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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos
1 priedas

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

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

Vadovas

2016 m. atlikta

Finansuojama
(metai)

2016 m. lėšos
(Eur)

Surinkta medžiaga mokslinei studijai iš „Taisliaus augyminio“ 1–
937 rankraščio puslapių, studijuota mokslinė literatūra, sudaryta
bendrinių žodžių rodyklė (~ 25 a. l.).
Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės,
savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkti 2 pavadinimų 34
lituanistiniai leidiniai.

2016–2018 m.

2500

2016 m.

1105

N. Juchnevičienė

Su 84 studentų grupėmis dirbo 20 dėstytojų (1671 val.).

2016–2018 m.

24920

A. Gedaminskienė

Organizuoti valstybinės kalbos mokymo kursai socialiai remtiniems
suaugusiems kitakalbiams. Kursuose pagal 56 val. mokymo
programą I valstybinės kalbos kategorijai įgyti mokėsi 3 klausytojų
grupės (37 kitakalbiai). Pagal 56 val. mokymo programą II
valstybinės kalbos kategorijai įgyti mokėsi taip pat 3 klausytojų
grupės (39 kitakalbiai), pagal 44 a. val. programą, skirtą
siekiantiems įtvirtinti ir tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, mokėsi 10
kitakalbių.

2016 m.

3733

Su 1273 studentais dirbo 5 dėstytojai (1055 val.). Konsultuoti visų
fakultetų nuolatinių ir ištęstinių bakalauro ir magistro studijų
programų studentai.

2016–2018 m.

9094,64

Su 682 magistrantais dirbo 6 dėstytojai (753 val.). Rengti teoriniai
seminarai, suteiktos konsultacijos, atlikta baigiamųjų darbų patikra.

2016–2018 m.

10426,41

Su 11 studentų grupių dirbo 6 dėstytojai ( 425 val.).
Kalbos tekstų korpusas papildytas 20 a. l. sakytinės kalbos tekstų.
Tyrimui atrinkta ir norminamuoju aspektu įvertinta 280 aktualių
gramatikos formų vartojimo ir gramatinio įforminimo atvejų.
Parengtos ir išbandytos anketos ir klausimynas. Atliktas moksleivių
anketavimas – surinkta 2318 anketų. Atliktas kalbos tvarkytojų ir
redaktorių požiūrio tyrimo pirmasis etapas: surinkta 214 atsakytų
klausimynų, gauta 3210 atsakymų. Dalyvauta kalbos seminaruose,

2016–2018 m.
2016–2017 m.

8000
17100

R. Petrokienė

1.2.

Lituanistinių leidinių pirkimas
bibliotekoms

2.
2.1.
3.
3.1.

Vilniaus universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
VšĮ Tautinių bendrijų namai
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
R. Vladarskienė
Specialybės kalbos teorinių
seminarų rengimas,
konsultacijų teikimas ir
baigiamųjų darbų tvarkyba
Lietuvos edukologijos universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
L. Murinienė
L. Murinienė
Lietuvių kalbos gramatinių
formų dabartinė vartosena,
konkurencija ir polinkiai

6.
6.1.
6.2.

V. Gaidytė
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diskutuota su kalbos tvarkytojais ir redaktoriais.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
11.
11.1.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
14.
14.1.

15.
15.1.
15.2.

16.
16.1.

17.

Mykolo Romerio universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
J. Šliogerienė
Vytauto Didžiojo universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
A. Gustaitienė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Kalbos kultūros dėstymas
L. Kižla
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
„Anatomijos vardyno“
N. Paužienė
rengimas
Lietuvos sporto universitetas
Specialybės kalbos dėstymas
R. Ikasalaitė
Šiaulių universitetas
Konsultacijų kalbos klausimais Dž. Maskuliūnienė
teikimas baigiamųjų darbų
rengėjams
Klaipėdos universitetas
Kalbos kultūros ir specialybės
A. Drukteinis
kalbos dėstymas
A. Drukteinis
Rašybos ir skyrybos tyrimas ir
leidinio „Lietuvių kalbos
rašyba ir skyryba“ rengimas

Su 16 studentų grupių dirbo 5 dėstytojai (586 val.).

