
 

 

 

  Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo  programos (kodas 1.6) vykdymo 2021 m. I ketvirčio ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija, 

vykdomas darbas 

Darbo planas (kalendoriniame 

darbo plane) 

Darbo planas (pateiktoje 

ataskaitoje) 

Atlikta Lėšos Pastabos 

1. UAB Telekomunika-

cijų technologijų 

servisas 

TV laidų Visagine 

(savaitės (dienos) įvykių 

(žinių) apžvalga lietuvių 

kalba prieš naujienų lai-

dą „TTS NEWS“) sukū-

rimas ir transliavimas 

(I. Nedelko) 

10 originalių 7–10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba  sukūrimas ir 

transliavimas. 

10 originalių 10 min. trukmės 

televizijos laidų  („Savaitės 

kontūrai“) Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) apžvalga 

lietuvių kalba  sukūrimas ir 

transliavimas. 

Sukurta ir transliuota 10 naujienų laidų 

lietuvių kalba „Savaitės kontūrai“ per 

Visagino miesto kabelinę televiziją 

„Sugardas“, kanalą „Sugardas“ prieš 

naujienų laidą „NEWS.TTS“, 

„YouTube“ kanalu (https://www. 

youtube.com/playlist?list=PLteR9Dxmb

N83lsVJAqOAkItJ3mPNr70gp), 

informacija skelbta tinklalapyje 

NEWS.TTS.LT. 

Skirta 1200 

Eur. 

Panaudota  

1200  Eur. 

 

2.  Vilniaus universitetas 

Lietuvos gyventojų 

kalbinės nuostatos ir 

kalbinis elgesys 

(I. Hilbig) 

Mokslo publikacijų, susijusių su 

kalbinėmis nuostatomis, 

visuomenine daugiakalbyste, 

nuostatomis dėl svetimųjų kalbų ir 

daugiakalbystės, analizė; 

kokybinių interviu, susijusių su 

nuostatomis tarmių atžvilgiu, 

analizė; kiekybinės apklausos 

duomenų analizė; monografijos 

koncepcijos rengimas. Pranešimo 

tezių iš kiekybinės apklausos 

duomenų apie rusų ir anglų kalbas 

Lietuvoje ir apie mokinių 

nuostatas lietuvių ir anglų kalbų 

atžvilgiu, šių kalbų vartojimą 

laisvalaikiu Tarptautiniam 

dvikalbystės simpoziumui 

Varšuvoje rengimas ir pateikimas. 

Informantų ekspedicijoms 

paieška, kontaktų mezgimas. 10 

kokybinių interviu analizė. 

Mokslinio straipsnio tiriamosios 

dalies apie nuostatas lietuvių 

kalbos – bendrinės ir tarmių – 

Mokslo publikacijų, susijusių su 

kalbinėmis nuostatomis, analizė. 

Kokybinių interviu, susijusių su 

nuostatomis tarmių atžvilgiu, 

analizė. Kiekybinės apklausos 

duomenų analizė. Kokybinių 

interviu analizė. Mokslinio 

straipsnio apie mokinių nuostatas 

lietuvių ir anglų kalbų atžvilgiu 

rašymas: tiriamosios dalies apie 

nuostatas lietuvių kalbos – 

bendrinės ir tarmių – atžvilgiu 

pirminio varianto rengimas 

remiantis Suvalkijos ir Dzūkijos 

duomenimis.  Mokslo 

publikacijų, susijusių su 

straipsnio tema, analizė. 

Monografijos koncepcijos 

rengimas. Pranešimo tezių iš 

kiekybinės apklausos duomenų 

apie rusų ir anglų kalbas 

Lietuvoje Tarptautiniam 

dvikalbystės simpoziumui 

(ISB13) Varšuvoje rengimas ir 

Atlikta  kiekybinės apklausos ir sukauptų 

kokybinių duomenų analizė. Atlikta 

mokslo publikacijų, susijusių su 

kalbinėmis nuostatomis, analizė. Rengta 

monografijos koncepcija. Atlikta 10 

kokybinių interviu analizė. Mokslinio 

straipsnio apie mokinių nuostatas 

lietuvių ir anglų kalbų atžvilgiu rašymas: 

rengtas tiriamosios dalies apie nuostatas 

lietuvių kalbos atžvilgiu pirminis 

variantas remiantis Suvalkijos ir Dzū-

kijos duomenimis. Atlikta 10 mokslo 

publikacijų, susijusių su straipsnio tema, 

analizė. Bendrauta su sociologe. 

Parengtos ir pateiktos pranešimo tezės iš 

kiekybinės apklausos duomenų apie rusų 

ir anglų kalbas Lietuvoje ir tezės 

pranešimui apie mokinių nuostatas 

lietuvių ir anglų kalbų atžvilgiu, šių kalbų 

vartojimą laisvalaikiu Tarptautiniam 

dvikalbystės simpoziumui (ISB13) 

Varšuvoje birželį. Informantų ekspedi-

cijai Utenoje paieška. Kovo 24 d. 

