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Pagrindinės valstybinės kalbos 

politikos nuostatos 

• Pagrindinis valstybinės kalbos politikos tikslas – išsaugoti 

kalbos paveldą ir skatinti jos plėtrą, kad būtų užtikrintas 

lietuvių kalbos funkcionalumas visose viešojo gyvenimo 

srityse.  

 

• Svarbiausias kalbos politikos uždavinys – planingai ir 

kūrybingai veikti valstybinės kalbos raidą taip, kad 

visuomenė suvoktų savosios kalbos vertę ir nenusiviltų jos 

galiomis. 

 



Kalbos teisinis reglamentavimas 

 Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (1995 m. sausio 31 d. Nr. I-

779): 

 Nereglamentuoja neoficialaus bendravimo ir tautinių mažumų kalbų vartojimo. 

 

 

 Valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymas (projektas). 

 Įstatymas taikomas visoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms. 

 Kitiems nuostatos taikomos tiek, kiek jų veikla yra reglamentuojama Lietuvos 

Respublikos norminių teisės aktų ir susijusi su visuomenės interesais – 

valstybės saugumu, visuomenės sveikata, sveikatos apsauga, vaikų ir jaunimo 

ugdymu, tautinės kultūros apsauga, žmonių sauga darbe, užimtumo ir vartotojų 

teisių apsauga, visuomenės informavimu ir kt.  



Prievolė vartoti valstybinę kalbą 

 Teisės aktų leidyba; 

 Raštvedyba, finansiniai dokumentai ir pan. 

 Susirašinėjimas tarp institucijų, įmonių ir pan. 

 Gyventojų aptarnavimas; 

 Teismai; 

 Sandoriai; 

 Oficialūs renginiai; 

 Švietimas: 

 12 straipsnis. Visos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos turi išmokyti 

valstybinės kalbos valstybės nustatyta tvarka.  

 Viešai demonstruojamos audiovizualinės programos, kino filmai ; 

 Viešieji užrašai 



Taisyklingumo reikalavimai 

 Taisyklingumo reikalavimai keliami: 

 žiniasklaidos priemonėms,  

 knygoms ir kitiems leidiniams,  

 viešiesiems užrašams  



Valstybinės kalbos politikos tikslai 

 Užtikrinti valstybinės kalbos funkcionalumą 

visose viešojo gyvenimo srityse; 

 patenkinti naujus, Europos integracijos lemiamus 

žinių visuomenės poreikius; 

 skatinti kūrybingą kalbos paveldo panaudojimą 

kalbos vartosenos reikmėms. 



Kalbos norminimo, tvarkybos ir 

priežiūros institucijos 

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

 Valstybinė kalbos inspekcija 

 Savivaldybių kalbos tarnybos 

 

 Lietuvių kalbos draugija,  

 kitos visuomeninės organizacijos,  

 pedagogai,  

 įvairių sričių specialistai  



Aktualiausios kalbos politikos temos 

 Lietuvių kalbos vartojimas visose gyvenimo srityse. 

 Elektroninės terpės lietuvinimo darbai. 

 Lietuvių kalbos vartojimas moksle ir studijose. 

 Valstybinės ir užsienio kalbų viešasis vartojimas 

(viešieji užrašai, juridinių asmenų pavadinimai ir 

pan.). 

 Kalbos taisyklingumo dalykai (nemotyvuotas 

svetimžodžių vartojimas, kalbos klaidos viešojoje 

informacijoje ir pan.) 



Rūpimi kalbos ugdymo dalykai 

 Vadovėlių kalbos taisyklingumas. 

 Mokytojų ir dėstytojų (ne lituanistų) kalbos 

taisyklingumas. 

 21 straipsnis. Taisyklingos valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai 

įtraukiami į valstybės tarnautojų, pedagogų, visuomenės informavimo 

priemonių ir leidybos darbuotojų atestavimo nuostatus ir taikomi atsižvelgiant į 

kvalifikaciją bei einamas pareigas. 

