbos institutas 

1.1. Monografijos „Lituanica aliter“ 

rengimas spaudai ir leidyba 

I. Lemeškin I. Lemeškin monografija „Lituanica aliter“ išleista 300 egz. tiražu. 

Monografijos apimtis – 437 p.  

2019 m. 6900 

1.2. Mokslinės studijos 

„Dialektometrinis tradicinių 

lietuvių tarmių klasifikacijos 

pjūvis“ leidyba 

D. Mikulėnienė Kolektyvinė mokslinė studija „Dialektometrinis tradicinių lietuvių 

tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas“ (pavadinimas 

patikslintas) išleista 300 egz. tiražu. Studijos apimtis – 406 p. 

2019 m. 7700 

1.3. Serijos „Tarmių tekstynas“ 

leidinių publikavimas 

R. Bakšienė Išleisti du serijos „Tarmių tekstynas“ leidiniai (su kompaktinėmis 

plokštelėmis): „Daukšių apylinkių tekstai“ (sud. R. Bakšienė), 198 p. ir 

„Molėtų apylinkių tekstai“ (sud. R. Rinkauskienė), 175 p. Leidiniai 

išleisti 300 egz. tiražu. 

2019 m. 12000 

1.4. Lituanistinių leidinių pirkimas 

bibliotekoms 

V. Gaidytė Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, 

savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkta 12 pavadinimų 191 

lituanistinis leidinys. 

2019 m. 1127,60 

 

2. Vilniaus universitetas 

2.1. Specialybės kalbos dėstymas V. Zubaitienė Su  31 studentų grupe dirbo 12 dėstytojų (1150,2 val.). 2019 m. 33000 

2.2. Lietuvių kalbos žargono 

lingvistinės ypatybės 

R. Kudirka Parengti du moksliniai straipsniai. Straipsnis „Lietuvių kalbos žargono 

priesaginių prieveiksmių morfologija ir adaptacinės ypatybės: 

priesagos -ai hibridiniai vediniai iš priesaginių rusų kalbos kilmės 

būdvardžių“ (1 a. l.; 127 leksemos) paskelbtas (VU elektroninis 

leidinys, 2019, 47–59 p., 

https://epublications.vu.lt/object/elaba:42297199). Straipsnis „Lietuvių 

kalbos žargono priesaginių prieveiksmių morfologija: priesagos -ai 

hibridiniai vediniai iš būdvardžių su priesaga -iškas ir nepriesaginių 

būdvardžių“ (1,18 a. l.; 77 leksemos) įteiktas spaudai. 

2019–2021 m. 3900 

2.3. Monografijos „Kalba. Tauta. 

Valstybė“ leidyba 

I. Smetonienė I. Smetonienės, M. Smetonos, K. Rutkovskos  monografija „Kalba. 

Tauta. Valstybė“ išleista 300 egz. tiražu. Monografijos apimtis – 

291 p. 

2019 m. 5100 

2.4. Mokslinės studijos „Lietuvių 

kalba Vilniaus lietuviškose, 

lenkiškose ir rusiškose 

gimnazijose: mokėjimo kokybė, 

kalbinės nuostatos ir 

motyvacija“ leidyba 

L. Vilkienė Išleista L. Vilkienės, L. Vilkaitės-Lozdienės, J. Bružaitės-Liseckienės 

mokslo studija „Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir 

rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir 

motyvacija“ (elektroninis leidinys, https://www.vu.lt/leidyba/knygos/e-

knygos). Leidinio apimtis – 84 p. 

2019 m. 1800 

2.5. Monografijos „XVI‒XVIII B. Kabašinskaitė B. Kabašinskaitės monografija „XVI‒XVIII amžiaus lietuviškų 2019 m. 4700 

https://epublications.vu.lt/object/elaba:42297199
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amžiaus lietuviškų kalvinistų 

giesmynų kalba: redagavimo 

istorija“ publikavimas 

 kalvinistų giesmynų kalba: redagavimo istorija“ išleista 300 egz. 

tiražu. Monografijos apimtis – 240 p. 

