
 

 

 

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

III 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 

redagavimas ir rengimas spaudai 

(8–10 a. l.). Interaktyviojo 

akademinio rašymo frazių 

sąvado rengimas. Svetainės 

turinio skelbimas, sąvado 

medžiagos įkėlimas. Frazių 

struktūros papildymas, 

variantiškumo analizė, priskirtų 

funkcijų peržiūra ir taisymas 

(700 vnt.). Frazių struktūros 

papildymas, funkcijų 

priskyrimas. Besidubliuojančių 

frazių atranka (1500 vnt.). 

Sąvado medžiagos skelbimas, 

projekto svetainės priežiūra. 

Kolektyvinės monografijos 

redagavimas ir rengimas 

spaudai. (~8–10 a. l.). 

Interaktyviojo akademinio 

rašymo frazių sąvado rengimas. 

Svetainės turinio skelbimas, 

sąvado medžiagos įkėlimas. 

Frazių struktūros papildymas, 

variantiškumo analizė, priskirtų 

funkcijų peržiūra ir taisymas 

(700 vnt.). Frazių struktūros 

papildymas, funkcijų 

priskyrimas (600 vnt.); Frazių 

sąvado medžiagos teikimas 

informatikui pagal sukurtą 

sąvado svetainės projektą, 

projekto svetainės priežiūra. 

Besidubliuojančių frazių atranka 

(1500 vnt.). Sąvado medžiagos 

skelbimas, svetainės testavimas. 

Rengiama spaudai 8 a. l. teksto, iš jo 

suredaguota 4 a. l. Toliau buvo 

rengiamas interaktyvusis akademinio 

rašymo frazių sąvadas: 

papildyta frazių struktūra, atlikta 

variantiškumo analizė, peržiūrėtos 

priskirtos funkcijos ir pataisytos 

klaidos (700 vnt.). Papildyta frazių 

struktūra, priskirtos funkcijos (600 

vnt.). Atlikta besidubliuojančių frazių 

dalinė atranka (iš viso 1000 vnt.). 

Pateikti frazių sąrašai pagal funkcijas 

(iš viso 15 funkcijų), prižiūrėta 

svetainė. Sąvado medžiagos skelbimas 

atidėtas dėl iškilusių techninių 

nesklandumų. 

Skirta 5730 

Eur: d. u.  

5600 Eur; 

soc. dr. 130 

Eur. 

Panaudota 

5654,45 Eur. 

III k. lėšų 

likutis 75,55 

Eur. I–III k. 

Likutis 

280,67 Eur 

bus 

panaudotas 

IV k. 
Joana 

Pribušauskaitė 

dėl ligos 

nedirbo. 

2. Vilniaus 

universitetas 

Regioninių variantų 

ir tariamosios 

bendrinės kalbos 

(kvazistandarto)  

sklaida XXI amžiaus 

pradžioje: 

percepcinis tyrimas 

(D. Aliūkaitė) 

Mokslinės studijos rengimas 

(teorinės dalies skyrių ir 

tiriamosios dalies skyrių 

rašymas. Teorinės dalies skyrių 

galutinė redakcija (1–1,25 a. l.; 

0,5–0,75 a. l.). Tiriamosios 

studijos dalies pirminė redakcija 

(1,5–2 a. l.; 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 

vietos tarmiškumas“ galutinė redakcija 

(2,30 a. l.). Parengta mokslinės 

studijos teorinės dalies kelių skyrių 

galutinė redakcija (apie 1,5 a. l.) ir 

praktinės dalies kelių skyrių pirminė 

redakcija (apie 1,9 a. l.). Parengtas ir 

perskaitytas „Europos kalbų atlaso“ 

simpoziume mokslinis pranešimas 

„The Narrative of a Naïve Estimator 

Skirta 5400 

Eur: d. u. 

5300 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur. 

Panaudota 

5400 Eur.  

Panaudotas 

226,10 Eur 

I–II k. lėšų 

likutis.  
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from the Perspective of Perceptual 

Dialectology“ ir 5-oje tarptautinėje 

taikomosios kalbotyros konferencijoje 

mokslinis pranešimas „Bendrinė kalba 

kaip (ne)atpažįstamas kodas, arba 

regiolektinių bruožų kliūtys 

perceptyviosios dialektologijos 

tyrimuose“. Rengtas mokslinis 

pranešimas „Vietinių variantų 

gyvybingumas regionuose: žemaičių ir 

pietų aukštaičių nuostatos ir jų 

paradoksai“ 26-ai tarptautinei 

mokslinei Jono Jablonskio 

konferencijai. Parengta mokslinio 

straipsnio „Vakarų aukštaičių kalbinės 

gimtinės vaizdiniai: vietų kalbinis 

(ne)giminiškumas“ galutinė redakcija 

(1,13 a. l.).  

