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Kviečiame teikti pasiūlymus Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos  3-jai Baltojo 
filologo skrynelės nominacijai. Daugiau informacijos yra čia:  

http://www.lkpa.vdu.lt/baltojo-filologo-skryneles-nominacija/ 

************************************************ 

Kviečiame dalyvauti LKPA ataskaitiniame susirinkime š.m. kovo 27d.                                                
Renginys vyks VU Užsienio kalbų instituto patalpose. 

Renginio programa yra pirmame 2015-jų metų naujienlaikraštyje. 

 

 

Kviečiame prisiminti vasario 16-ją – Lietuvos valstybės vienybės, 
laisvės troškimo ir kovos dėl laisvės simbolio dieną.   

1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo aktas. Dokumentas svarbus, nes Lietuva paskelbė 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais principais paremtą 
savarankišką Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje.   

Ypatingos svarbos dokumentas- Nepriklausomybės aktas buvo 
pasirašytas Vilniuje, Didžiojoje g. 30 (dabar Pilies g. 26). Posėdžiui 
pirmininkavo patriarchas dr. J.Basanavičius. Aktą pasirašė Lietuvos 
šviesuliai J.Basanavičius, K.Bizauskas, M.Biržiška, S.Banaitis, 
P.Dovydaitis, S.Kairys, P.Klimas, D.Malinauskas, V.Mironas, 
S.Narutavičius, A.Petrulis, J. Šaulys, K.S. Šaulys, J.Šernas, 
A.Stulginskis, A.Smetona, J.Smilgevičius, J.Staugaitis, J.Vailokaitis 
ir J.Vileišis. 

Garbingai kurkime Lietuvą, gerbkime  ir  skatinkime čia  gyvenančius 
lietuvius, tautinių bendrijų ir mažumų atstovus, trumpam gyventi 
atvykstančius kitataučius, kurti gražesnę, saugesnę ir laimingesnę 
Lietuvą, Europos Sąjungos ir įvairių tarptautinių organizacijų narę. 

Mokykime kalbų ir patys stenkimės išmoki čia gyvenančių tautinių 
bendrijų ir mažumų kalbas.  
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Gerbiami LKPA nariai, 
 
 
Džiaugiamės galėdami Jus informuoti apie sėkmingai vykdomą Nellip projektą 
(The Network of the European Language Labeled Initiatives and Projects) 
bei paskutinius internetinės svetainės  http://nellip.pixel-online.org/  
atnaujinimus. 
 
Tinklalapyje galite rasti daugybę naudingos informacijos apie Europos kalbų 
ženklo iniciatyvą ir jos įgyvendinimą Europos šalyse; tarp NELLIP produktų 
yra Kokybė, novatoriškumas ir bendradarbiavimas mokantis kalbų  gairės, 
sukurtos remiantis Europos kalbų ženklu apdovanotų projektų patirtimi. 
Kokybės gairės yra skirtos keturiems švietimo sektoriams: mokykloms, 
aukštajam mokslui, suaugusiųjų bei profesiniam švietimui. Čia jūs galite rasti 
patarimų kaip sėkmingai parengti bei įgyvendinti aukštos kokybės kalbinius 
projektus, vertus Europos kalbų ženklo apdovanojimo. 
 
Svetainės skiltyje Atvejo analizė (Case study) galite išsakyti savo nuomonę 
apie Europos kalbų ženklu apdovanotus projektus iš visos Europos. 
 
Jei norite pateikti savo pastabas apie projektą, galite prisijungti naudodami 
šiuos prisijungimo duomenis: vartotojo vardas-partner, slaptažodis– pixel. 
Ieškoti informacijos jūs galite duomenų bazėje, pasirenkant jus dominantį 
sektorių ar šalį, eiti į http://nellip.pixel-online.org/CS_lista.php , pasirinkiti 
projektą ir palikti savo komentarą apačioje. 
 
Būsime labai dėkingi už jūsų dalyvavimą bei nuomones. 
 
Olga Mdvedeva, Asta Jarutienė (VIKC)  
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Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutui – 15 metų 
 
Jau eilę metų prieš didžiąsias žiemos šventes Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto 
darbuotojai, o taip pat ir anksčiau institute dirbę dėstytojai, susitinka tradicija tapusiame 
renginyje. Tačiau 2014m. gruodžio 18d. šventinis vakaras buvo ypatingas – jis buvo skirtas 15-
tosioms instituto įkūrimo metinėms paminėti.  
Susirinkusiuosius pasveikino ir nuveiktais darbais pasidžiaugė dabartinė instituto direktorė 
doc. dr. Roma Kriaučiūnienė bei pirmoji šios įstaigos vadovė doc. dr. Nijolė Bražėnienė. Daug 
nuoširdžių sveikinimų bei palinkėjimų sulaukta ir iš vakaro svečių: universiteto prorektoriaus dr. 
Alekso Pikturnos, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje Politikos ir ekonomikos 
skyriaus vadovo p. Joseph Alex Hamilton’o, tarptautinių programų ir ryšių skyriaus vedėjos p. 
Raimondos Markevičienės, prof. Bonifaco Stundžio ir LKPA prezidentės Eglės Šleinotienės. 
Renginį praturtino instituto darbuotojų mokslinių darbų paroda bei fotografijų, kuriose 
įamžintos svarbiausios instituto akimirkos, stendai. 
Užsienio kalbų institutas, kaip savarankiškas Vilniaus universiteto padalinys, įkurtas 1999 
metais. Šiuo metu institute veikia  4 katedros, o jo dėstytojai moko Vilniaus universiteto 
nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentus anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, italų, ispanų, 
gruzinų  kalbų, vykdo bakalauro studijų „Anglų ir kita užsienio kalba (ispanų, prancūzų)“ ir 
„Anglų ir rusų kalbos“ programas, instituto “Kalbų mokykloje”  organizuoja užsienio kalbų 
(anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų, gruzinų) kalbų kursus ir mokymo programas visuomenei, 
atlieka mokslinius tyrimus taikomosios lingvistikos, kalbų didaktikos srityse ir taiko jų 
rezultatus užsienio kalbų mokymo ir mokymosi procese. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Maloniai prašome, deklaruojant pajamas Mokesčių inspekcijoje, pervesti LKPA 
2% nuo jūsų pajamų mokesčio sumos. Lėšas, pritarus asociacijos nariams, 

panaudosime asociacijos veiklai plėsti, renginiams organizuoti. 
Asociacijos rekvizitus rasite: 

 
http://www.lkpa.vdu.lt/informacija-apie-nario-mokesti/  
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Rašykite LKPA tarybai: 
 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)  
Didlaukio gt. Nr. 49 
LT-08303 Vilnius 

Lietuva 
Tel.: +370 5 2191640 

El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com 
www.lkpa.vdu.lt  

 
LKPA yra REAL asociacijos viena iš steigėjų (RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE LANGUES)  

www.real-association.eu 
FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) narė 

www.fiplv.org. 

 
 
 

And in the end it's not the years in your life that count.  
It's the life in your years.  

(Abraham Lincoln ) 

Robert G. Latham: 
,,Pačioje kalboje glūdi daugiau, negu bet 

kuriuose jos kūriniuose..." 

 

 

 

 

 

 


