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NURODYMAI VERTINIMO KOMISIJAI  
 

 Neaiškiai parašyti, pribraukyti atsakymai vertinami 0 taškų.  

 Jeigu teksto suvokimo užduoties atsakymas, vertinimo komisijos nuomone, yra teisingas arba 

iš dalies teisingas, bet formuluojamas kitais žodžiais, negu pateikta vertinimo instrukcijoje, 

skiriama vertinimo instrukcijoje numatytas taškų skaičius. Jeigu atsakymas teisingas, bet 

nenumatytas instrukcijoje, vertinimo komisija gali papildyti instrukciją ir skirti atitinkamai 

taškų. Tokiu atveju vertinimo komisijos pirmininkas rašo laisvos formos aktą, kuriame fiksuoja 

teisingą atsakymą ir jo įtraukimo į instrukciją argumentus. Aktą pasirašo visi komisijos nariai, 

jo originalas prisegamas prie NEC patvirtintos vertinimo instrukcijos, kopija išsiunčiama NEC.  

 Vertindami kalbos vartojimo sando užduotis, vertintojai paraštėje žymi klaidas, po to 

užduoties apačioje esančioje lentelėje „Taškų suma“ užrašo skiriamą taškų skaičių.  

 Jeigu dviejų vertintojų įvertinimai skiriasi daugiau nei dviem taškais, vertinimo komisijos 

pirmininkas darbą peržiūri dar kartą ir nutaria dėl galutinio vertinimo. Jei įvertinimai skiriasi 

mažiau nei dviem taškais, galutiniu laikomas antrasis įvertinimas. 

 Neapvalintą taškų sumą, skiriamą už testo užduotis, vertinimo komisijos pirmininkas užrašo 

testo sąsiuvinio viršelyje esančioje lentelėje.  

 Pasiekimų patikrinimo vertinimo protokolo grafoje ,,Galutinis vertinimas“ (stulpelyje ,,Taškų 

suma“) pasiekimų patikrinimo trijų dalių (kalbėjimo (dalis žodžiu), skaitymo, kalbos vartojimo, 

rašymo (I dalis raštu) ir klausymo (II dalis raštu)) taškai apvalinami iki sveikojo skaičiaus.  

 Taškai, esantys stulpelyje ,,Taškų suma“, konvertuojami į balą, pagal nustatytą taškų ir balų 

atitikties lentelę (žr. Vertinimo instrukcijoje). 
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SKAITOMO TEKSTO SUPRATIMAS 
1 užduotis. Kaip veikia pyktis? (8 taškai) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A D G H K C I F E 

 

2 užduotis. (12 taškų) 

Nr. Atsakymų variantai Vertinimo normos Taškai 

1. Nes pasiuntinys papasakodavo plačiau ir 

daugiau, nei parašyta laiške. 

Savais žodžiais paaiškinta priežastis: 

nes pasiuntinys atnešdavo daugiau žinių, 

nei parašyta laiške. 

1 

Nes būdavo vaišinamas kaip svarbus 

svečias. 

Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. / Tik 

cituojama. 

0 

2.  Santūrus / santūrumas: „nepuldavo jo 

praplėšti iš skubos drebančiom rankom“; 

 

pagarbus / pagarba draugui: „padėdavo 

laišką ant stalo greta Senojo Testamento“  

 

 

Tinkamai apibūdintas kunigas Kristijonas / 

įvardytos dvi savybės:  

 santūrus / susitvardantis / 

susivaldantis / kantrus /  

santūrumas; 

 pagarbus / pagarba draugo laiškui / 

su draugu / jaunyste susijusiems 

prisiminimams. 

2 

Įvardyta viena savybė.  1 

 Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. 0 

3.  Jei iš apžiūrėto popieriaus buvo galima 

spėti, kad draugas buvo netoliese, bet 

neaplankė, kunigas Kristijonas 

supykdavo. 

Savais žodžiais įvardyta susierzinimo 

priežastis: 
jis nebėra svarbus jaunystės draugui.  

1 

 

Jei popierius būdavo iš Kiautų. Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. / Tik 

cituojama. 

0 

4. Personifikacija: „popierius juk galėjo 

papasakoti“ / „Laiškas visada į namus 

atnešdavo džiaugsmą ir šventę.“   

 

perfrazuota mįslė: „Baltą pievą, kurioje 

ganosi juodos avys.“  

Išrašytos tinkamos citatos. 