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Tarmių tekstynas 

(R. Bakšienė) 

 

Tarminių įrašų iš Anykščių 

apylinkių, Švendubrės apylinkių 

ir Grinkiškio apylinkių 

transkribavimas ir mokslinis 

komentavimas (po 1,5 a. l.). 

Anykščių apylinkių, Švendubrės 

apylinkių ir Grinkiškio 

apylinkių šnektų aprašų 

rengimas (1 a. l.; 1 a. l.; 0,5 a. 

l.).  

Baigti transkribuoti visų šiais 

metais rengiamų leidinių 

tarminius garso įrašus; parengti 

dalį mokslinių komentarų; toliau 

analizuoti ir sisteminti šnektų 

tarmines ypatybes; parengti dalį 

šnektų aprašų. Tarminių įrašų iš 

Anykščių apylinkių, Švendubrės 

apylinkių ir Grinkiškio apylinkių 

transkribavimas ir mokslinis 

komentavimas (po 1,5 a. l.). 

Anykščių apylinkių, Švendubrės 

apylinkių ir Grinkiškio apylinkių 

šnektų aprašų rengimas (1 a. l.; 

1 a. l.; 0,5 a. l.). 

Baigti transkribuoti šiais metais 

rengiamų leidinių tarminiai garso 

įrašai; jie komentuoti, analizuotos įrašų 

tarminės ypatybės ir parengta dalis 

šnektų aprašų pirminių variantų. 

Transkribuoti tarminiai įrašai: iš 

Anykščių apylinkių (apie 1,5 a. l.), 

rašyti moksliniai komentarai, parengta 

dalis Anykščių apylinkių šnektos 

aprašo pirminio teksto (apie 1 a. l.); iš 

Švendubrės apylinkių (apie 1,5 a. l.), 

rašyti moksliniai komentarai, parengta 

dalis Švendubrės apylinkių šnektos 

aprašo pirminio teksto (apie 1 a. l.); iš 

Grinkiškio apylinkių (apie 1,5 a. l.), 

rašyti moksliniai komentarai, parengta 

dalis Grinkiškio apylinkių šnektos 

aprašo pirminio teksto (apie 0,5 a. l.). 

Skirta 4790 

Eur: d. u. 

4700 Eur; 

soc. dr. 90 

Eur. 

Panaudota 

4790 Eur.  

Panaudotas 

6,08 Eur II k. 

lėšų likutis. 

4. Klaipėdos 

universitetas 

Šiaurės žemaičių 

patarmės somatizmų 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

paplitimas ir gyvybingumas (A–

O raidė, 400 leksemų; P–Ž 

raidė, 400 leksemų). 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

paplitimas ir gyvybingumas (A–

O raidė, apie 400 leksemų). 

Nemotyvuotųjų somatonimų 

Aprašytas motyvuotųjų šiaurės 

žemaičių somatonimų paplitimas ir 

gyvybingumas (A–O raidė, apie 400 

leksemų, apie 1 a. l.; P–Ž raidė, apie 

Skirta 410 

Eur: d. u. 

400 Eur; soc. 

dr. 10 Eur.  

Panaudota 

657,33 Eur 

I–II k. lėšų 

likučio. 
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semantinė sistema ir 

nominacija: 

sinchronija ir 

diachronija 

(D. Pakalniškienė) 

Nemotyvuotojų somatonimų 

nominacijos ir motyvacijos 

teksto parengimas. Šiaurės 

žemaičių somatonimų semantika 

(apie 900 leksemų). Išorinės 

nominacijos būdo somatonimai: 

skolinių kilmė, nominacija ir 

motyvacija. 

nominacijos ir motyvacijos 

teksto parengimas. Šiaurės 

žemaičių somatonimų 

paplitimas ir gyvybingumas (P–

Ž raidė, apie 400 leksemų). 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

semantika (apie 900 leksemų). 

Išorinės nominacijos būdo 

somatonimai: skolinių kilmė, 

nominacija ir motyvacija. 

