
 

 

 

  Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo  programos (kodas 1.6) vykdymo 2020 m.  

III 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) 

16 originalių 7–10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba  sukūrimas ir 

transliavimas. 

17 originalių 10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) 

apžvalga lietuvių kalba  

sukūrimas ir transliavimas. 

Sukurta ir transliuota 17 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 1912,5 

Eur. 

Panaudota 

1912,5  Eur. 

 

2.  Vilniaus universitetas 

Lietuvos gyventojų 

kalbinės nuostatos ir 

kalbinis elgesys 

(I. Hilbig) 

Naujausios tikslinės mokslinės 

literatūros analizė, teorinio 

projekto pamato klojimas. Tyrimo 

metodikos rengimas: kiekybinės 

apklausos anketos klausimų 

rengimas, aptarimas, tolesnis 

rengimas. Bandomasis kiekybinis 

tyrimas. Kiekybinio klausimyno 

koregavimas po bandomojo 

tyrimo. Kiekybinės apklausos 

vykdymas (perkama paslauga). 

Tyrimo metodikos rengimas: 

kokybinio interviu scenarijaus 

klausimų pirminė atranka ir 

kūrimas aptarimams grupėje, 

aptarimai, tolesnis rengimas. 

Kokybinio klausimyno bandymai. 

Kokybinio klausimyno 

koregavimas po bandomojo 

tyrimo. Kontaktų su informantais 

mezgimas. Pirma ekspedicija į 

Naujausios tikslinės mokslinės 

literatūros analizė, teorinio 

projekto pamato klojimas.  

Bandomasis kiekybinis 

tyrimas. Kiekybinio 

klausimyno koregavimas po 

bandomojo tyrimo. Kiekybinės 

apklausos derinimo su ją 

atliksiančia įmone darbai. 

Kiekybinės apklausos 

vykdymas (perkama paslauga). 

Tyrimo metodikos rengimas: 

kokybinio interviu scenarijaus 

klausimų rengimas. Kokybinio 

klausimyno bandymai.  

Kokybinio klausimyno 

koregavimas po bandomojo 

tyrimo. 

Organizuota ir dalyvauta 10 projekto 

seminarų. Išdiskutuotas, trumpintas, 

baigtas kurti kiekybinės apklausos 

klausimynas.  Klausimynas išbandytas 

su 9 respondentais, derintas su sociologe 

ir apklausos rengėjais. Testuotas 

internetinis klausimyno variantas, 

fiksuoti pastebėti jo programavimo ir 

pateikimo respondentams trūkumai, 

surinktos tyrėjų pastabos perduotos 

sociologinių apklausų įmonei. 

Dalyvauta susitikimuose, kur buvo 

svarstoma kokybinės apklausos (pusiau 

struktūruotų interviu) rengimo metodika, 

apsibrėžta tikslinė grupė, apgalvotos 

temos, rengtasi ekspedicijai, skirstytasi 

darbus. Parengta ir pateikta diskusijai 

grupėje 2 kokybiniai interviu su vaikus 

auginančiais tėvais scenarijai: 

nemigravusioms bei vienatautėms 

šeimoms ir migravusioms ir / arba 

Skirta 9240 

Eur: d. u. 

5560 Eur; 

soc. dr. 140 

Eur; komand. 

650 Eur; 

kitos prekės 

ir paslaugos 

2890 Eur. 

Panaudota  

8577,15 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 

662,85 Eur. 

II–III k. lėšų 

likutis 

666,76 Eur 

bus 

panaudotas 

IV k. 

Nepanaudo-

tos 

komandiruo-

tėms skirtos 

lėšos. 
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Marijampolę ir Šakius. Interviu 

išrašymas (iš dalies ir perkama 

paslauga). 

mišrios etninės sudėties šeimoms.  

Interviu scenarijai išbandyti su 3 

respondentais, koreguoti, struktūrinti, 

pildyti. Parengtas interviu su tėvais 

scenarijų paketas ekspedicijai. 

Ieškota kontaktų, megzti ryšiai su 

kokybinio interviu informantais 

Šakiuose ir Marijampolėje, derintas ir 

dėliotas susitikimų per ekspedicijas 

grafikas. Organizuota ekspedicija į 

Šakius ir Marijampolę, surinkti 

duomenys. Tolesnė teorinės literatūros 

paieška ir analizė. Parengta ir pateikta 

diskusijai grupėje kokybinės mokinių ir 

mokytojų apklausos klausimynas. 

Parengti anketų paketai ekspedicijos 

dalyviams. Užmegzti kontaktai su 

Gelgaudiškio mokykla (Šakių r.) ir 

Šakių biblioteka ekspedicijai.  

Interviu scenarijaus mokytojams ir 

mokiniams taisymas. Pradėta rinkti 

žiniasklaidos diskurso apie lietuvių 

kalbą tekstynų lingvistikos metodu 

medžiaga: sukaupta apie 80 straipsnių iš 

interneto portalo lrt.lt. Rengtas sutikimas 

dėl dalyvavimo interviu ir duomenų 

naudojimo formos. Atlikta 

reprezentatyvi kiekybinė internetinė 

apklausa. 

3. Vilniaus universitetas 

Lietuvių kalbos tyrimų 

pristatymas 

konferencijoje ir el. 

leidinyje 

(V. Zubaitienė) 

Straipsnių  recenzijų užsakymas 

(straipsniui po du recenzentus), 

turinio recenzavimas, leidinio 

struktūros planavimas, pirminis 

formatavimas (ne mažiau nei 7 a. 

l.), stiliaus vienodinimas. 

