
 

 

 

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

14 originalių 7–10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba  sukūrimas ir 

transliavimas. 

14 originalių 10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) 

apžvalga lietuvių kalba  

sukūrimas ir transliavimas. 

Sukurta ir transliuota 14 naujienų laidų 

„Savaitės kontūrai“ lietuvių kalba per 

Visagino miesto kabelinę televiziją 

„Sugardas“, kanalą „Sugardas“ ir 

„NEWS.TTS“  „YouTube“ kanalu, 

informacija skelbiama NEWS.TTS.LT 

tinklalapyje. Laidų  autorė-redaktorė 

Birutė Davidovičė, vaizdo ir montažo 

operatorius Andrej Safronov. 

Skirta 1575 

Eur. 

Panaudota   

1575 Eur. 

 

2.  Vilniaus universitetas 

Lietuvos gyventojų 

kalbinės nuostatos ir 

kalbinis elgesys 

(I. Hilbig) 

Naujausios tikslinės mokslinės 

literatūros analizė. Kiekybinės 

apklausos duomenų pirminis 

apdorojimas (perkama 

paslauga). Kiekybinės apklausos 

duomenų analizė. Informantų 

paieška, kontaktų mezgimas. 

Antra ekspedicija į Alytų ir 

Varėną. Gautų interviu 

išrašymas (iš dalies ir perkama 

paslauga.  

Naujausios tikslinės mokslinės 

literatūros analizė. Kiekybinės 

apklausos duomenų pirminis 

apdorojimas (perkama 

paslauga). Kiekybinės 

apklausos duomenų analizė. 

Pirma ekspedicija į 

Marijampolę ir Šakius spalio 

2–4 d. interviu rinkti 

(komandiruotė perkelta iš III 

ketv.). Antra ekspedicija į 

Alytų ir Varėną spalio 22–24 

d. Gautų interviu išrašymas (iš 

dalies perkama paslauga). 

Spalio 2–4 d. įvyko ekspedicija į 

Suvalkiją (Šakius, Gelgaudiškį,  

Marijampolę) (perkelta iš III ketv.).  

Surinkta 15 interviu su mokiniais, 13 – su 

mokytojais, 18 – su vaikus auginančiais 

asmenimis. Spalio 22–24 d. įvyko 

ekspedicija į Dzūkiją (Alytų ir Varėną). 

Surinkta 22 interviu su mokiniais, 10 – su 

mokytojais, 12 – su vaikus auginančiais 

asmenimis. Iš viso – 92 interviu (trukmė 

10–100 min.). Kaupta ir analizuota 

mokslinė literatūra. Įvyko 5 nuotoliniai 

posėdžiai: aptarti projekto darbai. 

Samdoma sociologė atliko pirminį 

kiekybinės apklausos duomenų 

apdorojimą, pradėta analizė. Samdoma 

išrašinėtoja  ištranskribavo 26 val. turimų 

interviu. 

Skirta 9360 

Eur: d. u. 

5560 Eur; 

soc. dr.  140 

Eur; komand.  

650 Eur; 

kitos prekės 

ir paslaugos  

3010 Eur. 

Panaudota  

9360 Eur. 

Panaudotas 

666,76 Eur 

lėšų likutis. 

3. Vilniaus universitetas 

Lietuvių kalbos tyrimų 

pristatymas 

Santraukų vertimo derinimas ir 

redagavimas (vertėjo paslaugos, 

ne mažiau nei 14 santraukų), 

Santraukų vertimo derinimas ir 

redagavimas (vertėjo 

paslaugos, ne mažiau nei 14 

Suredaguota 14 santraukų anglų kalba 

(Vilniaus universiteto leidyklos 

redaktorius vertėjas). Sutvarkyta, 

Skirta 580 

Eur: kitos 

prekės ir 

Panaudotas 

99,47 Eur 

lėšų likutis. 
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konferencijoje ir el. 

leidinyje 

(V. Zubaitienė) 

maketas (ne mažiau nei 7 aut. 

l.), viršelio dizainas (leidyklos, 

dailininko paslaugos). 

Kalbamasi su el. žurnalo 

„Lietuvių kalba“ vyr. redaktore 

I. Smetoniene dėl galimybės 

skelbti teminį straipsnių rinkinį 

kaip papildomą žurnalo 

„Lietuvių kalba“ numerį ar 

priedą. Tokiu atveju būtų 

išlaikoma žurnalo „Lietuvių 

kalba“ redaktorių kolegija, 

kiekvienas straipsnis papildomai 

recenzuojamas dviejų 

recenzentų. El. leidinio maketo 

peržiūra ir viešinimas VU 

žurnalų platformoje. 

santraukų), maketas (ne 

mažiau nei 7 aut. l.), viršelio 

dizainas (leidyklos, dailininko 

paslaugos). Kalbamasi su el. 

