
 

 

  Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos (kodas 2.1) vykdymo 2019 m.  

II ketvirčio ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija, 

vykdomas darbas 

Darbo planas (kalendoriniame 

darbo plane) 

Darbo planas (pateiktoje 

ataskaitoje) 

Atlikta Lėšos Pastabos 

1. Vilniaus 

universitetas 

Studentų darbų 

fraziškumo tyrimai ir 

interaktyvusis 

frazemų sąvadas 

(V. Zubaitienė) 

Kolektyvinės monografijos 

rengimas (2,5 a. l.). Svetainės 

turinio skelbimas, sąvado 

medžiagos įkėlimas. Frazių 

struktūros papildymas, funkcijų 

priskyrimas (600 vnt.), 

variantiškumo analizė, priskirtų 

funkcijų peržiūra ir taisymas 

(900 vnt.). Besidubliuojančių 

frazių atranka (1400 vnt.). 

Projekto svetainės priežiūra. 

Kolektyvinės monografijos 

rengimas (2,5 a. l.). Svetainės 

turinio skelbimas, sąvado 

medžiagos įkėlimas. Frazių 

struktūros papildymas, 

funkcijų priskyrimas (600 

vnt.), variantiškumo analizė, 

priskirtų funkcijų peržiūra ir 

taisymas (900 vnt.). 

Besidubliuojančių frazių 

atranka (1400 vnt.). Projekto 

svetainės priežiūra. 

Pildyta kolektyvinė monografija. 

Praplėstas įvadas, atliktas leksinių 

samlaikių struktūros ir funkcijų 

konkrečiuose patekstyniuose tyrimas. 

Parašyta 2,5 a. l. monografijos teksto. 

Tvarkytas svetainės turinys, sukurtas 

sąvado projektas, įkelta dalis sąvado 

medžiagos. Toliau dirbta prie frazyno: 

pildyta frazių struktūra, analizuotas 

variantiškumas, atlikta priskirtų 

funkcijų peržiūra ir pataisymai (900 

vnt.). Pildyta frazių struktūra, 

analizuotos priskirtos funkcijos (600 

vienetų). Prižiūrėta projekto svetainė. 

Papildomai pristatyti projekto 

rezultatai Hamburgo universitete. 

Nustatytos ir atrinktos besidubliuo-

jančios frazės (1400 vnt.). Paskelbta 

dalis sąvado medžiagos, testuota 

internetinė prieiga, analizuotos ir 

taisytos pastebėtos klaidos. 

Skirta 5730 

Eur: d. u.  

5600 Eur; 

soc. dr.  130 

Eur. 

Panaudota 

5636,21 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 93,79 

Eur. I–II k. 

likutis 205,12 

Eur bus 

panaudotas 

III–IV k. 

2. Vilniaus 

universitetas 

Regioninių variantų 

ir tariamosios 

bendrinės kalbos 

(kvazistandarto)  

sklaida XXI amžiaus 

pradžioje: 

percepcinis tyrimas 

(D. Aliūkaitė) 

Mokslinių straipsnių, skirtų 

tyrimo rezultatams pristatyti, 

galutinė redakcija (0,5–0,75 a. 

l.; 0,5–0,75 a. l.; 0,5 a. l.). Įteikta 

spausdinti. Mokslinės studijos 

rengimas (teorinės dalies skyrių 

pirminė redakcija (1–1,25 a. l.; 

0,5–0,75 a. l.). 

V projekto etapo darbai. 

Mokslinės studijos ir tiriamųjų 

straipsnių rengimas (2018-10–

2019-12). Rezultatai: parengta 

7–8 a. l. mokslinė studija; 

publikuoti 2 straipsniai; 

surengtas rezultatų pristatymo 

seminaras. 

Parengta mokslinio straipsnio 

„Paprastojo kalbos bendruomenės 

nario naratyvas: kaip (su)kuriamas 

tarmiškumas“ galutinė redakcija (1,5 a. 

l.). Parengta mokslinės studijos 

teorinės dalies skyrių pirminė 

redakcija (apie 1,1 a. l). Parengtas ir 

tarptautiniame lituanistų kongrese 

perskaitytas mokslinis pranešimas 

„Objektyviojo tarmiškumo ribos 

paprastojo kalbos bendruomenės 

vertinimu: naujausi perceptyviosios 

Skirta 3800 

Eur: d. u. 

3700 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur. 

Panaudota  

3781,26 Eur.  

II k. lėšų 

likutis 18,74 

Eur. I–II k. 

likutis 226,1 

Eur. Vykdytoja 

Agnė Čepaitienė 

II k. projekte 

nedirbo. Jos 

veiklos 

numatytos III k. 
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dialektologijos tyrimai Lietuvoje. 