400 leksemų, apie 1 a. l.). Parengtas 

nemotyvuotųjų somatonimų istorinės 

nominacijos ir motyvacijos tekstas, 

apie 1,5 a. l. Aprašyta šiaurės žemaičių 

somatonimų semantika (apie 900 

leksemų): nustatyta teminės grupės 

apimtis, somatonimai detaliau 

suklasifikuoti į atitinkamus pogrupius, 

ištirti paradigminiai ryšiai; apie 2 a. l. 

Aprašyti išorinės nominacijos būdo 

somatonimai (apie 40 leksemų), apie 

0,7 a. l. 

Panaudota 

410 Eur. 

1030,79 Eur 

likutis bus 

panaudotas 

spalio 

pradžioje 
(bus sumokėti 

atostoginiai  

A. Cerri) 

 

5. Lietuvių kalbos 

institutas 

Klaipėdos krašto 

istorinių vietovardžių 

registras ir 

aktualizavimas 

(D. Kiseliūnaitė) 

Teksto „Agluonėnų seniūnijos 

vietovardžiai“ rengimas (1 a. l.). 

Parašyti skyrių „Agluonėnų 

seniūnijos vietovardžiai“ (1 a. 

l.). Į šį ketvirtį įėjo atostogos. 

Parašytas skyrius „Agluonėnų 

seniūnijos vietovardžiai“, papildytas 

Veiviržėnų seniūnijos dalimi 

(seniūnijai priklauso nedidelė dalis 

buv. Klaipėdos krašto teritorijos) ir 

visos tiriamos teritorijos ežerų, kanalų, 

tvenkinių vardų skyrius. Iš viso 1 a. l. 

Suderintas su Berlyno valstybine 

biblioteka leidimas publikuoti jų 

žemėlapių fragmentus. Atliktos 

papildomos informantų apklausos 

Priekulės sen., papildyti ir redaguoti 

Priekulės dalies tekstai. 

Skirta 2630 

Eur: d. u. 

2500 Eur; 

soc. dr. 30 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

100 Eur. 

Panaudota 

2630 Eur. 

Panaudota 

48,45 Eur I–

II k. lėšų 

likučio. 

151,34 Eur 

bus 

panaudoti IV 

k.  

6.  Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, tendencijos 

ir galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Klausimynų duomenų 

apdorojimas ir analizė (450 

klausimynų ir 100 interviu 

duomenų apdorojimas ir 

analizė). Rašytinės kalbos 

analizė fonetiniu, gramatiniu ir 

leksikos lygmenimis (1800 

vaikų tekstų). Kalbos ir 

mokymosi funkcijų sąsajų 

analizė psichologiniais 

aspektais. 

Klausimynų duomenų 

apdorojimas ir analizė (~450 

klausimyno ir 150 interviu 

duomenų apdorojimas ir 

analizė). Rašytinės kalbos 

analizė fonetiniu, gramatiniu ir 

leksikos lygmenimis (~ 1800 

vaikų tekstų). Kalbos ir 

mokymosi funkcijų sąsajų 

analizė psichologiniais 

aspektais. 

Apdoroti klausimyno duomenys, 

įvertintos ir suskaičiuotos sąsajų 

koreliacijos, sudaryti grafikai (~650 

klausimyno ir 150 interviu duomenų). 

Atlikta rašytinės kalbos analizė 

fonetiniu, gramatiniu ir leksikos 

lygmenimis (~ 600 vaikų tekstų). 

Atkreipiamas dėmesys, kad kita dalis 

(~1200) rašytinės kalbos tekstų, kaip ir 

planuota bendrajame plane, bus 

nagrinėjama IV k. Šį ketvirtį daugiau 

nei planuota padaryta klausimyno 

analizės darbų. Taip pat sudaryta 

papildoma anketa mokiniams dėl 

užsienio kalbų vartojimo. Tyrimas 

Skirta 4480  

Eur: d. u. 

4400 Eur; 

soc. dr. 80 

Eur. 

Panaudota 

4480 Eur. 

Panaudotas 

316,71 Eur II 

k. lėšų 

likutis.  
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atliktas Vilniaus sav., raštu apklausta 

~150 5–8 kl. mokinių, atlikta išsami 

rezultatų analizė. Sudaryta įvairių 

tiriamų kalbos lygmenų (fonetikos, 

gramatikos ir leksikos) tyrimo 

metodika, parengta šių kalbos lygmenų 

klaidų žymėjimo lentelė. 