žurnalo „Lietuvių kalba“ vyr. 

redaktore I. Smetoniene dėl 

galimybės skelbti teminį 

straipsnių rinkinį kaip 

papildomą žurnalo „Lietuvių 

kalba“ numerį ar priedą. Tokiu 

atveju būtų išlaikoma žurnalo 

„Lietuvių kalba“ redaktorių 

kolegija, kiekvienas straipsnis 

papildomai recenzuojamas 

dviejų recenzentų. El. leidinio 

maketo peržiūra ir viešinimas 

VU žurnalų platformoje. 

suredaguota ir sumaketuota 18,3 aut. l. 

(16 straipsnių (15,1 aut. l.) + 8 pranešimai 

(3,2 aut. l.), sukurtas viršelis (Vilniaus 

universiteto leidyklos paslaugos). 16 

straipsnių recenzuota dviejų mokslininkų. 

Straipsniai išskaidyti į atskirus PDF ir 

publikuoti el. žurnalo „Lietuvių kalba“ 

Nr. 15, žr. http://www.lietuviukalba.lt/ 

index.php/lietuviu-kalba/issue/view/147. 

Straipsnių rinkinio sudarytoja – Vilma 

Zubaitienė, techninė redaktorė – Rūta 

Valentinaitė. 

paslaugos  

580 Eur. 

Panaudota 

580 Eur. 

4. Lietuvių kalbos 

institutas 

Valstybinės kalbos 

padėtis Šalčininkų rajone: 

dabartis ir perspektyvos 

(V. Meiliūnaitė) 

Pirminis komandiruotės metu 

surinktos medžiagos tvarkymas 

ir pradinė analizė, vietos kalbos 

ir kultūros tyrinėjimų apžvalgos 

rengimas. Senesnių įrašų 

paieška LKI Tarmių archyve ir 

jos gretinimas su naujaisiais 

duomenimis. Perceptyvinių 

anketų duomenų įvertinimas 

kitų regionų to paties tipo 

anketų kontekste. Bendrųjų 

kalbinio kraštovaizdžio bruožų 

išskyrimas. 

Pirminis komandiruotės metu 

surinktos medžiagos 

tvarkymas ir pradinė analizė, 

vietos kalbos ir kultūros 

tyrinėjimų apžvalgos 

rengimas, senesnių įrašų 

paieška LKI Tarmių archyve ir 

jos gretinimas su naujaisiais 

duomenimis, perceptyvinių 

anketų duomenų įvertinimas 

kitų regionų to paties tipo 

anketų kontekste, bendrųjų 

kalbinio kraštovaizdžio bruožų 

išskyrimas. 

Dėl karantino pasidarė itin sudėtinga 

rinkti medžiagą tiesioginių kontaktų būdu, 

todėl dirbta su turima LKI 

Geolingvistikos centro Tarmių archyvo 

medžiaga bei vykta į individualias 

ekspedicijas kalbiniam kraštovaizdžiui 

fiksuoti. Vyko penkios komandiruotės į 

Šalčininkus: užfiksuota per 600 kalbinio 

kraštovaizdžio vaizdų, rodančių aktyvią 

kelių kalbų sąveiką viešojoje vartosenoje. 

Dirbta su LKI TA saugomais garso 

įrašais: peržiūrėta per 250 suskaitmenintų 

garso įrašų, remiantis kalbos, įrašo 

kokybės, turinio vertingumo kriterijais 

atrinkta medžiaga tolesniam tyrimui. 

Dirbta su tiriamojo arealo rankraštine 

medžiaga: peržiūrėti LKA punktų aprašai 

ir transkribuoti sąsiuviniai, parengti 

Šalčininkų rajone esančių punktų 

tarminiai tiriamojo arealo žemėlapiai. 

Kaupta kalbinė ir istorinė-etnografinė 

literatūra apie Šalčininkų rajoną. 

Skirta 12000 

Eur: d. u.  

11190 Eur; 

soc. dr. 234 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

576 Eur. 

Panaudota 

12000 Eur. 

Panaudotas 

732,99 Eur 

lėšų likutis. 

 

http://www.lietuviukalba.lt/%20index
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