  

Personifikacijos citata gali būti ir ilgesnė: 

„popierius juk galėjo papasakoti, kur 

buvojo jo šeimininkas, kur tą popierių 

pirko.“   

2 

Tinkama tik viena citata. 1 

 Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. 0 

5. Tai lietuvių grožinės literatūros 

pradininkas Kristijonas Donelaitis, nes 

minima jo žmona Ana Regina, 

pasakoma, kad jis pastatė naują 

bažnyčią, augino sodą, padarė pianiną. 

 Įvardyta istorinė asmenybė – 

(lietuvių grožinės literatūros pradininkas, 

poemos „Metai“ autorius, poetas, 

evangelikų liuteronų kunigas) Kristijonas 

Donelaitis. 

 Išrašytos dvi biografinės detalės iš 

3 
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kelių galimų: 

žmona Ana Regina, geriausias 

K. Donelaičio draugas Johanas Šperberis, 

nuveikti darbai, pomėgiai: pastatyta nauja 

bažnyčia, auginamas sodas; padarytas 

pianinas, barometras; minimos vietovės, 

susijusios su jo gyvenimu: Gumbinės 

apylinkės, Tilžė, Karaliaučius. 

Įvardyta asmenybė ir pateikta viena 

biografinė detalė.  

2 

Įvardyta asmenybė.  1 

 Įvardytos tik detalės (viena detalė). / 

Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. 

0 

6. Šis kreipinys turbūt primena jaunystės 

siekius / greitai prabėgusį gyvenimą / 

praėjusią jaunystę, o esama situacija 

skaudina, nes jaučiasi gyvenantis 

neprasmingai.  

Tinkamai paaiškinama problema – atlikti 

darbai neteikia džiaugsmo, neatrodo 

prasmingi. 

1 

Nes visada rašydavo tą patį. Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. 0 

7. Jaunystės dienų bičiulio laiškai  / 

jaunystės prisiminimai  skatina 

Kristijoną mąstyti apie prasmingą 

gyvenimą. / 

Jaunystės draugo laiškai Kristijonui 

labai svarbūs.  

Tinkamai (teiginiu) suformuluota 

pagrindinė mintis, atskleidžianti Kristijono 

jauseną. 

 

1 

Draugo laiškas. Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. 0 

8. Meninis.  Tinkamai įvardytas funkcinis stilius – 

meninis. 
1 

 Atsakyta netinkamai. / Neatsakyta. 0 

 

Skaitymo testo taškų suma –  20  

Pastabos. 

1. Atsakymą mokinys gali suformuluoti savais žodžiais, jis gali pateikti tokį atsakymą, kurio nėra skiltyje 

Atsakymų variantai. Svarbu, kad jo atsakymas neprieštarautų Vertinimo normoms. 

2. Į atsakymą žiūrima kaip į vienovę. Kitaip tariant, jei dalis parašyto teksto yra tinkamas atsakymas į 

klausimą, bet likusioje dalyje yra iškraipytų faktų arba padaryta logikos klaidų bei pan., visas atsakymas 

yra neteisingas (skiriama 0 taškų, jei klausimo vertė 1 taškas). 

3. Į rašybos, skyrybos, stiliaus klaidas skaitymo sando atsakymuose neatsižvelgiama. 

 

 

 

 

KALBOS VARTOJIMAS 
 

1 užduotis (5 pirminiai taškai) 2 užduotis (15 pirminių taškų) 

 

1 properšą  1 gražiausių 

2 išsirikiavusios  2 kopose 

3 kažko  3 spinduliais 

4 jausdami  4 pajūryje / pajūry 

5 nusklendžia  5 rudenį 
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   6 kraštovaizdžiu 

   7 ramybe 

   8 širdžiai 

   9 baltąsias 

   10 keturias 

   11 dviejų 

   12 kurioje 

   13 šiuose 

   14 kampeliuose 

   15 šiuolaikiniam 

 

 

 3 užduotis (15 pirminių taškų) 4 užduotis (10 pirminių taškų) 

 

1 nekenčiame  1 nuo 

2 įžvelgia  2 tarp 

3 skverbiasi  3 ant 

4 pastebėjai  4 tad 

5 bendradarbiavo  5 apie 

6 apdorojo  6 kad 

7 tyrė  7 kai 

8 žavėdavomės  8 už 

9 gilinsitės  9 prie 

10 įgusite  10 bei 

11 įveiksite    

12 džiaugsis    

13 susidurtų    

14 nesiremtų    

15 pamėk    

 

 

 

Pastaba: Trumpinimai vardažodžių ir veiksmažodžių užduotyse neleistini (išskyrus vienaskaitos 

Vietininką).  – Suderinta su VLKK. 

