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I. ĮŽANGA 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Europos 

Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ Kalbos komisijai pavesta 

koordinuoti Europos Sąjungos institucijų ir kitų atsakingų asmenų pateikiamų terminų derinimą 

Lietuvoje. Vykdant nutarimą atlikti svarbiausi parengiamieji darbai – su Lietuvos ir Europos 

Sąjungos atsakingų institucijų atstovais išsamiai aptarta terminologinio bendradarbiavimo sistema, 

duomenų pateikimo būdai, pasirengta patikrinti, kaip veikia terminologinės vieno langelio 

sistema. Kalbos komisijos įsipareigojimas derinti Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminus 

tiesiogiai susijęs su Kalbos komisijos veikla, tiksliau, pirmojo institucijos strateginio tikslo 

įgyvendinimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo nuostatų vykdymas Kalbos komisijai 

jau artimiausiu metu turėtų padėti efektyviau siekti strateginiame veiklos plane iškeltų uždavinių – 

užtikrinti glaudesnę kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, sudaryti sąlygas operatyvesnei kalbos 

normų sklaidai viešajame gyvenime.    

2010 metais Kalbos komisijoje struktūrinių pokyčių nebuvo. 

Kalbos komisija neįgyvendina Vyriausybės prioritetų ir Vyriausybės programos nuostatų. 
 

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 
 

2010 metų Kalbos komisija strateginiame veiklos plane buvo numatyti du strateginiai 

tikslai, kuriuos įgyvendinant vykdytos trys programos. 

1-asis strateginis tikslas. Užtikrinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą, jos 

funkcionavimą ir sklaidą visose viešojo gyvenimo srityse (01). 

Pirmojo institucijos tikslo įgyvendinimas vertinamas pagal vieną efekto kriterijų – 

Savalaikis kalbos pokyčių nustatymas ir norminimas, visuomenės poreikius tenkinančios 

informavimo sistemos sukūrimas; proc. per metus (E-01-01). 2010 metų strateginiame veiklos 

plane patvirtintas kriterijaus metinis rodiklis – 8,0 proc., pasiektas rodiklis – 8,6 proc. 

Įgyvendinant strateginį tikslą parengta daugiau nei planuota Kalbos komisijos nutarimų projektų 

(numatyti 6, parengta 14), suteikta visuomenei daugiau konsultacijų nei buvo numatyta (planuota 

suteikti apie 34000, suteikta 35947), aprobuota ir LR terminų banke paskelbta daugiau nei 

planuota teisės aktuose vartojamų ar teikiamų vartoti terminų (planuota 1100, aprobuota 1122), 

įvyko planuotas Koordinavimo ir Ekspertų tarybų posėdžių skaičius (atitinkamai 8 ir 93). Pateikti 

duomenys rodo, kad strateginio tikslo įgyvendinimo rodikliai įvykdyti.  
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Pirmasis strateginis tikslas 2010 metais buvo įgyvendinamas vykdant vieną programą – 

„Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ (1.5). Ją vykdo Kalbos komisijos 

sekretoriatas. Programos tikslas – išsaugoti valstybinės kalbos statusą, organizuoti kalbos 

norminamąją veiklą, užtikrinti jos tęstinumą ir sklaidą. Kalbos komisija, įgyvendindama šį 

programos tikslą, 2010 metais pirmenybę teikė valstybinės kalbos statuso stiprinimui, kalbos 

norminamajai veiklai ir efektyviai kalbos normų sklaidai. Siekdama užtikrinti valstybinės kalbos 

teisinę apsaugą, Kalbos komisija valstybės institucijoms teikė pastabų ir siūlymų dėl įstatymų ir 

nutarimų projektų. Pirmiausia išskirtini dviejų įstatymų projektai – Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetui pateikta siūlymų dėl naujos Švietimo įstatymo redakcijos projekto; Teisės ir teisėtvarkos 

komitetui, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir Žmogaus teisių komitetui pateikta esminių 

pastabų dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto. Ne 

mažiau svarbus ir Kalbos komisijos sekretoriato parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ projektas, 

kuris ne tik sudaro sąlygas, kaip minėta, efektyviau vykdyti kalbos norminamąją veiklą, bet ir 

numato teisinę valstybinės kalbos statuso apsaugą. Kalbos komisija tai pat pateikė siūlymų dėl 