7. Lietuvių kalbos 

institutas 

Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveikos 

tyrimai 

(J. Urbanavičienė) 

Tarmių leksinės medžiagos 

rinkimas (400 vnt.). Tarmių 

leksinės medžiagos 

leksikografinė patikra ir 

archyvavimas LKŽ Naujausių 

tarminių papildymų kartotekoje 

(400 vnt.). Straipsnio „Latvių 

kalbos įtaka vakarų aukštaičių 

šiauliškių patarmės šiaurinių 

šnektų leksikai“ rašymas (0,75–

1 a. l.). 

Organizuoti tarmių leksinės 

medžiagos rinkimą iš įvairių 

patarmių ploto (400 vnt.). 

Atlikti surinktos medžiagos 

leksikografinę patikrą, 

archyvuoti ją elektroninėje LKŽ 

Tarmių kartotekoje. Rengti 

mokslo straipsnių rinkinį 

„Vakarų ir pietų aukštaičiai: 

patarmių sąveika su kitomis 

kalbomis“ (preliminarus 

pavadinimas). 

Tarmių leksikos duomenų rinkimas: 

surinkta, fonetine transkripcija 

Palemono šriftu užrašyta ir į 

elektroninę LKŽ Tarmių kartoteką 

(lkiis.lt) sukelta 200 vnt. leksikos 

duomenų iš Pagėgių, Bitėnų (Pagėgių 

sav.), Smalininkų, Viešvilės (Jurbarko 

r.) apylinkių ir 200 vnt. leksikos 

duomenų iš Kurklių, Skiemonių, 

Rubikių (Anykščių r.) apylinkių. Iš 

viso surinkta 400 vnt. tarmių leksikos 

duomenų. Surinktos medžiagos 

leksikografinė patikra ir archyvavimas: 

Elektroninė LKŽ Tarmių kartoteka 

(lkiis.lt) papildyta 400 vnt. tarmių 

leksikos duomenų. 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.). 

Skirta 2730 

Eur: d. u. 

2300 Eur; 

soc. dr. 30 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

400 Eur. 

Panaudota 

2730 Eur. 

Panaudota 

333,49 Eur I 

k. lėšų 

likučio. 0,68 

Eur likutis 

bus 

panaudotas 

IV k.  

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, skaityti 

mokslinį pranešimą 

Iš vardų registro išrinkti 75 

vienanarių vardų su -ij-, 400 su 

jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Pagal 

numatytus principus ištirti ir 

svetainėje aprašyti 75 vienanarių 

vardų su -ij-. Tęsti kompleksinį 

vardų su -ij- mokslinį tyrimą, 

rinkti medžiagą mokslo 

straipsniui ir rašyti mokslo 

straipsnį, dalyvauti mokslo 

Iš vardų registro išrinkta 75 vienanariai 

vardai su -ij-, 400 su jais ir tarpusavyje 

susijusių kelianarių vardų. Pagal 

numatytus principus ištirta ir 

svetainėje aprašyta 75 vienanariai 

vardai su -ij-. Patikrintas 75 vienanarių 

vardų gramatinis aprašas. Tęstas 

kompleksinis vardų su -ij- mokslinis 

tyrimas, rinkta medžiaga mokslo 

straipsniui ir rengtas mokslo straipsnis, 

dalyvauta mokslinėje konferencijoje, 

Skirta 3000 

Eur: d. u. 

2800 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur.; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

100 Eur. 

Panaudota 

3000 Eur. 

 

Panaudotas 

127,01 Eur 

I–II k. lėšų 

likutis.  
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konferencijoje. Svetainėje 

paskelbti 400 kelianarių vardų, 

susieti su vienanariais vardais, 

patikrinti jų matomumą. Atlikti 

75 vienanarių vardų su -ij- 

gramatinę analizę ir pateikti 

svetainėje, patikrinti jų 

matomumą.  

konferencijoje ir skaityti 

pranešimą. 

perskaitytas pranešimas. 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, patikrintas jų 

matomumas. 

9. Vilniaus 

universitetas 

Motina. Duona. 

Žemė (konceptų 

analizė) 

(I. Smetonienė) 

Paremijų ir kitos tautosakos 

duomenų rinkimas, tarminės 

medžiagos sisteminimas ir 

analizė (po 0,25 a. l. Duonos ir 

Žemės koncepto daliai). Vilniaus 

krašto gyventojų apklausų 

medžiagos rinkimas Motinos 

konceptui (0,25 a. l.). 