Rengiamas mokslinis pranešimas 

„Bendrinė kalba kaip (ne)atpažįstamas 

kodas, arba regiolektinių bruožų 

kliūtys perceptyviosios dialektologijos 

tyrimuose“. Parengta mokslinio 

straipsnio „Vakarų aukštaičių kalbinės 

gimtinės vaizdiniai: vietų kalbinis 

(ne)giminiškumas“,  galutinė redakcija 

(1 a. l.). 

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Tarmių tekstynas 

(R. Bakšienė) 

 

Tarminių įrašų iš Anykščių 

apylinkių ir Švendubrės 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (po 1,5 

a. l.). Anykščių apylinkių ir 

Švendubrės apylinkių šnektų 

aprašų rengimas (po 1 a. l.). 

Tarminių įrašų iš Taujėnų 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (apie 2 

a. l.); Taujėnų apylinkių šnektos 

aprašo rengimas (apie 0,5 a. l). 

Toliau transkribuoti naujai 

rengiamų leidinių tarminius 

garso įrašus, juos komentuoti, 

analizuoti įrašų tarmines 

ypatybes ir parengti apie pusę 

šnektų aprašų teksto. Baigti 

transkribuoti Taujėnų 

apylinkių tekstus ir baigti 

rengti šnektos aprašą (leidinys 

bus apsvarstytas IV ketv., 

kartu su kitais 2019 m. 

leidiniais). Tarminių įrašų iš 

Anykščių ir  Švendubrės 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (po 

1,5 a. l.); Anykščių apylinkių 

šnektos ir Švendubrės 

apylinkių aprašų rengimas (po  

1 a. l.). Tarminių įrašų iš 

Taujėnų apylinkių 

transkribavimas ir mokslinis 

komentavimas (apie 2 a. l.); 

Taujėnų apylinkių šnektos 

aprašo rengimas (apie 0,5 a. 

l.). Baigiamieji Taujėnų 

leidinio darbai. 

Toliau transkribuoti naujai rengiamų 

leidinių tarminiai garso įrašai, jie 

komentuoti, analizuotos jų tarminės 

ypatybės, parengta dalis šnektų aprašų 

pirminių variantų. Baigtas 

transkribuoti numatytas Taujėnų 

apylinkių tekstų kiekis ir parengtas 

pirminis šnektos aprašo variantas 

(leidinys bus apsvarstytas IV ketv., 

kartu su visais 2019 m. leidiniais). 

Transkribuoti ir moksliškai komentuoti 

tarminiai įrašai iš Anykščių ir iš 

Švendubrės apylinkių  (po 1,5 a. l. 

tekstų); analizuotos ir sistemintos 

įrašuose užfiksuotos Anykščių ir 

Švendubrės šnektos ypatybės, toliau 

pildytas Anykščių apylinkių šnektos 

aprašo ir  Švendubrės apylinkių 

šnektos aprašo pirminis variantas (po 1 

a. l. teksto). Baigti transkribuoti ir 

moksliškai komentuoti tarminiai įrašai 

iš Taujėnų apylinkių (apie 2 a. l. 

tekstų); analizuotos ir sistemintos 

įrašuose užfiksuotos Taujėnų šnektos 

ypatybės, toliau pildytas Taujėnų 

apylinkių šnektos aprašo pirminis 

variantas (apie 0,5 a. l. teksto).  

Skirta 4800 

Eur: d. u. 

4700 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur. 

Panaudota  

4800 Eur.  

Panaudota 

18,84 Eur I k. 

lėšų likučio. 

6,08 Eur bus 

panaudota III–

IV k. 

4. Klaipėdos 

universitetas 

Šiaurės žemaičių 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

motyvacija (A–O raidė, 400 

leksemų; P–Ž raidė, 400 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

motyvacija (A–O raidė, 400 

leksemų) – monografijos 

Aprašyta motyvuotųjų šiaurės 

žemaičių somatonimų motyvacija (A–

O raidė, apie 400 leksemų), apie 2 aut. 

Skirta 8560 

Eur: d. u. 

8400 Eur; 

II k. lėšų likutis 

1524,56 Eur. I–

II k. likutis 
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patarmės somatizmų 

semantinė sistema ir 

nominacija: 

sinchronija ir 

diachronija 

(D. Pakalniškienė) 

leksemų) – monografijos 

skyriaus rengimas. Istorinė 

nemotyvuotųjų šiaurės žemaičių 

somatonimų motyvacija (apie 

200 leksemų) – monografijos 

skyriaus rengimas. 

skyriaus rengimas. Šiaurės 

žemaičių somatonimų 

motyvacija (P–Ž raidė, 400 

leksemų) – monografijos 

skyriaus rengimas. 