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimų kitų svarbių dokumentų 

rengėjams (LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui dėl Mokslo doktorantūros nuostatų 

projekto, LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl LR Vyriausybės projekto „Dėl diplomų, diplomo 

priedėlio (priedo) ir pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, jų gamybos, apskaitos, 

registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt.). Vykdydama kalbos norminamąją 

veiklą, Kalbos komisija ypač daug dėmesio skyrė kalbos norminimo ir vartosenos sąsajai užtikrinti 

– naujas realijas įvardijančių lietuvių bendrinei kalbai neteiktinų žodžių (ar jų reikšmių) 

prevencijai, operatyviai kalbos rekomendacijų sklaidai viešojoje erdvėje, visuomenės 

konsultavimui aktualiais kalbos klausimais, Lietuvos Respublikos terminų banko ir Kalbos 

konsultacijų banko plėtrai ir kt.    

 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 
Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

 Rezultato:     

R-05-01-01 Valstybinės kalbos raidos prognozavimas ir ope-
ratyvus norminimas, visuomenės poreikius tenki-
nančios kalbos konsultavimo sistemos sukūrimas 
(parengtų VLKK nutarimų projektų skaičius, su-
teiktų kalbos konsultacijų skaičius, apbuotų ter-
minų straipsnių LR terminų banke skaičius, įvy-
kusių Ekspertų tarybos pakomisių ir Koordina-
vimo tarybos posėdžių skaičius; vnt. per metus) 

34600 37184 108 

 Produkto:    

P-05-01-01-01 Efektyvios VLKK organizacinės ir norminamo-sios 
veiklos užtikrinimas (etatai kasmet)  

21,5 21,5 100 
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Rezultato vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl netinkamo planavimo (neįvertinta, kad 

kiekvienais metais kalbos konsultacijų telefonu ir internetu suteikiama maždaug tūkstančiu 

daugiau).  

 
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Asignavimai 
Patvirtinti (patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 
litų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 1010,0 999,9 99 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas: 

1010,0 999,9 99 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

1010,0 999,9 99 

1.2. ES ir kitos tarptautinės 
paramos lėšos 

   

1.3. specialiųjų programų lėšos ir 
pajamų įmokos 

   

2. Kiti šaltiniai     

 

Kalbos komisija, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto 2010 m. 

lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 141-S-41 „Dėl 2010 metų trečio ketvirčio valstybės biudžeto 

asignavimų naudojimo parlamentinės kontrolės rezultatų“, peržiūrėjo ir racionaliai panaudojo IV 

ketvirčio asignavimus – sutaupė 10,1 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų. 
 

2-asis strateginis tikslas. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančią lietuvių kalbos 

normų sklaidą, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą, skatinti kalbos paveldo apsaugą 

(02). 

Antrojo institucijos tikslo įgyvendinimas vertinamas pagal keturis efekto kriterijus – kalbos 

norminimo ir vartosenos sąsajos užtikrinimas per kalbos normų sklaidą ir kalbos tyrimų plėtrą; 

proc. per metus (E-02-01); modernių technologijų kalbos ištekliams tvarkyti taikymas; vnt. 

kasmet (E-02-02); kalbos vartotojų poreikių tenkinimas – specialistų kalbinis rengimas; 

operatyvus visuomenės informavimas; kitakalbių integracija; vnt. kasmet (E-02-03); kalbos 

paveldo (senosios raštijos paveldo, tarmių ir etninių vietovardžių) apsauga, moksliniai tyrimai ir 

sklaida; proc. kasmet (E-02-04). 2010 metų strateginiame veiklos plane patvirtintas pirmojo 

kriterijaus (E-02-01) metinis rodiklis – 3,0 proc., pasiektas rodiklis – 5,8 proc.; antrojo kriterijaus 

(E-02-02) patvirtintas metinis rodiklis – 5 vnt., pasiektas rodiklis – 5 vnt.; trečiojo kriterijaus (E-