2016–2018 m.

14560

Su 14 studentų grupių dirbo 7 dėstytojai (510 val.).

2016–2018 m.

8400

Su 6 studentų grupėmis dirbo 1 dėstytojas (192 val.).

2016–2018 m.

2900

Su 6 studentų grupėmis dirbo 2 dėstytojai (307 val.).

2016–2018 m.

3700

Su 14 studentų grupių dirbo 2 dėstytojai (776 val.).

2016–2018 m.

9050

Su 35 studentų grupėmis dirbo 4 dėstytojai (1218 val.).
Išnagrinėta, atnaujinta ir papildyta naujais trūkstamais terminais
1300 „Anatomijos vardyno“ terminų straipsnių.

2016–2018 m.
2016–2018 m.

19700
2233,6

Su 13 studentų grupių dirbo 2 dėstytojai (1019 val.).

2016–2018 m.

4600

Su 32 studentų grupėmis dirbo 6 dėstytojai (602 val.). Teiktos
konsultacijos, vestos įžanginės paskaitos, nustatytas 312 bakalauro ir
magistro darbų kalbos taisyklingumo lygis.

2016–2018 m.

15740

Su 29 studentų grupėmis dirbo 4 dėstytojai (1069 val.).

2016–2018 m.

14000

Sukaupta apie 1750 skyrybos taisyklėms, jų komentarams reikalingų
iliustracinių pavyzdžių iš „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ ir iš
maždaug 80 l. spausdintų publicistinių ir mokslinių tekstų (~ 3,8 a.
l.). Atrinkti ir suregistruoti skyrybos taisyklių probleminiai atvejai,
suformuluotos ir pateiktos su iliustraciniais pavyzdžiais patikslintos
taisyklės, jų pastabos, pasirenkamosios skyrybos polinkių ir
stilistinės skyrybos komentarai (~ 70 atvejų, 1,5 a. l.). Patikslintos ir
naujai suformuluotos rašybos taisyklės (~ 120 atvejų, 1,5 a. l.).
Kalbos komisijos pakomisei pateiktos taisyklių, jų pastabų
formuluotės su iliustraciniais pavyzdžiais (~ 50 taisyklių). Parengta
pirminė leidinio struktūra.

2016–2017 m.

14800

2016–2018 m.

2300

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
A. Žilinskas
Kalbos konsultacijos suteiktos 3 magistrantų ir 4 bakalaurantų
Kalbos konsultacijų teikimas
grupėms (95 absolventams suteikta 328 valandos kalbos
bakalauro ir magistro darbų
konsultacijų).
rengėjams
Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“
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17.1.

Informacinių televizijos laidų
lietuvių kalba rengimas

18.
18.1.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
R. Urnėžiūtė
Žurnalo „Gimtoji kalba“
teminių puslapių „Lietuvių
bendrinės kalbos normos ir jų
kaita“ parengimas ir
publikavimas

19.
19.1.

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga
T. Lipskytė
„Aiškinamojo ryšių su
visuomene terminų žodyno“
rengimas

20.
20.1.

Visagino valstybinės kalbos centras
D. Gasiniauskienė
Valstybinės kalbos mokymo
kursų Visagino savivaldybėje
gyvenantiems suaugusiems
kitakalbiams organizavimas
Visagino švietimo pagalbos tarnyba
D. Gasiniauskienė
Valstybinės kalbos mokymo
kursų Visagino savivaldybėje
gyvenantiems suaugusiems
kitakalbiams organizavimas
UAB „Ideas Factory LT“
V. Šačkus
Elektroninio žodyno „Pasaulio
vietovardžiai“ dalies „Afrika.
Antarktida. Australija.
Okeanija“ ir dalies „Azija.
Afganistanas–Jungtiniai Arabų
Emyratai; Kambodža–
Vietnamas“ duomenų bazių
perkėlimas į vlkk.lt pasvetainę
„Pasaulio vietovardžiai“
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lituanistinių leidinių pirkimas
T. Valentukevičius
bibliotekoms

21.
21.1.