Straipsnių (ne mažiau nei 14, 

preliminarus straipsnių sąrašas 

pateikiamas II k.) recenzijų 

užsakymas (kiekvienam 

straipsniui po du recenzentus), 

turinio recenzavimas, leidinio 

struktūros planavimas, 

pirminis formatavimas (ne 

mažiau nei 7 aut. l.), stiliaus 

vienodinimas. 

Iš viso surinkta 15 straipsnių, 4 

straipsnius autoriai vėluoja pateikti, 5 

atsiųsti vėluojant, todėl recenzavimo 

darbas kiek atidėtas. Sudėjus straipsnius 

į vieną failą jau dabar matyti, kad 

viršijamas autorinių lankų skaičius (10,7 

aut. l., 426,588 sp. ženklai su tarpais,).  

Atlikta leidinio struktūros ir turinio 

analizė, susisiekta su recenzentais ir 

ketinama atlikti straipsnių korektūrą. 

Formalieji PDF varianto reikalavimai 

Skirta 360 

Eur: d. u. 

250 Eur; soc. 

dr. 10 Eur; 

kitos prekės 

ir paslaugos 

100 Eur. 

Panaudota 

260,53 Eur. 

99,47 Eur 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas 

IV k. 

Nepanaudo-

tos kitų 

prekių ir 

paslaugų 

įsigijimo 

išlaidos 
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sutvarkyti. Matyti, kad straipsnių 

apimtis  dažniausiai nedaug nutolo nuo 

rekomenduotos (0,5 aut. lanko).  Turinio 

analizė parodė, kad tyrimai apima visas 

lietuvių kalbos sistemos sritis: nuo 

fonologijos iki sintaksės, pristatomi tiek 

diachroniniai, tiek sinchroniniai tyrimai. 

Stilius pradėtas vienodinti. Angliškos 

santraukos dar nepateiktos redaguoti 

siekiant iki galo surinkti ketinamus 

publikuoti straipsnius. 

(mokslininkų

kelionės 

išlaidos) 

4. Lietuvių kalbos 

institutas 

Valstybinės kalbos 

padėtis Šalčininkų 

rajone: dabartis ir 

perspektyvos 

(V. Meiliūnaitė) 

Komandiruotė į Šalčininkus: 

garso įrašų per pokalbius su 

savivaldos ir kultūros įstaigų 

darbuotojais rinkimas (įrašyti 8 

val. kalbos pavyzdžių); garso 

įrašų per pokalbius su eiliniais 

įvairių kartų kalbos vartotojais 

rinkimas (įrašyti ne mažiau kaip 9 

val. kalbos pavyzdžių); 

perceptyvinis tarmių pažinimo 

tyrimas mokyklose (ne mažiau 

kaip 50 anketų); viešojo kalbinio 

kraštovaizdžio tyrimas (užfiksuoti 

ne mažiau kaip 120 nuotraukų).  

Komandiruotė į Šalčininkus: 

garso įrašų per pokalbius su 

savivaldos ir kultūros įstaigų 

darbuotojais rinkimas (įrašyti 8 

val. kalbos pavyzdžių); 

garso įrašų per pokalbius su 

eiliniais įvairių kartų kalbos 

vartotojais rinkimas (įrašyti ne 

mažiau kaip 9 val. kalbos 

pavyzdžių); perceptyvinis 

tarmių pažinimo tyrimas 

mokyklose, planuojama gauti 

ne mažiau kaip 50 anketų; 

viešojo kalbinio kraštovaizdžio 

tyrimas (užfiksuoti ne mažiau 

kaip 120 nuotraukų). 

Rugsėjo mėnesį buvo vykdomi IV k. 

planuoti darbai: rengti raštai dėl 

komandiruočių ir jų lėšų pertvarkos, dėl 

projekto vykdytojų darbo laiko 

pasikeitimų, susijusių su instituto 

darbuotojų pareiginių koeficientų 

pasikeitimu (įsigaliojusiu nuo rugsėjo 1 

d.), kaupta medžiaga apie Šalčininkų 

rajono kalbos ir kultūros tyrinėjimus. 

LKI Tarmių archyve peržiūrėta dalis 

seniau įrašytų garso įrašų iš Šalčininkų 

rajono, įvertinta jų techninė ir 

informacinė vertė. Nustatyta, kad 

Archyve saugoma labai įvairios kokybės 

įrašų iš 13 tiriamajam plotui 

priklausančių punktų. Konsultuota dėl 

esamų pateikėjo ir punkto anketų 

pritaikymo Šalčininkų apylinkėms tirti. 

Parengtas jungtinis rajono ir LKA 

punktų tinklo žemėlapis, suregistruotos 

rajone veikiančios bendrojo lavinimo 

mokyklos, parengtas LKI Tarmių 

archyve saugomų transkribuotų tekstų ir 

šnektų aprašų sąsiuvinių sąrašas. 

Skirta 4600 

Eur: d. u. 

3710 Eur; 

soc. dr. 80 

Eur; komand. 

600 Eur; 

kitos prekės 

ir paslaugos 

210 Eur. 

Panaudota 

3867,01 Eur. 

732,99 Eur 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas 

IV k. 

Nepanaudo-

tos 

komandiruo-

tėms skirtos 

ir institucijos 

lėšos. 

 

 