02-03) patvirtintas metinis rodiklis – 21 vnt., pasiektas rodiklis – 22 vnt.; ketvirtojo kriterijaus (E-

02-04) patvirtintas metinis rodiklis – 7 proc., pasiektas rodiklis – 7,5 proc. Pateikti efekto kriterijų 

rodikliai rodo, kad strateginis tikslas pasiektas (visi efekto kriterijai įgyvendinti 100 ir daugiau 



 4 

proc.). Vertinant išvardytų kriterijų pokyčių kryptį palygintos 2009 metais įvykdytų, 2010 metais 

planuotų ir įvykdytų kriterijų reikšmės. Atlikta analizė rodo, kad 2010 metais efektyviai naudojant 

turimus asignavimus ir žmogiškuosius institucijos išteklius pavyko užtikrinti tą patį kriterijų 

įgyvendinimo lygmenį, nors Kalbos komisijai buvo skirti mažesni asignavimai (2009 metais skirta 

3253,0 tūkst. Lt, 2010 metais – 2815,0 tūkst. Lt). Įvertinus pasiektus rezultatus, galima teigti, kad 

2010 metais sudarytos reikiamos sąlygos visuomenės poreikius tenkinančiai lietuvių kalbos normų 

sklaidai, kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrai, kalbos paveldo apsaugai. 

Antrasis strateginis tikslas 2010 metais buvo įgyvendinamas vykdant dvi programas – 

Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą (2.9) ir 

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą (2.6). Abiejų programų 

vykdytojai yra mokslo ir studijų institucijos, viešosios ir kitos įstaigos. Kalbos komisijos vadovybė 

ir sekretoriato darbuotojai tiesiogiai programų priemonių nevykdo. 

Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos 

tikslas – užtikrinti lietuvių kalbos funkcionalumą ir visuomenės poreikius tenkinančią kalbos 

normų sklaidą, skatinti kalbos mokslo ir taikomosios kalbotyros plėtrą. Kalbos komisija, 

įgyvendindama šį programos tikslą, 2010 metais pirmenybę teikė valstybinės kalbos 

funkcionalumui viešajame gyvenime skatinti, efektyviam visuomenės kalbiniam švietimui ir 

ugdymui užtikrinti, kalbos mokslo ir taikomiesiems tyrimams bei jų rezultatų plėtrai vykdyti. Iš 

svarbiausių pagal programą atliktų 2010 metais darbų pirmiausia minėtinos visuomenės kalbiniam 

švietimui ir ugdymui skirtos priemonės – Visagino miesto visuomeninės televizijos „Russkaja 

volna“ kiekvienos darbo dienos žinių santraukos lietuvių kalba rengimas (162 laidos); žurnalo 

„Gimtoji kalba“ teminių puslapių „Valstybinės kalbos norminimo problemos ir normų sklaida“ 

rengimas, publikavimas ir platinimas (179 psl.); aukštųjų universitetinių mokyklų, kolegijų, 

apskričių, valstybinės reikšmės ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms nupirkti ir nemokamai 

perduoti 48 pavadinimų 1778 lituanistiniai leidiniai. Visuomenei aktualūs ir aukštosiose 

universitetinėse mokyklose baigti rengti 3 terminų žodynai – „Aiškinamojo veterinarijos terminų 

žodynas“, „Aiškinamasis botanikos (augalų ekologijos ir geografijos) terminų žodynas“, 

„Maitinimo įmonių terminų aiškinamasis lietuvių–anglų kalbų žodynas“. Šiuose žodynuose pirmą 

kartą teikiama visuomenei svarbių sričių norminė terminija. Aprobuotų terminų žodynų rengimas 

ir Lietuvos Respublikos terminų banko plėtra atlieka neteiktinų žodžių ir (ar) jų reikšmių 

prevencijos funkciją, užtikrina greitesnę normų sklaidą, taip pat sudaro sąlygas taikomosios 

kalbotyros plėtrai. Lietuvių kalbos institute baigto vykdyti Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių 

vartosenos tyrimo: 1998–2008 m. rezultatais bus pasinaudota rengiant Kalbos komisijos 

protokoliniais nutarimais tvirtinamas Leksikos rekomendacijas.  