Vilniaus licėjuje perskaitytas pranešimas 

Skirta 4310 

Eur: d. u.  

4020 Eur; 

soc. dr.  90 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

200 Eur. 

Panaudota   

4117,64 Eur. 

192,36 Eur 

institucijos 

išlaidoms 

skirtų lėšų 

likutis bus 

panaudotas 

II k.  
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atžvilgiu ir anglų kalbos atžvilgiu 

pirminio varianto rengimas 

remiantis Suvalkijos ir Dzūkijos 

duomenimis. 10 mokslo 

publikacijų, susijusių su straipsnio 

tema, analizė. Mokinių kokybinių 

interviu analizė. Straipsnių iš 

delfi.lt, lrt.lt, 15min.lt techninis 

apdorojimas programoje „Excel“ 

ir paruošimas darbui su 

„AntConc“ programa. Interviu 

išrašymas. Mokslo publikacijų, 

susijusių su žiniasklaidos kalbos 

tyrimais, analizė. 

pateikimas. Informantų 

ekspedicijoms paieška, kontaktų 

mezgimas. Interneto portalų iš 

delfi.lt, lrt.lt, 15min.lt straipsnių 

techninis apdorojimas „Excel“ 

programa ir paruošimas darbui su 

„AntConc“ programa. Interviu 

išrašymas. Mokslo publikacijų, 

susijusių su žiniasklaidos kalbos 

tyrimais, analizė. 

(iš dalies – šio projekto pagrindu) „Kaip 

atliekami sociolingvistiniai tyrimai? Kas 

yra kalbų politika, kalbinės nuostatos ir 

kalbinis elgesys?“. Informantų kontaktų 

paieška. Bendrauta su interviu išrašinė-

toja: perduoti, gauti, patikrinti, perkelti į 

MT duomenys. „Excel“ programa tech-

niškai apdorota apie 850 delfi.lt, lrt.lt, 

15min.lt straipsnių. Jie paruošti darbui su 

„AntConc“ programa.  Iššifruotas 1 val. 

25 min. trukmės interviu, atliktas 

Marijampolėje.  Studijuota mokslinė li-

teratūra, susijusi su žiniasklaidos kalbos 

tyrimais ir raktiniais straipsnių žodžiais, 

grupuojant straipsnius pagal temas. 

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Valstybinės kalbos 

padėtis Šalčininkų 

rajone: dabartis ir 

perspektyvos 

(V. Meiliūnaitė) 

2020 m. surinktos kalbinio 

kraštovaizdžio medžiagos analizė; 

kontaktų su vietų, į kurias 

planuojama vykti rinkti medžiagos 

II–III ketv., atstovais mezgimas. 

Planuojama parengti apie 0,25 a. l. 

teksto. LKI Tarmių archyve 

surinktos medžiagos analizė kalbų 

kontaktų ir sąveikos požiūriu. 

Planuojama parengti apie 0,25 a. l. 

teksto. LKI Tarmių archyve 

surinktos rankraštinės medžiagos 

analizė. Planuojama parengti apie 

0,25 a. l. teksto. 

2020 m. surinktos kalbinio 

kraštovaizdžio  medžiagos 

analizė; kontaktų su vietų, į 

kurias planuojama vykti rinkti 

medžiagos II–III ketv., atstovais 

mezgimas. Parengti apie 0,25 a. 

l. teksto. LKI Tarmių archyve 

surinktos medžiagos analizė 

kalbų kontaktų ir sąveikos 

požiūriu. Parengti apie 0,25 a. l. 

teksto. LKI Tarmių archyve 

surinktos rankraštinės medžiagos 

analizė. Parengti apie 0,25 a. l. 

teksto. 

Analizuotas Šalčininkų rajono kalbinis 

kraštovaizdis, daugiausia dėmesio skirta 

vietinės spaudos analizei. Parengta apie 

0,25 a. l. teksto, kuris toliau bus pildo-

mas atsižvelgiant į naujai surinktą me-

džiagą. Bandyta susitarti su vietos admi-

nistracija dėl kaip įmanoma didesnės in-

formacijos dalies surinkimo elektroniniu 

būdu. Dirbta su LKI Tarmių archyve 

saugoma kalbine medžiaga iš Šalčininkų 

rajono. Parengta apie 0,25 a. l. pirminio 

teksto, kuris nuolat pildomas ir at-

naujinamas, atsižvelgiant į naujai surink-

tą medžiagą. Analizuota LKI Tarmių 

archyve saugoma rankraštinė medžiaga 

(apžvelgta kartotekose sukaupta to re-

giono medžiaga) ir rengtas mokinių kal-

binės kompetencijos tyrimo aprašo pla-

nas, atsižvelgiant į tai, kad antrąjį ketvir-

tį planuojama elektroniniu būdu surinkti 

perceptyviųjų anketų duomenis iš lietu-

viškų mokyklų vyresnių klasių mokinių. 