Pirminė kalbos vartojimo testo taškų suma – 45 taškai 

Galutiniai taškai – 45 : 3 = 15 taškų 

 

RAŠYMAS  

 
VERTINIMO KRITERIJAI 

I. Turinys 

Aspektai Taškai Aprašai 

Tema, pagrindinė 

mintis, jos 

pagrindimas 

8 

Tema suvokta puikiai. Parašyta išsamiai pagal 3 įvestyje pateiktus 

nurodymus. Aiški pagrindinė mintis, dalinės ir baigiamosios išvados 

pagrįstos.  

6 

Tema suvokta gerai. Parašyta pagal 3 įvestyje pateiktus nurodymus, 

bet nepakankamai išsamiai. Pakankamai aiški pagrindinė mintis, 

dalinės ir baigiamosios išvados tinkamos.  

4 

Tema iš esmės suvokta, bet yra nukrypimų. Tinkamai parašyta pagal 

2 įvestyje pateiktus nurodymus / glaustai aptariama pagal 3 

nurodymus. Pagrindinė mintis nepakankamai aiški, dalinės ir/ar 

baigiamosios išvados ne visada tinkamos arba kai kur jų trūksta.  

2 

Tema suvokta iš dalies, yra nukrypimų. Tinkamai parašyta pagal 1 

įvestyje pateiktą nurodymą / glaustai aptariama pagal 2 nurodymus. 

Pagrindinė mintis tik numanoma, dalinės ir/ar baigiamosios išvados 
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netinkamos arba jų trūksta.   

1 
Tema šiek tiek suvokta, yra nemažai nukrypimų, bandoma rašyti 

bent pagal 1 įvestyje pateiktą nurodymą.  

0 
Užduotis, tema nesuvokta, tekstas su įvestimi nesiejamas. Parašyta 

visai kita nei nurodyta tema. 

Iš viso 8  

 

II. Raiška 

2.1. Teksto struktūra 

1. Įžanga 1 Įžanga tinkama. 

0 Įžanga netinkama arba jos nėra. 

2. Dėstymo pastraipų 

struktūra, teksto 

nuoseklumas 

2 Dėstymo pastraipos aiškios, tinkamos struktūros – paisoma 

pasakojimo, aprašymo, samprotavimo reikalavimų. Tekstas nuoseklus. 

1 Dėstymo pastraipos nepakankamai aiškios, yra struktūros trūkumų. 

Tekstas pakankamai nuoseklus. 

0 Pastraipos (-a) kuriamos netinkamai. Tekstas nenuoseklus. 

3. Apibendrinimas 1 Apibendrinimas tinkamas. 

0 Apibendrinimas netinkamas arba jo nėra. 

4. Pavadinimas 1 Sugalvotas pavadinimas atitinka temą. 

0 Pavadinimas neatitinka temos. Pavadinimo nėra. 

Iš viso 5  

 

2.2. Stilius 

Bendrieji stiliaus 

reikalavimai 

5 

Kalba aiški, logiška, sklandi. Kalbinė raiška atitinka rašymo situaciją, 

tikslą, adresatą ir žanrą. Nepastebėta ryškesnių stiliaus trūkumų. 

Žodynas tinkamas ir pakankamas. / (1–2 trūkumai) 

3 

Kalbinė raiška iš dalies atitinka rašymo tikslą, adresatą, situaciją ir 

žanrą. Mintys formuluojamos nevisiškai aiškiai. Žodynas 

patenkinamas, ne visada vartojamas tinkamai. / (7–8 trūkumai) 

1 

Kalbinė raiška menkai atitinka rašymo tikslą, adresatą, situaciją ir 

žanrą. Kalba nesklandi, mintys formuluojamos neaiškiai, dėl to didesnę 

teksto dalį sunku suprasti. Žodynas skurdus, dažnai vartojamas 

netinkamai. / (13–15 trūkumų) 

0 
Kalba neaiški, nelogiška, nesklandi. Žodynas skurdus, vartojamas 

netinkamai. / (16 ir daugiau trūkumų) 

Iš viso 5  

  

2.3. Kalbos normų laikymasis, rašybos ir skyrybos taisyklių taikymas 

1. Gramatika 

(morfologija ir sintaksė), 

žodynas 

3 
Gramatinės konstrukcijos ir formos įvairios, vartojamos tikslingai ir 

pakankamai taisyklingai. / (1–3 klaidos) 