 Užsienio kalbų (ypač anglų) santykis su lietuvių kalba. 

 Kalbos politikos ir viešojo vartojimo dalykai Bendrosiose 

ugdymo programose. 

 Kalbinių kompetencijų būklės ir vertinimo klausimai.   



Vadovėlių taisyklingumo kontrolė (I) 

 2006 m. vasario 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtinti 

Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo 

dalykų vadovėlių kalbos reikalavimai. 

 Kalbos reikalavimuose konkrečiau aptarti: 

  terminų teikimo, kirčiavimo reikalavimai,  

 cituojamo teksto reikalavimai,  

 surašyti šaltiniai (VLKK nutarimai, norminamieji leidiniai, aprobuoti 

žodynai), kuriais remiantis redaguojami vadovėlių tekstai.  

 

2009 m. Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė ir patvirtino Ritos 

Urnėžiūtės parengtą bendrą Vadovėlių rankraščių kalbos apžvalgą 

(http://www.vlkk.lt/lit/86969). 



Vadovėlių taisyklingumo kontrolė (II) 

 Vadovėlių pakomisė apsvarstė: 

 2004 m. 58 bendrojo lavinimo vadovėlių rankraščius; 

 2005 m. – 62; 

 2006 m. – 65; 

 2007 m. – 73; 

 2008 m. – 80 (iš 186 rankraščių knygų 47 profesinio mokymo(si) 

vadovėlių knygos, 39 profesinio mokymo(si) vadovėlių knygos 

grąžintos taisyti, 8 knygos taip ir negavo taisyklingumo žymos); 

 2009 m. – 66; 

 2010 m. – 47; 

 2011 m. 41.  



Vadovėlių taisyklingumo kontrolė (III) 

 Naujausi papildymai: 

 Lietuvių kalbos vadovėlio rankraščio vienas iš ekspertų 

atlieka dalykinę ekspertizę. Jei leidykla neatsižvelgia į 

dalykinės ekspertizės pastabas, išleisto vadovėlio vardinė 

eksperto recenzija perduodama Ugdymo plėtotės centrui ir 

skelbiama Kalbos komisijos svetainėje, žurnale „Gimtoji 

kalba“ ir kt.  

 Jei leidykla neatsižvelgia į dalykines pastabas, išleisto 

vadovėlio vardinė eksperto recenzija perduodama Ugdymo 

plėtotės centrui ir skelbiama Kalbos komisijos svetainėje, 

žurnale „Gimtoji kalba“ ir kt. 



Kalbos politika ir vartosena (I) 

 5-6 klasės: 
 „Mokiniai analizuoja mokytojo pateiktus ir pačių rastus 

pavyzdžius, parodančius, kad kalba keičiasi.“ 

 7-8 klasės: 
 „(...) mokiniai aptaria senosios ir dabartinės kalbos skirtumus, 

kalbasi apie tai, kaip ir kodėl kalba kinta. Mokiniai diskutuoja apie 

dabartinę lietuvių kalbos padėtį, kalbos kitimą, naujų žodžių 

kūrimą ir įsitvirtinimą aktyviojoje vartosenoje.“  

 



Kalbos politika ir vartosena (II) 

 9-10 klasės: 
 „Mokiniai aptaria lietuvių kalbos unikalumą ir savitumą, 

diskutuoja apie dabartinę lietuvių kalbos padėtį, kalbos kitimą, 

globalizacijos procesų poveikį lietuvių kalbai ir kitoms kalboms.“ 

 11-12 klasės: 

 Tema: Kalba ir žmogus. Kalba ir visuomenė. 

 Temos sklaida. Kalbos ugdymo darbai. 

 „Kalba kaip socialinės tvarkos kūrimo įrankis.“  

 



Kalbos konsultacijų bankas(I) 



Kalbos konsultacijų bankas(II) 



Rekomendacinis svetimžodžių sąrašas 



Norminių vietovardžių sąrašas 



Vardai 



Terminų bankas 



Dėkojame už dėmesį 


