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S1 forma 
 

    II. INSTITUCIJOS MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI IR EFEKTO KRITERIJAI 

 

Institucijos misija 

 Daugiakalbėje Europos Sąjungoje išsaugoti valstybinės kalbos statusą ir paveldą, skatinti jos plėtrą, 
užtikrinti lietuvių kalbos funkcionavimą visose viešojo gyvenimo srityse 

Institucijos strateginiai tikslai  

1. Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą, jos funkcionavimą ir sklaidą visose viešojo 
gyvenimo srityse 

2. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių lietuvių kalbos normų sklaidą, kalbos mokslo ir 
taikomosios kalbotyros plėtrą, skatinti kalbos paveldo apsaugą 

Strateginių tikslų efekto kriterijai 

1. Savalaikis kalbos pokyčių nustatymas ir norminimas, visuomenės poreikius tenkinančios 
informavimo sistemos sukūrimas (pro. per metus)   
2. Kalbos norminimo ir vartosenos sąsajos užtikrinimas per kalbos normų sklaidą ir kalbos tyrimų 
plėtrą (proc. per metus) 

 3. Modernių technologijų kalbos ištekliams tvarkyti taikymas (vnt. kasmet) 

4. Kalbos vartotojų poreikių tenkinimas – specialistų kalbinis rengimas; operatyvus visuomenės 
informavimas; kitakalbių integracija (vnt. per metus) 

5. Kalbos paveldo (senosios raštijos paveldo, tarmių ir etninių vietovardžių) apsauga, moksliniai 
tyrimai ir sklaida (proc. kasmet) 

 

S2 forma  
 

III. INSTITUCIJOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ TRUMPAS APRAŠYMAS 
 

Programa Tikslai Laukiami rezultatai 

1.5. Teisinė ir administracinė 
valstybinės kalbos priežiūra 
 
(Programą vykdo Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija) 

1. Teisinė ir administracinė 
valstybinės kalbos priežiūros – 
kalbos raidos prognozavimo ir 
savalaikio norminimo – 
užtikrinimas    

1. Valstybinės kalbos normini-
mo ir vartosenos sąsajos užtikri-
nimas; visuomenės poreikius 
tenkinančios kalbos konsultavi-
mo sistemos sukūrimas (vnt. 
kasmet) 

1.6. Tarmių ir etninių 
vietovar-džių išsaugojimas 
2001–2010 m. 
 
(Programą vykdo Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija) 
 
 

1. Lietuvių kalbos tarmių įrašų 
fondo, pritaikyto prie šiuolai-
kinių reikalavimų, sudarymas 
 

1. Efektyvesnių būdų sukaup-
tiems tarmių įrašams išsaugoti 
taikymas (proc. ) 
2. Spartesnis tarmių (pirmiausia 
– nykstančių) faktų kaupimas 
mokslo ir studijų reikmėms 
(vnt. kasmet) 
3. Spartesnis modernių prie-
monių dialektologijos mokslui 
plėtoti taikymas; sąlygų archy-
vine medžiaga naudotis suda-
rymas (proc. kasmet) 

 2. Mokomosios medžiagos 1. Spartesnis bendrojo lavinimo 
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apie tarmes rengimas ir 
leidyba  

ir aukštųjų mokyklų mokomąja 
medžiaga aprūpinimas (vnt. 
kasmet) 

 3. Tarmių medžiagos 
publikavimas 

1. Spartesnis tarmių medžiagos 
rengimas publikavimui (vnt. 
kasmet) 

 4. Sisteminio elektroninio 
etni-nių vietovardžių sąvado 
suda-rymas 

1. Spartesnis modernių techno-
logijų sukauptiems vardyno 
duomenims sisteminti taikymas 
(proc. kasmet) 

 5. Institucijų paraiškų, progra-
mų ekspertizė, institucijų 
veiklos vertinimas 

1. Remiamų darbų kontrolė ir 
kokybės užtikrinimas (val. 
kasmet) 

1.9. Valstybinės kalbos normi-
nimas, vartojimas, ugdymas ir 
sklaida 2006–2015 m. 
 
(Programą vykdyoValstybinė 
lietuvių kalbos komisija) 

1. Lietuvai tapus daugiakalbės 
Europos Sąjungos nare užtik-
rinti lietuvių kalbos, kaip vals-
tybinės kalbos, statusą ir jos 
funkcionalumą visose viešojo 
gyvenimo srityse, skatinti 
visuomenės poreikius atitin-
kančią lietuvių kalbos plėtrą 

1. Veiksmingesnis lietuvių kal-
bos išteklių tvarkymas (proc. 
kasmet) 
2. Spartesnė lietuvių kalbos 
terminijos tvarkybos ir gausi-
nimo sistemos plėtra; terminijos 
sklaida (proc. kasmet) 
3. Efektyvesnė lietuvių kalbos 
mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaida (proc. kasmet) 
4. Veiksmingesnės visuomenės 
švietimo kalbos klausimais sis-
temos kūrimas (proc. kasmet) 
5. Spartesnė kalbos vartosenos 
ir jos polinkių tyrimų rezultatų 
sklaida (proc. kasmet) 
6. Kokybiškesnis  įvairių sričių 
specialistų kalbinis rengimas 
(proc. kasmet) 
7. Spartesnė suaugusiųjų kita-
kalbių integracija (proc. kasmet) 

 

S3 forma 

III. ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VYKDOMŲ PROGRAMŲ 
FINANSINIS PLANAS (2010 metai) 

 

Lėšos, tūkst. litų 

Programų pavadinimai 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 
asignavimai 

 iš viso iš jų ES lėšos 

kitos lėšos 
(nurodomi 
šaltiniai) 

Etatai  

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
                                    

1.5. Teisinė ir administracinė valstybinės 
kalbos priežiūra 

1095,0   21,5 

1.6. Tarmių ir etninių vietovardžių 
išsaugojimas 2001–2010 m. 

348,0    
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1.9. Valstybinės kalbos norminimas, 
vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 m. 

1372,0    

Iš viso asignavimų valdytojo programoms 2815,0    

 
________________________ 


