
 

 

 

  Programos „Lietuvių kalbos prestižo stiprinimas“ (kodas 1.6) vykdymo 2020 m.  

II ketvirčio ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija, 

vykdomas darbas 

Darbo planas (kalendoriniame 

darbo plane) 

Darbo planas (pateiktoje 

ataskaitoje) 

Atlikta Lėšos Pastabos 

1. UAB 

Telekomunikacijų 

technologijų servisas 

TV laidų Visagine 

(savaitės (dienos) 

įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba prieš 

naujienų laidą „TTS 

NEWS“) sukūrimas ir 

transliavimas 

(I. Nedelko) 

13 originalių 10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba  sukūrimas ir 

transliavimas. 

13 originalių 10 min. 

trukmės televizijos laidų  

(„Savaitės kontūrai“) 

Visagine (savaitės (dienos) 

įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba  sukūrimas ir 

transliavimas. 

Sukurta ir transliuota 13 naujenų laidų 

„Savaitės kontūrai“ lietuvių kalba per 

Visagino miesto kabelinę televiziją 

„Sugardas“, kanalą „Sugardas“ ir 

„NEWS.TTS“ Youtube kanale ir 

patalpintos NEWS.TTS.LT tinklalapyje. 

Laidų  autorė-redaktorė Birutė 

Davidovičė, vaizdo ir montažo 

operatorius Andrej Safronov.  

Skirta 

1462,50 

Eur. 

Panaudota  

1462,50 

Eur. 

 

2.  Vilniaus universitetas 

Lietuvos gyventojų 

kalbinės nuostatos ir 

kalbinis elgesys 

(I. Hilbig) 

Naujausios tikslinės mokslinės 

literatūros paieška ir analizė, 

teorinio projekto pamato klojimas. 

Tyrimo metodikos rengimas: 

kiekybinės apklausos anketos 

klausimų rengimas, aptarimas 

grupėje, tolesnis rengimas. 

Naujausios tikslinės 

mokslinės literatūros paieška 

ir analizė, teorinio projekto 

pamato klojimas. Tyrimo 

metodikos rengimas: 

kiekybinės apklausos anketos 

klausimų 

rengimas. 

Vykdyti darbo plane numatyti darbai. 

Rinkta ir analizuota mokslinė literatūra. 

Įvyko 5 tyrėjų susitikimai. Parengtas 

pirminis kiekybinės apklausos klausimyno 

variantas, kurį dar reikės trumpinti. 

Klausimynas svarstytas. Klausimai pradėti 

derinti su duomenis apdoroti padėsiančia 

sociologe. Gautas leidimas be viešojo 

pirkimo už projekto paraiškoje numatytą 

kainą pirkti apklausų organizavimo 

įmonės NORSAT, su kuria buvo tartasi 

prieš teikiant paraišką ir gautas 

komercinis pasiūlymas, paslaugas.  

Skirta 1900 

Eur: d. u. 

1850 Eur; 

soc. dr. 50 

Eur. 

Panaudota  
1896,09 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 3,91 

Eur bus 

panaudotas 

III k. 

3. Vilniaus universitetas 

Lietuvių kalbos tyrimų 

pristatymas 

konferencijoje ir el. 

leidinyje 

(V. Zubaitienė) 

Susirašinėjimas su straipsnių 

autoriais, jų kelionių derinimas. 

Straipsnius rašys 17 dalyvių: 

Aliūkaitė D. „Tarmiškumo 

tvarumas Lietuvos regionuose: 

emic perspektyva“; Antanaitis A. 

(tema derinama); Gelumbeckaitė J. 

„Lietuvių kalbos tyrimai Frankfurto 

Susirašinėjimas su straipsnių 

autoriais. 6-ių konferencijos 

dalyvių kelionės išlaidų 

analizė. 

Straipsnius rinkinyje ketino publikuoti 17 

autorių. Patikslintos dvi temos: A. 

Antanaitis („Lietuvių kalba: tautiškumas 

ir tarptautiškumas“), Ch. Schneider 

(Regional distribution of contemporary 

lithuanian dialect). Pageidavimą 

spausdinti savo tyrimus pareiškė dar 7 

autoriai: J. Jaroslovienė ir J. 

Neskirta 

lėšų. 
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prie Maino universitete“; Jasionytė 

E. „Adverbialiniai sakiniai 

dabartinėje sakytinėje lietuvių 

kalboje“; Judžentytė-Šinkūnienė G. 