2 Normų laikomasi; yra keletas klaidų. / (4–7 klaidos) 

1 
Normų stengiamasi laikytis; yra nemažai klaidų, tačiau jos teksto iš 

esmės suprasti netrukdo. / (8–12 klaidų) 

0 
Normų nesilaikoma. Klaidų labai daug. Tai trikdo ir kartais trukdo 

suprasti tekstą. / (13 ir daugiau) 

2. Rašyba  ir  skyryba 

4 Rašyba ir skyryba pakankamai taisyklinga. / (1–7 klaidos) 

3 
Taisykles stengiamasi taikyti; yra daugiau klaidų. / 

(8–13 klaidų) 

2 
Taisykles stengiamasi taikyti, tačiau yra nemažai klaidų, nors jos teksto 

iš esmės suprasti netrukdo. / (14–19 klaidų) 

1 Taisykles stengiamasi taikyti, tačiau yra daug klaidų. / 
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(20–25 klaidos) 

0 
Taisyklės netaikomos. Klaidų labai daug, todėl tekstą suprasti sunku. / 

(26 ir daugiau) 

Iš viso  7  

 

Pastabos: 

1. Vertintojas už turinį ir stilių atsižvelgdamas į aprašus gali skirti ir tarpinius taškus. 

2. Gramatikos, žodyno klaidomis laikytini atvejai, nurodyti Didžiųjų kalbos klaidų sąraše. 

3.   Stiliaus trūkumais laikytinas žargonas bei atvejai, nurodyti Didžiųjų kalbos klaidų sąraše. 

4. Gramatikos, žodyno, rašybos ir skyrybos klaidos, stiliaus trūkumai nedubliuojami. 

5. Ta pati rašybos klaida bendrašakniuose žodžiuose laikoma viena klaida. 

6. Sintaksinės konstrukcijos neišskyrimas arba skyrimas iš vienos pusės laikomas viena klaida. Vertinant 

skyrybą būtina remtis Privalomosiomis skyrybos taisyklėmis. 

7. Viename sakinyje žymimas ne daugiau kaip vienas stiliaus trūkumas. 

8. Rašomo teksto apimtis nurodoma užduotyje (200–250 žodžių), jei parašytas ilgesnis nei 200 žodžių 

tekstas, likusioje dalyje padarytos gramatikos, žodyno, rašybos, skyrybos klaidos bei stiliaus trūkumai 

neskaičiuojami. Turinys ir struktūra vertinami viso teksto atžvilgiu. 

9. Jeigu mokinys parašė mažiau negu 200 žodžių, iš taškų, skiriamų už rašymo užduotį, skaičiaus atimama 

atitinkamai taškų: 

 189–170  žodžių tekstas (trūksta 11–30 žodžių), atimamas 1 taškas;  

 169–150 žodžių tekstas (trūksta 31–50 žodžių), atimami 2 taškai;  

 149–130 žodžių tekstas (trūksta 51–70 žodžių), atimami 3 taškai;  

 129–110 žodžių tekstas (trūksta 71–90 žodžių), atimami 4 taškai;  

 109–90 žodžių tekstas (trūksta 91–110 žodžių), atimami 5 taškai; 

 89–70 žodžių tekstas (trūksta 111–130 žodžių), atimami 6 taškai.                                               

10. Jei parašytas 69 ir mažiau žodžių tekstas – darbas nevertinamas (už rašymo testą skiriama 0 taškų). 

11. Jei rašto darbas parašytas kita, nei nurodyta užduotyje, tema, už rašymo testą skiriama 0 taškų. 
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 KLAUSYMAS 

 
Pastaba: į rašybos, skyrybos, stiliaus klaidas vertinant neatsižvelgiama.  

1 užduotis. KNYGA–ALBUMAS „VILEIŠIŲ RŪMŲ ANSAMBLIS VILNIUJE“ (7 taškai) 

 Teiginiai Teisingas Neteisingas 

0 Dabartinio Antakalnio pradžią puošia išskirtinio 

grožio architektūros pastatai.  

V  

1. Leidinyje apie Vile šių rūmus V lniuje pateikta daug 

iliustracijų. 

V  

2.  Vile šių rūmuose buvo kuriami pasakojimai apie  

įvairias V lniaus vietas. 

 V 

3. Dėl istorinės medžiagos stokos leidinys parengtas 

mažesnės apimties nei sumanyta. 

 V 

4. Knygos skyriuje „Lituanistiniai fondai“ 

supažindinama su Vile šių turėta biblioteka. 