2.6. Seminaro „Senųjų lietuviškų 

tekstų rengimas tyrimams“ 

organizavimas 

E. Kazakėnaitė 2019 m. lapkričio 28–29 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete 

įvyko seminaras lietuvių kalbos taikomųjų tyrimų klausimais. 

Seminare dalyvavo 14 pranešėjų iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, 

Latvijos ir Rusijos. Pranešimus apie skaitmeninių duomenų bazių 

kūrimą, naudojimąsi jomis ir tekstų anotavimą skaitė įvairių sričių 

atstovai – filologai, istorikai, bibliotekininkai ir programuotojai.  

2019 m. 2400 

3. VšĮ Tautinių bendrijų namai 

3.1. Valstybinės kalbos mokymo 

kursų socialiai remtiniems 

suaugusiems kitakalbiams  

organizavimas 

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 

2 klausytojų grupės (25 kitakalbiai), II valstybinės kalbos kategorijai 

B1 lygiu įgyti mokėsi 1 klausytojų grupė (14 kitakalbių). Kursuose 

pagal 70 a. val. mokymo programą I valstybinės kalbos kategorijai A1 

lygiu įgyti ir pagal valstybinės kalbos pagilinto ugdymo programą 

mokėsi 2 klausytojų grupės (27 kitakalbiai). Iš viso lietuvių kalbos 

mokėsi 5 klausytojų grupės (66 kitakalbiai). 6 kursų klausytojai išlaikė 

valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą. 

2019 m. 4830 

4. Kauno technologijos universitetas 

4.1. Baigiamųjų projektų kalbos 

tvarkyba 

J. Mikelionienė 

 

Su 645 studentais dirbo 3 dėstytojai (645 val.). Konsultuoti visų 

fakultetų nuolatinių ir ištęstinių bakalauro ir magistro studijų programų 

studentai. 

2019 m. 8000 

5. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

5.1. Kalbos konsultacijų teikimas 

magistro darbų rengėjams ir 

baigiamųjų darbų kalbos patikra 

R. Vladarskienė Su 870 magistrantų dirbo 7 dėstytojai (1227,19 val.). Magistrantams 

suteiktos konsultacijos (226 val.), atlikta baigiamųjų darbų kalbos 

patikra (1001,19 val.). 

2019 m. 13370,11 

6. Šiaulių valstybinė kolegija 

6.1. Baigiamųjų darbų rengėjų 

specialybės ir mokslo kalbos 

kompetencijų ugdymas ir 

lietuvių kalbos prestižo 

stiprinimas 

J. Macienė Perskaityta 15 įvadinių paskaitų baigiamųjų darbų rengėjams (30 val.). 

400 baigiamųjų darbų rengėjų suteiktos konsultacijos (230 val.), 

įvertintas jų baigiamųjų darbų raštingumas (117 val.). 

2019 m. 6000 

7. Mykolo Romerio universitetas 

7.1. Specialybės kalbos dėstymas L. D. Petronytė Su 13 studentų grupių dirbo 5 dėstytojai (518 val.). 2019 m. 12500 

8. Vytauto Didžiojo universitetas 

8.1. Specialybės kalbos kultūros 

dėstymas aukštojoje 

universitetinėje mokykloje 

L. Kamandulytė-

Merfeldienė 

Su 16 studentų grupių dirbo 9 dėstytojai (611 val.). 2019 m. 13000 

8.2. „Aiškinamojo žmogiškųjų A. Raupelienė Parengti terminų atrankos ir medžiagos pateikimo principai. Parengtas 2019–2021 m. 4896 
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išteklių valdymo terminų 

žodyno“ rengimas  

39 pozicijų žodyno srities terminų šaltinių sąrašas: pagrindinių 

žmogiškųjų išteklių valdymo terminų ieškota 18-oje mokslinių šaltinių, 

8-uose teminiuose ir aiškinamuosiuose žodynuose ir 13-oje tarptautinių 

standartų. Parengtas žodyno srities terminų sąrašas lietuvių kalba ir 

pateikti jų atitikmenys anglų ir prancūzų kalbomis (505 terminai). 

9. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 

9.1. Specialybės kalbos dėstymas 

Vytauto Didžiojo universiteto 

Žemės ūkio akademijoje 

J. Urbonienė Su 16 studentų grupių dirbo 1 dėstytojas (888,64 val.). 2019 m. 8000 

10. Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

10.1. Specialybės kalbos dėstymas L. Kižla  Su 5 studentų grupėmis dirbo 1 dėstytojas (160 val.). 2019 m. 2600 

11. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

11.1. Specialybės kalbos dėstymas R. Brunevičiūtė  Su 43 studentų grupe dirbo 4 dėstytojai (1404 val.). 2019 m. 21600 

12. Lietuvos sporto universitetas 

12.1. „Sporto terminų žodyno“, t. 2 

terminologinis ir 

terminografinis redagavimas 

D. Majauskienė Atliktas surinktų 17 sporto šakų 3326 terminų  pradinis terminologinis 

ir terminografinis redagavimas.  

2019–2021 m. 2329,96 

13. Šiaulių universitetas 

13.1. Baigiamųjų darbų rengėjų 

(bakalaurantų ir magistrantų) 

konsultacijos kalbos klausimais  

Dž. Maskuliūnienė Su bakalaurantais ir magistrantais dirbo 5 dėstytojai (373 val.). 712 

studentų teiktos konsultacijos, nustatytas bakalauro ir magistro darbų 

kalbos taisyklingumo lygis. 

2019 m. 9000 

13.2. Vytauto Sirtauto studijos 

„Veiksmažodinis tarinys 

lietuvių kalboje“ leidyba 

Dž. Maskuliūnienė Išleista Vytauto Sirtauto studija „Veiksmažodinis tarinys lietuvių 

kalboje“. Leidinio apimtis – 361 p. 

2019 m. 3900 

14. Klaipėdos universitetas 

14.1. Specialybės kalbos dėstymas A. Drukteinis Su 28 studentų grupėmis dirbo 3 dėstytojai (876 val.). 2019 m. 15000 

14.2. Leidinio „Praktinė bendrinės 

lietuvių kalbos gramatika“ 

rengimas 

A. Drukteinis Parengta leidinio koncepcija, suformuluotos bendriausios informacijos 

atrankos ir pateikimo nuostatos. Jos nėra konkretinamos dėl to, kad 

gali būti nevienodai realizuojamos skirtingų kalbos lygmenų 

aprašuose, ir dėl to, kad rengiant aprašą gali kisti. Atlikta lietuvių 

kalbos praktinių ir kitų taikomojo pobūdžio gramatikų ar gramatikos 

dalių analizė, sudarytas akademinių ir taikomojo bei mokomojo 

pobūdžio gramatikų ar gramatikos dalių sąrašas, įtraukti ir 

norminamojo pobūdžio leidiniai kaip būsimo aprašo taikomosios 

orientacijos tikrinimosi šaltinių grupė. Atlikta užsienio kalbų praktinių 

ir kitų taikomojo pobūdžio gramatikų ar gramatikos dalių analizė, 

sudarytas taikomojo (bet sisteminio) pobūdžio gramatikų ar gramatikos 

dalių sąrašas. 

2019–2021 m. 4700 

14.3. Monografijos „Kupiškėnų, 

uteniškių ir panevėžiškių 

paribio šnektos XXI amžiuje“ 

A. Balčiūnienė A. Balčiūnienės, V. Meiliūnaitės, R. Rinkauskienės monografija  

„Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XXI amžiuje“ 

išleista 200 egz. tiražu. Monografijos apimtis – 323 p. 

2019 m. 6600 
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leidyba 

15. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 

15.1. Kalbos konsultacijų teikimas 

baigiamųjų darbų rengėjams 

A. Žilinskas Kalbos konsultacijos suteiktos 3 magistrantų ir 4 bakalaurantų 

grupėms. Iš viso 102 absolventams suteikta 346 valandos kalbos 

konsultacijų. 