Nemotyvuotųjų šiaurės 

žemaičių somatonimų 

motyvacija (apie 200 leksemų) 

– monografijos skyriaus 

rengimas. 

Aprašyta motyvuotųjų šiaurės 

žemaičių somatonimų motyvacija (P–Ž 

raidė, apie 400 leksemų). Aprašyta 

nemotyvuotųjų šiaurės žemaičių 

somatonimų motyvacija (apie 200 

leksemų), apie 1 aut. l.  

soc. dr. 160 

Eur. 

Panaudota 

7035,44 Eur. 

1688,12 Eur. 

Likutis susidarė 
dėl trumpesnių 

vykdytojo 

atostogų ir dėl 

kito vykdytojo 

atostogų 

perkėlimo į III 

ketv. 

5. Lietuvių kalbos 

institutas 

Klaipėdos krašto 

istorinių vietovardžių 

registras ir 

aktualizavimas 

(D. Kiseliūnaitė) 

Teksto „Priekulės seniūnijos 

vietovardžiai“ rengimas. 

Pranešimas „Istoriniai Klaipėdos 

krašto vietovardžiai“ Klaipėdos 

etnokultūros centre. Apimtis, 

rezultatas – 2 a. l. 

Teksto „Priekulės seniūnijos 

vietovardžiai“ rengimas  (2 a. 

l.). Pranešimas „Klaipėdos 

krašto vietovardžiai“ 

Klaipėdos etnokultūros centre. 

Teksto „Priekulės seniūnijos 

vietovardžiai“ rengimas  : parašyti 

planuoti 2 a. l. teksto. Papildyta 

medžiaga iš LKI vardyno skyriaus 

kartotekos.  Perskaitytas pranešimas 

„Klaipėdos krašto vietovardžiai“ 

Dovilų etnokultūros centre, Spaudos 

atgavimo dienos renginyje. 

Nupirkta skenuotų žemėlapių kopijų iš 

Berlyno valstybinės bibliotekos (XVII 

a. žem. 3 lapai už 55 Eur). 

Skirta 2780 

Eur: d. u. 

2500 Eur; 

soc. dr. 30 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

250 Eur. 

Panaudota 

2760,07 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 19,93 

Eur. I–II k. 

likutis 199,79 

Eur  bus 

panaudotas III 

k. 
Nepanaudotos 

institucijos 

išlaidoms ir 

prekėms skirtos 

lėšos. 

6.  Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, tendencijos 

ir galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Papildomas sakytinės ir 

rašytinės kalbos duomenų, 

klausimynų bei mokytojų 

klausimynų rinkimas (180 vaikų 

tekstų, 30 mokytojų 

klausimynų). Mokinių 

klausimynų duomenų 

apdorojimas (300 klausimynų, 

100 mokytojų klausimynų 

analizė). Mokinių sakytinės 

kalbos duomenų apdorojimas 

(120 vaikų tekstų). 

Duomenų rinkimas. Tyrimo 

medžiagos apdorojimas. 

Papildomas sakytinės ir 

rašytinės kalbos duomenų, 

klausimynų bei mokytojų 

klausimynų  rinkimas (~180 

vaikų tekstų, 30 mokytojų 

klausimynų). Mokinių 

klausimynų duomenų 

apdorojimas (~300 

klausimynų, ~100 mokytojų 

klausimynų analizė). Mokinių 

sakytinės kalbos duomenų 

apdorojimas (~120 vaikų 

tekstų). 

Papildomas sakytinės ir rašytinės 

kalbos duomenų, klausimynų bei 

mokytojų klausimynų  rinkimas. 

Medžiaga rinkta Panevėžio mokyklose 

(53 vaikų klausimynai ir tekstai, 8 

mokytojų klausimynai). Medžiaga 

rinkta Vilniaus mokyklose (138 vaikų 

klausimynai ir tekstai, 22 mokytojų 

klausimynai). Medžiaga rinkta Kauno 

mokyklose (54 vaikų klausimynai ir 

tekstai, 4 mokytojų klausimynai). 

Mokinių klausimynų duomenų 

apdorojimas (310 klausimynų, 60 

mokytojų klausimynų analizė). 

Mokinių sakytinės kalbos duomenų 

apdorojimas (111 vaikų tekstų). 

Skirta 4970 

Eur: d. u. 

4500 Eur; 

soc. dr. 70 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

400 Eur. 

Panaudota 

4653,29 Eur. 