 V 

5.  Leidinyje nemažai vietos skiriama architekto 

Aug sto Kle no asmenybei aprašyti. 

 V 

6. Vile šių rūmai – pirmoji nacionalinio sąjūdžio 

būstinė V lniuje. 

V  

7. Leidinio rengėjų siekiama ištaisyti istorikų paliktas 

klaidas. 

 V 

 

2 užduotis. ŽODYNAS – AUTORINIS DARBAS  

 (8 taškai) 

1 (maždaug / apie / beveik / apytikriai) 10 (dešimties) 

2 (skirtingomis) spalvomis 

3 (nauji /naujai atsiradę) žodžiai / iš jų / jų 

4 teminėmis grupėmis / pagal temas / temomis 

5 (naujų kasdienių) žodžių / terminų / reikšmių 

6 (5 / penkių) žmonių / rengėjų / kalbininkų 

7 optimistė / nusiteikusi optimistiškai 

8 taisyklingumas / turtingumas / aiškumas / tikslumas 

 

Klausymo sando taškų suma –  15 (vienas taškas už tinkamą atsakymą) 

 

KLAUSYMO UŽDUOČIŲ TEKSTAI 

1 užduotis. KNYGA–ALBUMAS „VILEIŠIŲ RŪMŲ ANSAMBLIS VILNIUJE“ 

Dabartinio Antakalnio, iki pat XIX a. pabaigos buvusio Vilniaus priemiesčiu, pradžią 

puošia ne tik visiems žinomas baroko perlas – švento Petro ir Povilo bažnyčia. Tikrai ne kiekvienas 

vilnietis ar miesto svečias, pro ją traukdamas ir kairėje gatvės pusėje pamatęs išskirtinio grožio 

neobarokinius pastatus, žino, kas ir kada pastatė šiuos rūmus. O dažnas, patyręs, kad rūmuose 

įsikūręs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, nustemba: kodėl gi ne ambasada? Ne kokio nors 

turtuolio rezidencija?  



Lietuvių kalba (valstybinė)  2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas  Vertinimo instrukcija 

 

 

Atsakyti į visus šiuos ir dar į daugybę kitų klausimų padės neseniai išleista knyga–albumas 

„Vile šių rūmų ansamblis Vilniuje“. Gausiai nuotraukomis ir kita vaizdine medžiaga iliustruoto 

leidinio sumanytojas, sudarytojas ir vienas iš autorių – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis.  

  Pasak literatūros istoriko, bibliografo Sigito Narbuto, Vile šių rūmai – viena iš 

legendomis ir pasakojimais apaugusių Vilniaus vietų. Pagalvojus apie šį daugiau kaip prieš šimtą 

metų iškilusį architektūrinį ansamblį, į galvą ateina XX a. pradžios lemtingieji įvykiai ir 

Nepriklausomybės Aktas, kuris galbūt buvo, o gal ir tebėra ten paslėptas...  

Planuota leidinį parengti daug kuklesnį, tačiau pradėjus rinkti medžiagą, istorijos ir 

pasakojimai gijomis vedė tolyn per visus laikotarpius nuo ansamblio pastatydinimo metų iki pat šių 

dienų, tad knygoje atsirado skyrius „Vile šių rūmų ansamblio istorijos bruožai“. O siekiant 

pristatyti, kas gi šiais laikais saugoma buvusioje Vile šių rezidencijoje, parengtas skyrius 

„Lituanistiniai fondai“ – apie instituto bibliotekos fonduose ir archyvuose saugomus lobius.  

Nemažai vietos knygoje skiriama Petro Vileišio asmenybei, jo kultūrinei ir visuomeninei 

veiklai aprašyti. Ansamblį, susidedantį iš rezidencinių rūmų, gyvenamojo namo prie gatvės, 

pagalbinio pastato ir tvoros su puošniais metaliniais vartais, pasistatydino būtent šis žymus 

lietuvybės atgimimo veikėjas, pramonininkas ir inžinierius. Neobaroko stiliaus pastatus 

suprojektavo vilnietis architektas Augustas Kleinas. 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirbantiems žmonėms norisi dalintis Vile šių 

rūmų grožiu ir pasakojimu, kad tai yra pirmoji lietuvių tautinio judėjimo rezidencija Vilniuje, kad 

tai – ne tik gražūs pastatai, bet ir atminties vieta, simbolinis kompleksas, kurį reikia pažinti ir 

suprasti.  