2019 m. 2800 

16. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 

16.1. Žurnalo „Gimtoji kalba“ 

teminių puslapių „Lietuvių 

kalbos normų ir lingvistinių 

aktualijų sklaida“ parengimas ir 

publikavimas  

R. Urnėžiūtė  206 teminiuose puslapiuose paskelbta 17 straipsnių, kuriuose 

nagrinėjami konkretūs kalbos vartosenos atvejai, kalbos tvarkybos 

reikalai ir kt., 5 recenzijos, 4 „Aktualijų“ skyrelio rašiniai, 2 skyrelio 

„Atgarsiai“ rašiniai, 1 skyrelio „Žiupsneliai“ rašinys, 6 leidinių 

apžvalgos, 11 kalbos mokslo ir praktikos renginių apžvalgų, 2 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos dokumentai. 

2019 m. 8950 

16.2. Lituanistinių leidinių pirkimas 

bibliotekoms 

G. Stankevičienė Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, 

savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkta 2 pavadinimų 99 

leidiniai. 

2019 m. 1677,51 

17. Visagino švietimo pagalbos tarnyba 

17.1. Valstybinės kalbos mokymo 

kursų Visagino savivaldybėje 

gyvenantiems suaugusiems 

kitakalbiams organizavimas 

M. Gutė 

 

Organizuoti valstybinės kalbos mokymo kursai Visagino savivaldybėje 

gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams. Kursuose pagal 120 a. val. 

mokymo programą „Uosis“ mokėsi 21 klausytojas, pagal 120 a. val. 

mokymo programą „Eglė“ mokėsi 23 klausytojai. Kursų dalyviai buvo 

rengiami valstybinės kalbos mokėjimo I ir II kvalifikacinės kategorijos 

egzaminams. 

2019 m. 3168 

17.2. Valstybinės kalbos įgūdžių 

įtvirtinimo kursų Visagino 

savivaldybėje gyvenantiems 

suaugusiems kitakalbiams 

organizavimas 

M. Gutė 

 

Organizuoti valstybinės kalbos įgūdžių įtvirtinimo kursai pagal 90 a. 

val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Lietuvių kalba 

mano gyvenime“ Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems 

kitakalbiams. Kursuose mokėsi 20 klausytojų. 

2019 m. 1188 

18. Valstybinė kultūros paveldo komisija 

18.1. „Aiškinamojo kultūros paveldo 

apsaugos terminų žodyno“ 

rengimas 

J. Markevičienė Parengti terminų atrankos bei medžiagos pateikimo principai. 

Sudarytas 550 terminų sąrašas anglų kalba. 

2019–2021 m.  2805 

19. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga 

19.1. Terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Lietuvos Respublikos 

terminų bankui pildyti, 

parengimas 

S. Meškauskienė Išanalizuota L. Tauginienės ir kt. „Aiškinamojo akademinio 

sąžiningumo terminų žodyno“ ir T. Lipskytės ir kt. „Aiškinamojo ryšių 

su visuomene terminų žodyno“ sandara. Išanalizuota žodynų 

elektroninių duomenų struktūra, koduotė, formatavimas, nustatyti 

duomenų struktūros formalūs identifikavimo požymiai, pagal kuriuos 

sukurtas optimalus duomenų perkėlimo į terminų straipsnių rinkinių, 

skirtų Lietuvos Respublikos terminų bankui (toliau – LRTB) pildyti, 

parengimo modelio scenarijus. Perkelti elektroninių žodynų terminų 

straipsniai į terminų straipsnių rinkinių parengimo modelį. Parengti 

2019–2021 m. 4368 
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žodynų tikslintinų terminų sąrašai ir tikslinimo instrukcija. Atlikta 

perkeltų žodynų duomenų korektūra pagal žodyno autorių ar 

specialistų patikslintus terminų duomenis bei duomenų apdorojimo 

metu surastas klaidas. Patikrinti LRTB'ui pildyti parengti žodynų 

terminų straipsniai. Perduotas Valstybinei lietuvių kalbos komisijai 

terminų straipsnių rinkinių, skirtų LRTB pildyti, parengimo modelis su 

žodynų duomenimis. 