Mokslo ir studijų reikmėms svarbūs ir 2010 metais vykdyti senųjų raštijos paminklų 

leidimų su moksliniais komentarais rengimo darbai. 
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

 Rezultato:     

R-09-01-01 
 
R-09-01-02 
 
 
R-09-01-03 
 
R-09-01-04 
 
R-09-01-06 
 
R-09-01-07 

Veiksmingesnis lietuvių kalbos išteklių tvarkymas 
(proc. kasmet) 
Spartesnė lietuvių kalbos terminijos tvarkytos ir 
gausinimo sistemos plėtra; terminijos sklaida 
(proc. kasmet) 
Efektyvesnė lietuvių kalbos mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaida (proc. kasmet) 
Veiksmingesnės visuomenės švietimo kalbos 
klausimais sistemos kūrimas (proc. kasmet) 
Kokybiškesnis  įvairių sričių specialistų kalbinis 
rengimas (proc. kasmet) 
Spartesnė suaugusiųjų kitakalbių integracija (proc. 
kasmet) 

3 
 
5 
 
 

1,5 
 

4,5 
 

5,8 
 

1,5 

3 
 

5,4 
 
 

10,3 
 
9 
 

5,7 
 
2 

100 
 

100 
 
 

687 
 

200 
 

98 
 

133 

 Produkto:    

P-09-01-01-01 
 
P-09-01-02-01 
P-09-01-02-02 
 
 
P-09-01-02-03 
 
P-09-01-02-04 
 
P-09-01-03-01 
P-09-01-03-02 
 
P-09-01-03-03 
 
 
P-09-01-04-01 
 
P-09-01-04-02 
P-09-01-04-03 
 
P-09-01-06-01 
 
 
P-09-01-06-03 
 
P-09-01-07-01 
 
P-09-01-07-03 

Kuriamos elektroninių duomenų bazės (vnt. 
kasmet) 
Rengiami terminų žodynai (vnt. kasmet) 
Įtraukti (ir/arba patikrinti) į Lietuvos Respublikos 
terminų banką aprobuoti ir teiktini terminai (vnt. 
kasmet) 
Neatlygintinai bibliotekoms perduoti išleisti 
terminų žodynai (vnt. pav. kasmet) 
Terminų žodynų, standartų ir kitų terminų 
rinkinių ekspertizė (vnt. kasmet) 
Įvairių kalbotyros sričių tyrimas (vnt. kasmet) 
Rengiamos ir leidžiamos monografijos, studijos, 
senieji raštai ir kt. leidiniai (vnt. kasmet) 
Neatlygintinai bibliotekoms perduotos išleistos 
monografijos, studijos, senųjų raštų leidimai ir kt. 
(vnt. pavadinimų kasmet) 
Parengti ir išleisti žinynai, žurnalai, informaciniai 
leidiniai ir kt. produktai (vnt. kasmet) 
Priimti VLLK nutarimai (vnt. kasmet) 
Remtos informacinės, šviečiamosios ir kt. priemo-
nės aktualiais kalbos klausimais (vnt. kasmet) 
Remti kalbos kultūros ir specialybės kalbos, 
valstybinės kalbos įgūdžių, specialybės kalbos 
tobulinimo ir kt. kursai (val. kasmet) 
Aprobuoti vadovėliai ir kt. mokomosios 
priemonės (vnt. kasmet) 
Remti valstybinės kalbos mokymo kursai (grupės) 
suaugusiems kitakalbiams (vnt. kasmet) 
Neatlygintinai bibliotekoms perduoti išleisti 
mokomieji leidiniai kitakalbiams (vnt. pavadinimų 
kasmet) 

1 
 
4 

40 000 
 
 
0 
 

10 
 
3 
3 
 
1 
 
 
1 
 
6 
2 
 

12046 
 
 

40 
 
2 
 
1 

1 
 
4 

40 000 
 
 
4 
 

10 
 
3 
3 
 

42 
 
 
1 
 

14 
3 
 

11964 
 
 