Anot Gyčio Vaškelio, šita knyga turėtų paskatinti žmones, kurie dar ką nors žino ar saugo, 

atsiliepti... Bendras visų indėlis padėtų užpildyti baltąsias istorijos dėmes. 
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2 užduotis. ŽODYNAS – AUTORINIS DARBAS 

 

Šiandien kalbiname Bendrinės lietuvių kalbos žodyno vyriausiąją redaktorę. 

Šiuo metu yra baigiamas rengti Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Kada šiuo žodynu 

jau bus galima naudotis internete? 
Šiuo žodynu jau dabar galima naudotis, nes internete įkelta maždaug 10 raidžių. Be to, 

įkelti visi tų 10 raidžių žodžiai su reikšmėmis, pavyzdžiais, kirčiuotėmis ir panašiai. Vadinasi, iš 

dalies žodynas visuomenei prieinamas.  

Jeigu jau keletas raidžių yra internete, kaip patekti į tą žodyną? 
Adresu www.bkz.lki.lt. 

Tai nėra bandomasis variantas? 
Ne, tai nėra bandomasis variantas. Net vizualiai išskiriame raides – mėlynos spalvos raidės rodo, 

kad sąrašas visiškai baigtas, raudonos – kad pradėtas, įdėti tik gabaliukai, o juodos spalvos, kaip 

galima pamatyti patiems, dar neaktyvios, nes jų dar nėra. 

Papasakokite plačiau apie patį žodyną. 
 Žodynas – autorinis darbas. Visų pirma, turime susirinkti žodžius, kuriuos dėsime į 

žodyną, juos atrinkti. Tai nėra taip paprasta, kaip atrodytų. Žinoma, naudojamės ir kitų žodynų 

medžiaga, žiūrime, kokie žodžiai yra vartosenoje. Patys turbūt žinote, kad yra begalė naujų žodžių. 

Ar jau verta į žodyną dėti tuos žodžius, ar neverta? Reikia išsiaiškinti, apsispręsti.  

Pasimokę iš ankstesnių žodynų patirties, supratome, kad kai kuriuos žodžius reikia 

apibrėžti ir prie jų dirbti ne pagal abėcėlę. Žodžius reikia suskirstyti teminėmis grupėmis. Yra 

daugybė terminų, atskiros veiksmažodžių grupės, pavyzdžiui, veiksmažodžiai su priesaga -inti 

panašūs, juos reikia apibrėžti vienodai. Tokiu būdu išlaikomas sistemiškumas, todėl žodžius 

pirmiausia rašėme temomis.  

Tuomet, žinoma, liko dalis žodžių, kurių neverta skirstyti į mažesnes temas. Tada juos 

rašėme pagal abėcėlę. 

Po to vyko viso žodyno teminis redagavimas. Tai buvo daroma pagal tas pačias temas.  
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Šiuo metu jau pasiektas toks etapas, kai žodynas parašytas ir suredaguotas pagal temas, tačiau dabar 

redaguojamas pagal abėcėlę iš eilės. Juk nuo tada, kai parašėme kai kuriuos žodžius, praėjo nemažai 

laiko – atsirado daug naujų terminų ar naujų kasdienių žodžių, kurie tuo metu, kai rašėme, į sąrašą 

nepateko. Redaguodami žodyną peržiūrime visą medžiagą. Jeigu ko nors trūksta, įtraukiame. 

Pasižiūrime, ar neatsirado naujų reikšmių. Kitaip tariant, tą žodyną dar gerokai koreguojame. 

Iš Jūsų pasakojimo suprantu, kad žodynas yra rengiamas jau keletą metų. Kiek 

žmonių su juo dirba?  
Žodynas rengiamas jau senokai, bet į internetą raides pradėjome dėti 2013 m. Šiuo metu 

žodyną rengia tik penki žmonės. Deja, tai yra mažai.  

Kaip Jūs manote, kam šis žodynas bus naudingas?  
Visada stengiuosi nusiteikti optimistiškai ir įsivaizduoju, kad jis bus reikalingas daug kam. Be 

jokios abejonės, pirmiausia – redaktoriams, vertėjams ir apskritai kalbos tvarkytojams. Žinoma, 

labai norėčiau tikėtis, kad bendrinės lietuvių kalbos žodynu naudosis tie žmonės, kuriems yra brangi 

lietuvių kalba, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai ir nori pasitikslinti vieno ar kito žodžio 

reikšmę. 

Dėkoju Jums už pokalbį. 
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Pastaba. Vertintojas atsižvelgdamas į aprašus gali skirti ir tarpinius taškus.  

 
 