20. Viliaus Gužauskio firma „Homo liber“ 

20.1. 

 

Lituanistinių leidinių pirkimas 

bibliotekoms 

V. Gužauskis Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, 

savivaldybių ir apskričių bibliotekoms G. Navalinskienės knygos 

„Mokykimės lietuvių kalbos savarankiškai“ (vadovėlis ir trys pratybų 

sąsiuviniai) nupirkta 107 vnt. 

2019 m. 1166,30 

21. Kauno technologijos universiteto leidykla „Technologija“ 

21.1. Lituanistinių leidinių pirkimas 

bibliotekoms 

I. Paludnevičiūtė Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, 

savivaldybių ir apskričių bibliotekoms A. Žiliuko ir kt. „Mechanikos 

terminų žodyno“ nupirkta 35 vnt. 

2019 m. 1399,65 

22. UAB „Presvika“ 

22.1. Lituanistinių leidinių pirkimas 

bibliotekoms 

V. Bilaišytė Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, 

savivaldybių ir apskričių bibliotekoms J. Šurkaus ir kt. 

„Enciklopedinio psichiatrijos terminų žodyno“ nupirkta 40 vnt. 

2019 m. 1560 

23. UAB „Vagos prekyba“ 

23.1. Lituanistinių leidinių pirkimas 

bibliotekoms 

V. Petrošius Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, 

savivaldybių ir apskričių bibliotekoms F. Kavoliutės knygos „Žemė 

prašo nepamiršti vardų“ nupirkta 72 vnt. 

2019 m. 1805,04 

24. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

24.1. Bendrinės lietuvių kalbos 

įgūdžių tobulinimo seminarų 

rengimas 

V. Ragaišienė Surengti 2 bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarai 

mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių redaktoriams, 

aukštųjų mokyklų dėstytojams ir doktorantams. Atsižvelgiant į 

pasiūlytas temas 11 aukštųjų mokyklų surengti seminarai kalbos 

politikos, terminijos, stilistikos ir kt. klausimais. 

2019 m. 3407,42 

25. Kalbos programų koordinavimo taryba ir ekspertai  

25.1. Kalbos programų koordinavimo 

tarybos ir ekspertų veikla 

V. Ragaišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirstytos 2019 m. ir 2020 m. kalbos programų lėšos institucijoms, 

atliekančioms darbus pagal sutartis. Organizuotos 8 viešųjų pirkimų 

procedūros programoje numatytiems darbams vykdyti. Surengti 8 vieši 

konkursai programų priemonėms vykdyti, atlikta paraiškų 

administracinė patikra, organizuotas jų vertinimas ir svarstymas. 

Patvirtintos 2018 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 

2019 m. 53744,75 
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A. Ivanauskienė  

A. Dvylytė 

A. Pangonytė 

 

 

 

teikiami įvairių sričių terminų straipsnių rinkiniai, standartas, terminų 

žodynų, bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių rankraščiai, 

Svetimžodžių sąrašas, „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ medžiaga, 

kirčiavimo rekomendacijos, leidinio „Lietuvių kalbos rašyba. 

Taisyklės, komentarai, patarimai“ medžiaga ir „Lietuvių kalbos 

skyrybos taisyklių“ projekto patikslinimai, Valstybinės kalbos 

politikos 2018–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių planas, 

Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos projektas ir kt. (žr. 3 

priedą).  

Atliktos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, žodynų ir kt. leidinių 

rankraščių kalbinės ekspertizės, terminų žodynų rankraščių, standarto, 

terminų straipsnių kalbinės ir dalykinės ekspertizės (žr. 4 priedą). 

 

 