47 
 
3 
 
1 

100 
 

100 
100 

 
 

400 
 

100 
 

100 
100 

 
420 

 
 

100 
 

233 
150 

 
99 
 
 

118 
 

150 
 

100 

 

 Kaip matyti iš pateiktų duomenų, daugumos rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 

reikšmės yra didesnės nei buvo planuotos. Aptariamuoju atveju efektyvų kriterijų įgyvendinimą 
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lėmė ne tik racionalus žmoniškųjų išteklių naudojimas, bet ir Kalbos komisijos 2010 m. 

asignavimų perskirstymas ir veiklos prioritetų tikslinimas. Iš programos „Teisinė ir administracinė 

valstybinės kalbos priežiūra“ į Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 

2006–2015 metų programą buvo perkelti sutaupyti 85,0 tūkst. Lt (2010 m. pradžioje sumažintas 

Kalbos komisijos patalpų nuomos mokestis). Šios lėšos skirtos kalbos vartotojų poreikiams tenkinti 

– šalies viešosios bibliotekos aprūpintos aktualiais lituanistiniais leidiniais. Kadangi metų pradžioje 

lituanistinių leidinių pirkti nebuvo numatyta, patikslinus Kalbos komisijos asignavimų sąmatą 

pagal programas atsirado galimybė nupirkti leidinių, todėl R-09-01-03, P-09-01-02-03, P-09-01-

03-03 kriterijų reikšmė yra gerokai didesnė nei buvo planuota. Įvykdyta P-09-01-04-02 kriterijaus 

reikšmė didesnė nei planuota – parengta daugiau VLKK nutarimų (atsižvelgta į spręstinas 

problemas ir kalbos vartotojų poreikius). Įvykdyta P-09-01-06-03 kriterijaus reikšmė taip pat 

didesnė už planuotąją – gauta daugiau vertinti bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių. Nustatant 

kriterijų reikšmes neišvengta planavimo netikslumų, kuriuos visų pirma lėmė asignavimų 

tikslinimas pagal programas.  
 

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
 

Asignavimai 
Patvirtinti (patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 
litų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 1457,0 1456,1 99,94 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas: 

1457,0 1456,1 99,94 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

1457,0 1456,1 99,94 

1.2. ES ir kitos tarptautinės 
paramos lėšos 

   

1.3. specialiųjų programų lėšos ir 
pajamų įmokos 

   

2. Kiti šaltiniai     

 

Nepanaudotus 0,9 tūkst. Lt metų pabaigoje grąžino programą vykdžiusios institucijos 

(grąžintas darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos). Lietuvos J. Žemaičio karo akademija, 

Vilniaus dailės akademija ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas grąžino 

lėšas dėl sumų apvalinimo ir susidariusio soc. draudimo įmokų likučio. Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas nepanaudojo 663,01 Lt dėl naujos buhalterinės apskaitos netikslumų.  

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos tikslai – lietuvių 

kalbos tarmių įrašų fondo, pritaikyto prie šiuolaikinių reikalavimų, sudarymas, mokomosios 

medžiagos apie tarmes rengimas ir leidyba, tarmių medžiagos publikavimas, etninių vietovardžių 

kompiuterinės bazės sudarymas, institucijų paraiškų, programų ekspertizė, institucijų veiklos 

vertinimas.  
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2010 metai buvo baigiamieji programos, kurioje numatyti darbai prisidėjo prie svarbios 

lietuvių tautos kultūros paveldo dalies – tarmių ir etninių vietovardžių – išsaugojimo, 

įgyvendinimo metai. Kaip ir buvo planuota, iš programos lėšų 2010 metais baigtos rengti kelios 

elektroninės duomenų bazės – Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) vietovardžių bazė, 

„Lietuvių kalbos atlaso“ kortelių duomenų bazė, Lietuvių kalbos tarmių tekstynas ir Šiaurės rytų 

vilniškių ploto tarminės medžiagos duomenų bazė. Mokslo ir studijų reikmėms ypač naudingi 

turėtų būti Lietuvių kalbos instituto išleisti 3 tarmių leidiniai – V. Kardelio „Dūkšto apylinkių 

tekstai“ (su kompaktine plokštele), V. Kardelio ir kt. „Rytų aukštaičiai vilniškiai“ (su kompaktine 

plokštele) ir A. Balčiūnienės ir kt. „Rytų aukštaičiai kupiškėnai“ (su kompaktine plokštele). 
 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