„Multimodalinė lietuvių kalbos 

rodomųjų įvardžių analizė“; 

Kalnača A. „Verba veids latviešu 

un lietuviešu valodā – viena un tā 

pati vai tomēr atšķirīga 

kategorija?“; Lisauskaitė A. 

„Veiksmažodžio eiti konstrukcijos 

XVI a. lietuvių kalbos raštuose“; 

Maskuliūnas B. „Povilo Višinskio 

publicistinių raštų kalbos 

ypatybės“; Maskuliūnienė Dž., 

Kvašytė R., Župerka K. 

„Daiktavardžių kaimietis, kaimietė 

kontekstai dabartinėje 

publicistikoje“; Pakalniškienė D., 

Lubienė J. „Metaforiniai šiaurės 

žemaičių patarmės somatonimai: 

artefaktinis motyvacijos modelis“; 

Pestal L. „Lietuvių ir lietuvių 

kalbos įvaizdis A. Schleicherio 

laiškuose Francui Miklošičiui“; 

Schneider Christa „Daily Language 

use in Lithuania“; Smetona A. 

„Žodžių darybos ribos“; Triaušytė 

M. „Naujojo vietinio kalbinio kodo 

samprata ir vertė: paribio žemaičių 

atvejis“; Vaskelienė J., Girdvilytė 

G. „Daiktavardžio saulė darybos 

lizdas“; Venckienė J. „Autorius ir 

jo knyga: dvejopas požiūris į 

ortografiją (XIX a. pabaiga)“; 

Zubaitienė V. „Lituanistikos 

perspektyvos Lietuvoje, arba kas 

sieja D. Kleiną, S. Daukantą, J. 

Jablonskį ir M. Miežinį“. Ketinama 

remti D. Pakalniškienės ir J. 

Urbonavičienė („Praktinė fundamentinių 

lyginamųjų instrumentinių garsų tyrimų 

nauda, teorijų ir metodų inovacijos ir 

perspektyvos“), D. Mikulėnienė („Dėl 

tradicinių lietuvių tarmių 

diferentiškumo“), D. Pakalniškienė 

(„Senosios lietuvių raštijos veiksmažodžių 

daryba: intarpiniai ir sta kamieno 

deverbatyvai“), A. Rembiałkowska 

(„Lietuviška gramatinė terminija 

Motiejaus Pranciškaus Martynaičio 1833 

m. ir 1861 m. gramatikose“), E. Švageris 

(„Eksperimentiniai baltų kalbų prozodijos 

tyrimai: naujesni metodologiniai 

aspektai“), pranešimo neskaitys, rengs tik 

straipsnį) ir S. Kietytė („Biblijos citatų 

vertimo variantiškumas Simono Vaišnoro 

„Žemčiūgoje teologiškoje“, pranešimo 

neskaitys, rengs tik straipsnį). Iš viso 

planuojama publikuoti 23 straipsnius. 

Rinkinys bus spausdinamas kaip teminis 

žurnalo „Lietuvių kalba“ numeris, vyr. 

redaktorė I. Smetonienė, redakcinę 

kolegiją žr. http://www.lietuviukalba.lt 

/index.php/lietuviukalba/about/editorialTe

am). Teminio straipsnio sudarytoja – V. 

Zubaitienė. Straipsnių autoriams išsiųstas 

laiškas dėl reikalavimų. Dėl viršelio 

dizaino, dalinio maketavimo ir angliškų 

santraukų redagavimo derinama su VU 

leidykla. Dėl 6 konferencijos dalyvių 

kelionės dar nebuvo svarstyta, kadangi 

bilietų pirkimas atidėtas į rudenį. Tyrimai 

apima visų kalbos lygmenų tyrimo sritis, 

bus taikomos įvairios metodologinės 

prieigos: fonetika ir fonologija (2 

straipsniai), dialektologija ir 

dialektometrija (4 straipsniai), gramatika 

(morfologija, žodžių daryba, sintaksė) (6 

straipsniai), leksika ir semantika (2 

http://www.lietuviukalba.lt/
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Lubienės (KU), J. Vaskelienės, D. 

Maskuliūnienės ir B. Maskuliūno 

(ŠU) kelionę. Dėl VDU atstovo dar 

susirašinėjama. 

straipsniai), kalbos istorija (7 straipsniai), 

kalbos politika (2 straipsniai). Didžioji 

dalis yra sinchroniniai tyrimai (15), 8 

remsis senosios lietuvių kalbos medžiaga. 

Su tezėmis galima susipažinti 

http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu

.lt/tezes/. 

 

 

http://www.kalboskatedros/

