
SEMINARAI PAGAL ILGĄJĄ PROGRAMĄ 

„DOKUMENTŲ KALBA IR TVARKYBA“. 

 

Mokymų dalyvis gali rinktis tik vieną, kelis ar visus modulius.  

 

Lektorė Vytauto Didžiojo universiteto docentė Laimutė Bučienė 

 

Programos anotacija 

Šiandien daugiausia rūpesčių kelia įstaigų ir organizacijų raštai, kitaip sakant, kasdieninė kanceliarinė 

kalba, todėl labai aktualu reikalų raštų tvarkytojams nuolat atnaujinti lietuvių kalbos žinias. 

Seminaruose bus pateikiama labai konkrečių kalbos patarimų, iš kurių aiškėtų, kaip rašyti dokumentų 

tekstus ir atskiras jų dalis, kaip formuluoti reikalų raštų teiginius, kur ir kaip vartoti kanceliarinės 

kalbos štampus, kuo keisti netinkamus kanceliarizmus, kaip taisyti paplitusias klaidas ir apskritai kas 

tinka ir kas netinka kanceliarinei kalbai. Atsižvelgiant į naujas kalbininkų rekomendacijas ir 

kanceliarinės kalbos poreikius bus aptariami aktualiausi kalbos reiškinių vertinimai, jų vartojimo ir 

nevartojimo rekomendacijos. Mokymų metu ne tik bus pateikta naudinga teorinė informacija, bet ir 

žinios bus pritaikomos praktiškai. 

 

Programos tikslas 

Plėsti ir gilinti dokumentų rengimo ir įforminimo teorines žinias bei praktinius gebėjimus, tobulinti 

kanceliarinės kalbos  įgūdžius. 

 

 

I MODULIS (Kovo 15 d.).  Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai  

Teorija: 

 Dokumentų rengimo taisyklės  

 Dokumentų rengimo ir tvarkymo pokyčiai  

Praktika. Dokumentų tekstų rašymas  

Savarankiškas darbas. Užduočių, skirtų įtvirtinti įgytas teorines žinias, atlikimas.  

Kaina 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

II MODULIS (Balandžio 12 d.). Kanceliarinės kalbos aktualijos: dažniausios dokumentų 

kalbos morfologijos ir sintaksės problemos  

Teorija: 

 Iš praktinio dokumentų tvarkymo darbo: dėl kai kurių linksnių, prielinksnių ir polinksnių 

vartojimo taisyklingumo  

 Iš praktinio dokumentų tvarkymo darbo: dėl kai kurių gramatinių formų vartojimo 

taisyklingumo Praktika. Keblesniųjų  morfologijos ir sintaksės reiškinių vartojimo atvejų 

analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių morfologijos ir sintaksės reiškinių vartojimo žinias, 

atlikimas  

Kaina 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

III MODULIS (Gegužės 24 d.). Kanceliarinės kalbos aktualijos: dažniausios dokumentų 

kalbos leksikos, žodžių darybos problemos  

Teorija: 

 Dokumentų kalbos leksikos normos ir pažeidimai  

 Dokumentų kalbos žodžių darybos negerovės  

Praktika. Aktualiųjų leksikos, žodžių darybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių leksikos ir žodžių darybos žinias, atlikimas  



Kaina 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

IV MODULIS. Dokumentų skyrybos ypatumai  

Teorija: 

 Privalomoji skyryba  

 Probleminiai skyrybos atvejai  

Praktika. Pagrindinių taisyklių taikymas atsižvelgiant į naujas skyrybos taisykles  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių skyrybos žinias, atlikimas  

Kaina - 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

 

V MODULIS. Dokumentų rašybos ypatumai  
Teorija. Aktualiausi  rašybos dalykai  

Praktika. Sunkesnių ir probleminių rašybos atvejų analizė  

Savarankiškas darbas. Užduočių, įtvirtinančių rašybos žinias, atlikimas. 

Kaina - 26 eur./asm. su pažymėjimu. 

                                                                        

Atsakinga metodininkė Ramunė Dasevičienė 

 

 