 Rezultato:     

R-06-01-01 
 
R-06-01-02 
 
 
R-06-01-03 

Efektyvesnių būdų sukauptiems tarmių įrašams 
išsaugoti taikymas (proc. kasmet) 
Spartesnis tarmių (pirmiausia – nykstančių) faktų 
kaupimas mokslo ir studijų reikmėms (vnt. 
kasmet) 
Spartesnis modernių priemonių dialektologijos 
mokslui plėtoti taikymas; sąlygų archyvine 
medžiaga naudotis sudarymas (proc. kasmet) 

9 
 
4 
 
 

18 

9 
 
4 
 
 

18 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 

 Produkto:    

P-06-01-01-01 
 
P-06-01-01-03 
 
P-06-01-01-04 
 
P-06-01-02-01 
 
P-06-01-02-02 

Lietuvių kalbos tarmių įrašų fondo kūrimas (proc. 
kasmet) 
Lingvistinių ekspedicijų organizavimas (vnt. 
kasmet) 
Tarmių duomenų LKI skaitmeninimas ir paieškos 
sistemos kūrimas (proc. kasmet) 
Dialektologijos ir kt. fondų medžiagos 
publikavimas (vnt. kasmet) 
Lietuvių tarmių tekstyno kūrimas (proc. kasmet) 

9 
 
4 
 

14 
 
1 
 

18 

9 
 
4 
 

14 
 
1 
 

18 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

 Rezultato:    

R-06-02-01 Spartesnis bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų 
mokomąja medžiaga aprūpinimas (vnt. kasmet) 

4 5 125 

 Produkto:    

P-06-02-01-01 
 
P-06-02-01-01 

Mokomosios medžiagos apie tarmes rengimas ir 
leidyba (vnt. kasmet) 
Mokomųjų priemonių ekspertizė (a. l. kasmet) 

4 
 

70 

5 
 

20 

125 
 

29 

 Rezultato:    

R-06-03-01 Spartesnis tarmių medžiagos rengimas 
publikavimui (vnt. kasmet) 

3 3 100 

 Produkto:    

P-06-03-01-01 Nykstančių tarmių medžiagos rengimas spaudai 
(vnt. kasmet) 

3 3 100 

 Rezultato:    
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Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

R-06-04-01 Spartesnis pirmosios modernios istorinių etninių 
vietovardžių duomenų bazės kūrimas, jos 
pritaikymas mokslo reikmėms (proc. kasmet) 

15 15 100 

 Produkto:    

P-06-04-01-01 Istorinių etninių (Lietuvos paribio ir užribio) 
vietovardžių bazės rengimas (proc. kasmet) 

15 15 100 

 Rezultato:    

R-06-06-01 Darbų kontrolė ir kokybės užtikrinimas (val. 
kasmet) 

30 35 117 

 Produkto:    

P-06-06-01-01 Institucijų paraiškų, ataskaitų ir kt. vertinimas (val. 
kasmet) 

30 35 117 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad daugumos rezultato ir produkto vertinimo 

kriterijų reikšmės yra įvykdytos. Didesnės ar mažesnės nei buvo planuotos šių kriterijų reikšmės 

yra dėl netinkamo planavimo (leidinių rankraščiai gauti vėliau nei buvo numatyta). 

 
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Asignavimai 
Patvirtinti (patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 
litų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 348,0 347,9 99,97 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas: 

348,0 347,9 99,97 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

348,0 347,9 99,97 

1.2. ES ir kitos tarptautinės 
paramos lėšos 

   

1.3. specialiųjų programų lėšos ir 
pajamų įmokos 

   

2. Kiti šaltiniai     

 

Programos priemonę vykdęs Vilniaus universitetas grąžino susidariusį soc. draudimo 

įmokų likutį – 0,1 tūkst. Lt.  

 

______________________________________ 


