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2022 M. LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO MOKSLINĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Priemon

ės kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asigna

vimai, 

tūkst. 

eurų 

12-001-

11-01 (F) 
Lietuvių kalbos institutas 

12. Švietimo, mokslo ir sporto Valstybės veiklos sritis  

12-001 funkcijų vykdymo programa Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida 

12-001-11-01 Užtikrinti aukščiausio lygio lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą 

12-001-

11-01 (F) 
Uždavinys: Plėtoti nacionalinių kalbos išteklių mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą 

 

12-001-

11-01-

01(TP) 

1. Plėtoti 

fundamentinius 

ir taikomuosius 

lietuvių kalbos 

tyrimus, rengti 

lietuvių 

kalbotyros 

specialistus, 

administruoti 

kalbos išteklius, 

rengti ir leisti 

mokslo 

žodynus, 

enciklopedijas, 

kalbos išteklius 

Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos 

plėtojimas ir sklaida 
1.Užtikrinti aukščiausio lygio lietuvių kalbos mokslinius tyrimus ir 

taikomąją veiklą. 

1.1. Vykdyti MTEP institucines ir ilgalaikes programas. 

1.2. Užtikrinti mokslinę veiklą, mokslo padalinių darbą, reikiamą 

mokslinių tyrimų lygį.  

2. Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus.  

Rengti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus, sudaryti sąlygas 

doktorantams rengti ir apginti humanitarinių m. srities filologijos krypties 

disertacijas. 

3. Kaupti ir plėtoti nacionalines kalbos išteklių duomenų bazes ir 

archyvus. 

3.1. Užtikrinti internetinių mokslo sklaidos šaltinių kūrimą ir priežiūrą. 

3.2. Kurti ir pildyti esamas duomenų bazes, siekti jas integruoti į bendrą 

sistemą. 

 

1.Rengti apie 50 aut. l. 

stambių mokslo darbų 

(monografijų, studijų) 

teksto, publikuoti apie 

8 stambius darbus 

(monografijas, 

studijas).  

2.Mokslo leidiniuose 

paskelbti apie 100 

straipsnių (apie 40 iš jų 

tarptautiniuose 

žurnaluose). 

3.Parengti apie 50 aut. l. 

mokslo žodynų, žinynų,  

šaltinių publikacijų, 

susistemintų duomenų, 

publikuoti apie 5 

Mokslo 

padaliniai: 

Baltų kalbų ir 

vardyno tyrimų 

centras (~6,5 

etatų),  

Bendrinės 

kalbos tyrimų 

centras (~14 

etatų), 

Geolingvistikos 

centras, 

(~14 etatų), 

Raštijos 

paveldo tyrimų 

centras 

2022 m. 

(I–IV 

ketv.) 

2000,0  
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4. Užtikrinti lietuvių kalbos tyrimų sklaidą. 

4.1. Skaityti pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje 

ir Lietuvoje, taip pat nacionalinėse mokslinėse konferencijose ar 

moksliniuose seminaruose. 

4.2. Organizuoti mokslines konferencijas ar kitus renginius. 

4.3. Skaityti mokslo sklaidos pranešimus (paskaitas) visuomenei; vykdyti 

mokslo sklaidą (žodžiu arba raštu) per žiniasklaidos priemones. 

4.4. Rengti ir išleisti mokslo žurnalus. 

 

mokslo žodynus, 

žinynus, mokslinius 

šaltinius. 

5.Trečiosios pakopos 

doktorantūros studijose 

rengti apie 12 

doktorantų. 

6.Kurti ir pildyti 

esamas duomenų 

bazes. 

7.Surengti apie 10 

mokslo ir mokslo 

sklaidos renginių. 

8. Parengti ir paskelbti 

3 mokslo žurnalų 4 

tomus. 

9.Mokslinėse 

konferencijose ir 

seminaruose 

perskaityti apie 75 

pranešimus; 

perskaityti apie 20 

mokslo sklaidos 

pranešimų 

visuomenei. 

(~12 etatų), 

Terminologijos 

centras 

(~4 etatai). 

 

 

 

_________________ 

 