Toks medžiagos rinkimas kiek susiau-

rina galimybes matyti gilesnę informa-

ciją apie tikrąją kompetenciją. Parengta 

apie 0,25 a. l. pirminio teksto, kuris nuo-

Skirta 5500 

Eur: d. u.   

5100 Eur; 

soc. dr.  100 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos   

300 Eur. 

Panaudota  

5395,71 Eur. 

104,29 Eur 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas 

II–IV k. 



 3 

lat plečiamas ir pildomas atsižvelgiant į 

naujai surinktą medžiagą. 

4. VšĮ „Bendrauk, ugdyk 

save, keiskis“ 

Teminių straipsnių ciklo 

„Lietuvių kalbos 

aktualijos“ portale 

„Mano kraštas“ 

rengimas ir 

publikavimas 

(G. Paulikaitė) 

 

Parengti ir naujienų portale 

www.manokraštas.lt paskelbti 2 

straipsnius. 

Parengti ir naujienų portale 

www.manokraštas.lt paskelbti 2 

straipsnius. 

Parengti ir naujienų portale www.mano 

kraštas.lt paskelbti 2 straipsniai: „Vilma 

Leonavičienė: per kalbą ir kalbas 

kuriame savo tapatybę“, paskelbta 2021-

03-01; „Jūratė Lubienė: priklausau tai 

grupei mokslininkų, kurie šneka ne apie 

tarmių nykimą, o apie jų kaitą“, paskelbta  

2021-03-22. Straipsnių autorė Genovaitė 

Paulikaitė, straipsniai pasirašyti 

Karolinos Baltmiškės slapyvardžiu. 

Skirta 333,32 

Eur. 

Panaudota 

333,32 Eur. 

 

5. Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracija 

Lietuvių kalbos dienų 

sostinė  „Kalba ir 

žmogus. Ukmergės 

kraštas“ 

(D. Ivaškevičienė) 

Reklamjuostės „Ukmergė – 

Lietuvių kalbos dienų sostinė 

2021“ savivaldybės svetainėje 

www.ukmerge.lt sukūrimas, 

pildymas, sklaida. Piešinių „Piešiu 

kalbą“ konkursas. Vasario 16 d. – 

Lietuvių kalbos dienų atidarymas. 

6 straipsniai rajono laikraščiuose 

(rubrika „Ukmergė – Lietuvių 

kalbos dienų sostinė 2021“). 

Sukurtos ir transliuotos 2 

Dėdienytės ir Agotėlės laidos. 

Reklamjuostės „Ukmergė – 

Lietuvių kalbos dienų sostinė 

2021“ savivaldybės svetainėje 

www.ukmerge.lt sukūrimas, 

pildymas, sklaida. Piešinių 

„Piešiu kalbą“ konkursas.  

Vasario 16 d. – Lietuvių kalbos 

dienų atidarymas. 6 straipsniai 

rajono laikraščiuose (rubrika 

„Ukmergė – Lietuvių kalbos 

dienų sostinė 2021“). Sukurtos ir 

transliuotos 2 Dėdienytės ir 

Agotėlės laidos. 

Sukurta reklamjuostė „Ukmergė – 

Lietuvių kalbos dienų sostinė 2021“ 

savivaldybės svetainėje  https://www. 

ukmerge.lt/lietuviu-kalbos-dienos-2021/. 

Vyksta piešinių konkursas „Piešiu 

kalbą“. Paskelbta 10 straipsnių 

(https://www.ukmerge.lt/lietuviu-kalbos 

-dienu-sostine-spaudoje/): „Kodėl verta 

mokytis lietuvių kalbos ir kalbėti 

lietuviškai?“; „Žemė ir lietuvis“; „Kovo 

16-ąją minime Knygnešio dieną“; „Kalbą 

kaip ir kariuomenę turime išlaikyti visi“; 

„Kas aš be tavęs, mano kalba 

ištikimoji?“; „Archyvai – tautos istorijos 

dalis“; „Mūsų miesteliai kraštiečių 

kūryboje“; „Ukmergės savivaldybė – 

Lietuvių kalbos dienų sostinė; „Ukmergė 

tapo lietuvių kalbos dienų sostine“. 

Sukurtos ir transliuotos 2 Dėdienytės ir 

Agotėlės laidos (https: 

//www.ukmerge.lt/naujienos/vasario-21-

oji-tarptautine-gimtosios-kalbos-diena-

dedienytes-ir-agoteles-pasnekesia/). 

Neskirta lėšų.  

 

http://www.mano/
https://www.ukmerge.lt/lietuviu-kalbos%20-dienu-sostine-spaudoje/
https://www.ukmerge.lt/lietuviu-kalbos%20-dienu-sostine-spaudoje/
https://www.ukmerge.lt/naujienos/
https://www.ukmerge.lt/naujienos/