II k. lėšų 

likutis 316,71 

Eur bus 

naudojamas III 

k. įvairioms 

institucinėms 

išlaidoms 

padengti. 

7. Lietuvių kalbos 

institutas 

Tarmių leksinės medžiagos 

rinkimas, leksikografinė patikra 

Organizuoti tarmių leksinės 

medžiagos rinkimą iš įvairių 

Surinkta ir fonetine transkripcija 

užrašyta 600 vnt. leksikos duomenų iš 

Skirta 3200 

Eur: d. u. 

Panaudota 

68,02 Eur I k. 
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Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveikos 

tyrimai 

(J. Urbanavičienė) 

ir archyvavimas LKŽ Naujausių 

tarminių papildymų kartotekoje 

(800 vnt.). Skaitmeninės tarmių 

kartotekos www.lkiis.lt 

pertvarka, pritaikant ją perkelti į 

naują portalą e.kalba.lt.  

patarmių ploto (800 vnt.). 

Atlikti surinktos medžiagos 

leksikografinę patikrą, 

archyvuoti ją elektroninėje 

LKŽ Tarmių kartotekoje arba 

popierinėje LKŽ Naujausių 

tarminių papildymų 

kartotekoje. Transkribuotus 

leksikos duomenis iš 

popierinių kortelių perkelti į 

elektroninę LKŽ Tarmių 

kartoteką. Pradėti rengti 

mokslo straipsnių rinkinį 

„Vakarų ir pietų aukštaičiai: 

patarmių sąveika su kitomis 

kalbomis“ (preliminarus 

pavadinimas). 

Kabelių (Varėnos r.); surinkta, 

fonetine transkripcija Palemono šriftu 

užrašyta ir į elektroninę LKŽ Tarmių 

kartoteką (www.lkiis.lt) sukelta 200 

vnt. leksikos duomenų iš Pasvalio 

apylinkių. Iš viso surinkta 800 tarmių 

leksikos vnt. Popierinių fonetine 

transkripcija užrašytų kortelių 

duomenys (600 vnt.) perkelti į LKŽ 

Tarmių kartoteką (lkiis.lt). Patikrinta ir 

archyvuota 600 vnt. leksikos duomenų 

LKŽ Naujausių tarminių papildymų 

kartotekoje; moksliniame seminare 

perskaitytas pranešimas; Mokslo 

straipsnių rinkinio „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: patarmių sąveika su 

kitomis kalbomis“ rengimas: rengtas 

straipsnis „Latvių kalbos įtaka vakarų 

aukštaičių šiauliškių patarmės šiaurinių 

šnektų leksikai“ (0,75–1 a. l.). 

2200 Eur; 

soc. dr. 30 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

970 Eur. 

Panaudota 

3200 Eur. 

lėšų likučio. 

334,17 Eur  

likutis bus 

panaudotas 

III–IV k. 

Nepanaudotos 

institucijos 

išlaidoms 

skirtos lėšos. 

8. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvos 

Respublikos piliečių 

vardai su -ij-: 

skolinimas ir darybos 

polinkiai 

(D. Sinkevičiūtė) 

Iš vardų registro išrinkti 75 

vienanarius vardus su -ij-, 400 

su jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Ištirti ir 

svetainėje aprašyti 75 

vienanarius vardus su -ij-. 

Patikrinti 75 jų gramatinį aprašą. 

Tęsti kompleksinį vardų su -ij- 

tyrimą, rinkti medžiagą ir rašyti 

mokslo straipsnį, baigti rengti 

tezes moksliniam pranešimui. 

Svetainėje paskelbti 400 

kelianarių vardų, susieti su 

vienanariais vardais, patikrinti jų 

matomumą. Atlikti 75 vie-

nanarių vardų su -ij- gramatinę 

analizę ir pateikti svetainėje, 

patikrinti jų matomumą.  

Iš vardų registro išrinkti 75 

vienanarius vardus su -ij-, 400 

su jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų; pagal 

numatytus principus ištirti ir 

svetainėje aprašyti 75 

vienanarius vardus su -ij-; tęsti 

kompleksinį vardų su -ij- 

mokslinį tyrimą, rinkti 

medžiagą ir rašyti mokslo 

straipsnį, parengti tezes 

moksliniam pranešimui. 

Iš vardų registro išrinkti 75 vienanariai 

vardai su -ij-, 400 su jais ir tarpusavyje 

susijusių kelianarių vardų. 