22.
22.1.

23.
23.1.

L. Martynova

Parengta ir per televiziją transliuota 190 televizijos laidų
„Aktualijos“ – kiekvienos darbo dienos įvykių (žinių) apžvalga
lietuvių kalba (trukmė 3–5 min.)

2016 m.

11780

188 teminiuose puslapiuose paskelbta 13 straipsnių, kuriuose
nagrinėjami konkretūs kalbos vartosenos atvejai, kalbos tvarkybos
reikalai ir kt., 2 skyrelio „Iš praeities“ rašiniai, 5 recenzijos, 4
„Aktualijų“ skyrelio rašiniai, 2 pokalbiai, 6 kalbotyros leidinių
apžvalgos, 8 mokslo renginių apžvalgos, 3 Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos dokumentai, 5 komentarai skyrelyje „Žiupsneliai“.

2016 m.

8920

Atlikta Lietuvoje ir užsienyje parengtų ryšių su visuomene ir kitų
giminingų sričių terminų žodynų apžvalga. Sudarytas literatūros
šaltinių sąrašas. Parengta žodyno pratarmė ir metodologija.
Sudarytas 756 ryšių su visuomene ir pagrindinių giminingų sričių
terminų sąrašas. Parengti 393 terminų straipsniai lietuvių kalba ir
antraštiniai terminų atitikmenys anglų kalba.

2016–2017 m.

18530

Pagal
120
val.
mokymo
programą
„Lietuvių
kalba
pradedantiesiems“ mokėsi 2 klausytojų grupės (40 kitakalbių).
Kursų dalyviai buvo rengiami valstybinės kalbos mokėjimo I ir III
kvalifikacinių kategorijų egzaminams.

2016 m.

3443,44

Pagal 90 val. mokymo programą „Aš noriu išmokti bendrauti
lietuviškai!“ mokėsi 2 klausytojų grupės (48 kitakalbiai). Kursų
dalyviai buvo rengiami valstybinės kalbos mokėjimo I
kvalifikacinės kategorijos egzaminui.

2016 m.

2682

Elektroninio žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ dalies „Afrika.
Antarktida. Australija. Okeanija“ duomenų bazė (iš viso 90 471
vietovardis) ir dalies „Azija. Afganistanas–Jungtiniai Arabų
Emyratai; Kambodža–Vietnamas“ duomenų bazė (iš viso 69 814
vietovardžiai) perkeltos į Kalbos komisijos pasvetainę „Pasaulio
vietovardžiai“.

2016 m.

4100

Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės,
savivaldybių ir apskričių bibliotekoms nupirkti leidinio „Albertas
Kojalavičius-Vijūkas. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos

2016 m.

880
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24.
24.1.

bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“ 22 vnt.
Kalbos programų koordinavimo taryba ir ekspertai
Paskirstytos 2016 m. kalbos programų lėšos institucijoms,
V. Ragaišienė
Kalbos programų
atliekančioms darbus pagal sutartis. Organizuotos viešųjų pirkimų
koordinavimo tarybos ir
procedūros programoje numatytiems darbams vykdyti. Patvirtintos
ekspertų veikla
2015 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, patvirtintos recenzijų ir
ekspertizių išvados ir kt.
Ekspertų pakomisėse svarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui
A. Ivanauskienė
teikiami įvairių sričių terminų straipsnių rinkiniai, terminų žodynų ir
A. Dvylytė
bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių rankraščiai, aukštųjų mokyklų
A. Pangonytė
vadovėliai, „Kalbos patarimų“ knygelės „Linksnių vartojimas“
sintaksės normos, „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių
kalbą vadovo“ medžiaga, perrašos iš Pietų Azijos kalbų taisyklės,
„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ medžiaga, kitų kalbų
asmenvardžiai (žr. 3 priedą).
Atliktos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, aukštųjų mokyklų
vadovėlių, žodynų ir kt. leidinių rankraščių kalbinės ekspertizės,
terminų žodynų rankraščių, standarto ir terminų straipsnių kalbinės
ir dalykinės ekspertizės (žr. 4 priedą).

2016 m.

41739,19

