
 
     

 

Mokymai organizuojami įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės 

vietos plėtros 2016- 2022 m. strategiją (toliau –VPS) 

 

Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose:  

teorija ir praktika įgyvendinant VPS 
 

 
Administracinė kalba yra bendrinės kalbos atmaina. Ji privaloma dokumentuose — raštuose, protokoluose, aktuose, sutartyse, 

įgaliojimuose,  teisės aktuose ir kt. Administracinės kalbos pagrindą sudaro paprastosios kalbos vartosena, bet bendrųjų dalykų jai 

nepakanka. Bendrinės kalbos žodžiai čia gali įgyti specialią reikšmę. Administracinė kalba turi būti tiksli, logiška, tikslinga, 

objektyvi, be vaizdingų ir emocinių žodžių. Ypač svarbu teisinis tikslumas ir pagrįstumas. Norint parengti kokybišką, juridinę 

galią turintį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių, žodyną, žinoti tam tikrus reikalavimus. 

 

Lektorė: Aušra Žemienė  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Profesinės kalbos studijų centro Lietuvių kalbos 

skyriaus lektorė 

Mokymų programa: 
 

08.40 – 09.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava 

09.00 – 09.45 Administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarba. Bendrinės ir administracinės kalbos santykis; 

kalbos kodifikavimas; Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo norminiai dokumentai ir institucijos; atsakomybė už 

įvairius valstybinės kalbos vartojimo ar kalbos taisyklingumo pažeidimus. 

09.45 – 12.00  Kanceliarinės kalbos aktualijos. Sudėtinių pavadinimų rašymas (bendrosios juridinių asmenų 

pavadinimų sudarymo nuostatos; juridinių asmenų pavadinimų rašymas, dokumentų pavadinimų  (raštų antraščių) 

sudarymas ir rašymas, oficialiųjų pavadinimų vartojimo tekste ypatumai); adresato  rašymas oficialiuose 

dokumentuose; kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose; datos ir skaičių rašymas; pareigų, garbės vardų, mokslinių 

laipsnių ir kt. pavadinimų rašymas, giminės formos vartojimas; kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir rašymo 

reikalavimai; skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, taško ir kt.) rašymas. 

12.00 – 12.45   Pietūs 

12.45 – 14.00  Praktinės užduotys  

14.00 – 14.15 Pertrauka 

14.15 – 15.45  Oficialiųjų dokumentų teksto ypatumai. Skirtingų rūšių dokumentų formalioji ir sintaksinė 

struktūra, teksto pradžios formuluotės; stiliaus reikalavimai (dalykinis objektyvumas ir tikslumas, tikslingumas ir 

aiškumas,  taisyklingumas ir kt.) ir kalbinės raiškos priemonės (bevardės giminės formų, bendraties konstrukcijų 

vartojimo svarba, tikslumo ir įsakmumo  raiška, žodžių tvarkos ypatumai, mandagumo žodžių vartojimo problemos); 

probleminiai administracinės kalbos terminų, jų darybos, gramatinių formų, sintaksinių konstrukcijų vartojimo atvejai; 

sudėtingesni rašybos (j rašyba, būsimojo laiko trečiojo asmens forma, dalelytės) ir skyrybos (lyginamosios 

konstrukcijos) atvejai. 

15.15 – 16.15  Kavos pertraukėlė 

16.15 – 17.00  Kalbos etiketas. Kreipimosi, prašymo, pasisveikinimo, atsisveikinimo raiška; efektyvios 

komunikacijos principais grindžiamas dalykinis susirašinėjimas; elektroninio bendravimo ypatumai (nekalbiniai 

simboliai elektroninėje terpėje ir kt.). 

17.00 – 18.00  Praktinės užduotys. 

UAB „Juridicum“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų 

pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą. 
 

UAB "Juridicum", įmonės kodas: 300606570, tel. nr.: 8 5 2032952, mob.tel. 8 680 10445, el. paštas: info@juridicum.lt,adresas: Naugarduko 68B, LT-

03203,Vilnius 

Mokymų vieta ir laikas: Mokymų trukmė: Dalyvių skaičius: 
 

 2018 m. spalio 30 d.  

Viešbutis  „BEST BALTIC Kaunas“, 

Mickevičiaus g. 28, Kaunas 

 

09:00 – 18:00 val. 

 

 

Grupė iki 15 asm. 
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