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Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas

1. Lietuvių kalbos kultūros metų viešinimo veiklos
1.1.

1.2.

1.3.

Lietuvos Respublikos Seime
organizuoti spaudos konferenciją,
skirtą Lietuvių kalbos kultūros
metams ir Lietuvių kalbos dienoms
atidaryti
Sukurti ir transliuoti Lietuvių
kalbos kultūros metus anonsuojantį
vaizdo klipą
Vykdyti Lietuvių kalbos kultūros
metų renginių viešinimo veiklas

Valstybinė lietuvių kalbos
komisija

2017 metų
I ketvirtis

Viešoji įstaiga „Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija“,
Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija (toliau – Kultūros
ministerija)
Kultūros ministerija, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija (toliau – Švietimo ir
mokslo ministerija), Valstybinė
lietuvių kalbos komisija, viešoji
įstaiga „Virtus Lt“
Valstybinė lietuvių kalbos
komisija

2017 m. I
ketvirtis

Valstybinė kalbos inspekcija,
Kultūros ministerija

2017 m. I
ketvirtis

Valstybinė kalbos inspekcija,
Kultūros ministerija

2017 m. I
ketvirtis

Valstybinė lietuvių kalbos
komisija, Lietuvos mokslų
akademija
Viešoji įstaiga Pilietinės minties
institutas, Valstybinė lietuvių
kalbos komisija, Švietimo ir
mokslo ministerija
Valstybinė lietuvių kalbos

2017 m. I
ketvirtis

2017 m. I-IV
ketvirčiai

Organizuoti baigiamąją
2017 m. IV
konferenciją, skirtą Lietuvių kalbos
ketvirtis
kultūros metams uždaryti
2. Lietuvių kalbos kultūros metų veiklos, skirtos skatinti lietuvių kalbos puoselėjimą

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Organizuoti Gražiausių įmonių
pavadinimų konkurso nugalėtojų
apdovanojimą Kultūros
ministerijoje
Organizuoti taisyklingiausia kalba
išleistų knygų konkursą Vilniaus
knygų mugėje ir apdovanoti
nugalėtojus
Organizuoti apdovanojimų už
lietuvių kalbos puoselėjimą
įteikimą
Organizuoti Nacionalinio diktanto
konkursą
Atlikti jaunųjų mokslininkų,

2017 m. I
ketvirtis

2017 m. I

2

doktorantų ir studentų
taisyklingiausių mokslo darbų
atranką
Organizuoti Lietuvių kalbos
kultūros metams skirtus renginius
Lietuvos bibliotekose

komisija, Lietuvos mokslų
akademija

ketvirtis

Lietuvos bibliotekininkų
2017 m. I-IV
draugija, apskričių ir
ketvirčiai
savivaldybių viešosios
bibliotekos, Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, bendrojo ugdymo
mokyklų bibliotekos
2.7.
Parengti ir organizuoti interaktyvų Viešoji įstaiga „Virtus Lt“
2017 m. II
žaidimą 15min.lt portale –
ketvirtis
Nacionalinis egzaminas „Ką žinau
apie lietuvių kalbą?“
3. Lietuvių kalbos kultūros metų edukacinės veiklos, skirtos vaikams ir jaunimui
2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

4.1.

4.2.

Organizuoti konkursą „Švari kalba
– švari galva“

UAB „Tilde informacinės
2017 m. I
technologijos“, Švietimo ir
ketvirtis
mokslo ministerija, Valstybinė
lietuvių kalbos komisija,
Švietimo inovacijų ir
technologijų asociacija, UAB
Strateginių komunikacijų centras
Švietimo ir mokslo ministerija
2017 m. I
ketvirtis

Organizuoti lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiadą Lietuvos ir
užsienio lietuviškų mokyklų
mokiniams (9-12 kl.)
Organizuoti Lietuvos gimnazijų ir
Švietimo ir mokslo ministerija
2017 m. I
bendrojo ugdymo vidurinių
ketvirtis
mokyklų jaunųjų kalbininkų esė
kalbos temomis ir kalbos tiriamųjų
darbų konkursą „Tikrai yra kalba,
kur žodis pasitinka ir palydi...“,
skirtą Jonui Kazlauskui ir Antanui
Lyberiui atminti
Organizuoti Lietuvos mokinių
Švietimo ir mokslo ministerija
2017 m. II
dainuojamosios poezijos konkursą
ketvirtis
Organizuoti 49-ąjį Lietuvos
Švietimo ir mokslo ministerija
2017 m. II
mokinių jaunųjų filologų konkursą
ketvirtis
Organizuoti 46-ąjį tarptautinį
Švietimo ir mokslo ministerija
2017 m. IV
jaunimo epistolinio rašinio
ketvirtis
konkursą
4. Lietuvių kalbos kultūros metų veiklos, skirtos lietuvių kalbos populiarinimui ir
neformaliam mokymui Lietuvoje ir užsienyje
Organizuoti Lietuvių kalbos dienų
Valstybinė lietuvių kalbos
2017 m. I
renginius Lietuvoje ir užsienyje
komisija, kitos valstybės ir
ketvirtis
savivaldybių institucijos ir
įstaigos
Vykdyti kampaniją „Biblioteka –
Lietuvos nacionalinė Martyno
2017 m. I-IV
integracijai“
Mažvydo biblioteka
ketvirčiai
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Gerinti šalies gyventojų prieigą prie
lietuviškų elektroninių leidinių,
praplečiant šių leidinių pasiūlą
Organizuoti Metų knygos rinkimų
akcijoje dalyvaujančių knygų
kelionių turus
Parengti ir organizuoti renginių
ciklą „Lietuvių kalbos gyvybės
festivalis“
Organizuoti Lietuvių kalbos
kultūros metams skirtą Tautosakos
savaitę

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

2017 m. III-IV
ketvirčiai

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

2017 m. III-IV
ketvirčiai

Lietuvių kalbos institutas,
viešoji įstaiga „Religinės
muzikos centras“, Lietuvos
dailės muziejus
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas

2017 m. III
ketvirtis

________________

2017 m. IV
ketvirtis