Pagal numatytus principus ištirti ir 

svetainėje aprašyti 75 vienanariai 

vardai su -ij-. Patikrintas 75 vienanarių 

vardų gramatinis aprašas. Tęstas 

kompleksinis vardų su -ij- mokslinis 

tyrimas, rinkta medžiaga ir rengtas 

mokslo straipsnis, parengtos tezės 

moksliniam pranešimui. Svetainėje 

vardai.vlkk.lt paskelbta 400 kelianarių 

vardų, padarytos jų sąsajos su 

vienanariais vardais, patikrintas jų 

matomumas. Atlikta 75 vienanarių 

vardų su -ij- gramatinė analizė, ji 

pateikta svetainėje vardai.vlkk.lt, 

patikrintas jų matomumas. 

Skirta 3000 

Eur: d. u. 

2800 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur.; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

100 Eur. 

Panaudota 

2922,82 Eur. 

 

II k. lėšų 

likutis 77,18 

Eur. I–II k. 

likutis 127,01 

Eur bus 

panaudotas III 

k. 

9. Vilniaus 

universitetas 

Medžiagos sisteminei Duonos 

koncepto daliai, Motinos 

Medžiagos sisteminei Duonos 

koncepto daliai, Motinos 

Rinkta ir sisteminta medžiaga 

sisteminei Duonos koncepto daliai  

Skirta 4000 

Eur: d. u. 

II k. lėšų 

likutis 205,82 

http://www.lkiis.lt/
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Motina. Duona. 

Žemė (konceptų 

analizė) 

(I. Smetonienė) 

koncepto daliai ir Žemės 

koncepto daliai rinkimas ir 

sisteminimas (tyrinėjimų (ne tik 

lingvistinių) apžvalga, senųjų 

raštų duomenų analizė). LKŽ, 

DLKŽ, AŽ ir SŽ definicijų 

analizė. Po 0,25 a. l. teksto 

kiekvienai koncepto daliai. 

Jaunimo apklausos konceptui 

Duona.  

koncepto daliai ir Žemės 

koncepto daliai rinkimas ir 

sisteminimas (tyrinėjimų (ne 

tik lingvistinių) apžvalga, 

senųjų raštų duomenų analizė). 

LKŽ, DLKŽ, AŽ ir SŽ 

definicijų analizė. Po 0,25 a. l. 

teksto kiekvienai koncepto 

daliai. Jaunimo apklausos 

konceptui Duona ir konceptui 

Žemė. 

(tyrinėjimų (ne tik lingvistinių) 

apžvalga, senųjų raštų duomenų 

analizė). LKŽ, DLKŽ, AŽ ir SŽ 

definicijų analizė, jaunimo apklausos 

konceptui Duona. Rinkta ir sisteminta 

medžiaga sisteminei Motinos koncepto 

daliai  (tyrinėjimų (ne tik lingvistinių) 

apžvalga, senųjų raštų duomenų 

analizė). LKŽ, DLKŽ, AŽ ir SŽ 

definicijų analizė. Rinkta ir sisteminta 

medžiaga sisteminei Žemės koncepto 

daliai  (tyrinėjimų (ne tik lingvistinių) 

apžvalga, senųjų raštų duomenų 

analizė). LKŽ, DLKŽ, AŽ ir SŽ 

definicijų analizė, jaunimo apklausos 

konceptui Žemė. Rezultatas: po 0,25 a. 

l. teksto kiekvienai koncepto daliai. 

Skaityti 2 pranešimai tarptautiniame 

seminare.  

3700 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur.; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

200 Eur. 

Panaudota 

3794,18 Eur. 

Eur. 

10. Vilniaus 

universitetas 

XX a. pab. –XXI a. 

pr. tarmių garso įrašų 

skaitmeninimas ir 

publikavimas 

„Lietuvių kalbos 

tarmių duomenų 

bazėje“ 

(V. Kardelis) 

Garso įrašų skaitmeninimas 

(100 val.), koregavimas, 

švarinimas, karpymas ir t. t. 

(100 val.), metaduomenų 

rengimas (100 val.). 

Garso įrašų skaitmeninimas – 

100 valandų. Garso įrašų 

koregavimas, švarinimas, 

karpymas – 100 valandų. 

Metaduomenų rengimas – 100 

valandų. 

Suskaitmeninta 100 val. garso įrašų (iš 

Gervėčių, Breslaujos, Apso, Adutiškio, 

Linkmenų apylinkių), atliktas jų 

koregavimas ir švarinimas. Parengti 

100 val. garso įrašų metaduomenys (jei 

žinomi): antraštė, kalba, įrašymo vieta 

ir data, pateikėjo gimimo data ir vieta, 

įrašytojas, -a, formatas, garso įrašo 

kokybė, įrašo ilgis. 

Skirta 

2840,56 Eur. 

Panaudota 

2840,56 Eur. 

 

 