Paremijų ir kitos tautosakos 

duomenų rinkimas, tarminės 

medžiagos sisteminimas ir 

analizė Duonos ir Žemės 

koncepto daliai (po 0,25 a. l. 

teksto). Vilniaus krašto 

gyventojų apklausų medžiagos 

rinkimas MOTINOS konceptui 

(0,25 a. l. teksto).  

Surinkta 112 paremijų, atsirinkti 

nesikartojantys pavyzdžiai iš lietuviškų 

pasakų ir dainų bei užkalbėjimų, 

susisteminta ir pradėta analizuoti 

tarminė medžiaga Duonos konceptui 

(~ 0,25 a. l. teksto). Susisteminta 

Vilniaus krašto gyventojų apklausų 

medžiaga Motinos konceptui (~ 0,25 a. 

l. teksto). Surinktos ir susistemintos 

paremijos ir kiti tautosakos duomenys, 

susisteminta ir pradėta analizuoti 

tarminė medžiaga Žemės konceptui (~ 

0,25 a. l. teksto). Liepos 4–7 d. 

moksliniame-edukaciniame ciklo 

kognityvinės etnolingvistikos seminare 

iš projekto medžiagos skaitytas 

pranešimas „Žemė: leksikografija ir 

apklausos“, parengti 2 straipsniai, 

kurie bus publikuoti 2020 metais. 

Skirta 5900 

Eur: d. u. 

5600 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur.; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

200 Eur. 

Panaudota 

5900 Eur. 

Panaudota 

16,32 Eur II 

k. lėšų 

likučio. 

189,5 Eur 

likutis bus 

panaudotas 

IV k. 

10. Vilniaus 

universitetas 

XX a. pab. –XXI a. 

per. tarmių garso 

įrašų skaitmeninimas 

ir publikavimas 

„Lietuvių kalbos 

tarmių duomenų 

bazėje“ 

(V. Kardelis) 

Garso įrašų skaitmeninimas 

(125 val.), koregavimas, 

švarinimas, karpymas ir t. t. 

(125 val.), metaduomenų 

rengimas (125 val.). 

Garso įrašų skaitmeninimas (125 

val.), koregavimas, švarinimas, 

karpymas (125 val.). 

Metaduomenų rengimas (125 

val.). 

Suskaitmeninta 125 val. garso įrašų (iš 

Gervėčių, Breslaujos, Apso, Adutiškio, 

Linkmenų apylinkių) ir koregavo, 

švarino ir karpė (kur reikėjo) 125 val. 

garso įrašų. Parengta 125 val. garso 

įrašų metaduomenų (jei žinomi): 

antraštė, kalba, įrašymo vieta ir data, 

pateikėjo gimimo data ir vieta, 

įrašytojas, -a, formatas, garso įrašo 

kokybė, įrašo ilgis. 

Skirta 

3511,55 Eur. 

Panaudota 

3511,55  

Eur. 

 

11. Lietuvių kalbos 

institutas 

Kalbinių variantų 

LKI Tarmių archyve ir Alytaus 

kraštotyros muziejuje saugomos 

tarminės medžiagos iš Alytaus, 

LKI Tarmių archyve ir Alytaus 

kraštotyros muziejuje saugomos 

tarminės medžiagos iš Alytaus, 

LKI Tarmių archyve ir Alytaus 

kraštotyros muziejuje saugomos 

tarminės medžiagos iš Alytaus, 

Skirta 2603 

Eur: d. u. 

409 Eur; soc. 

III k. lėšų 

likutis 

333,61 
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funkcionavimas 

dabartinėse šiaurės 

žemaičių, pietų ir 

vakarų aukštaičių 

šnektose 

(A. Leskauskaitė) 

Druskininkų, Kauno, Šiaulių, 

Akmenės, Plungės ir Rietavo 

rajonų patikra, duomenų 

rinkimo klausimynų 

parengimas. Lingvistinė tarmių 

duomenų rinkimo ekspedicija į 

Druskininkų r. (Diržai, 

Lipliūnai, Švendubrė, Ratnyčia, 

Senovė, Šklėriai, Gerdašiai ir 

kt.), Kauno r., Plungės ir 

Rietavo r. 

Druskininkų, Kauno, Šiaulių, 

Akmenės, Plungės ir Rietavo 

rajonų patikra, duomenų 

rinkimo klausimynų parengimas. 

Lingvistinė tarmių duomenų 

rinkimo ekspedicija į 

Druskininkų rajoną (Diržai, 

Lipliūnai, Švendubrė ir kt.) 

lingvistinė tarmių duomenų 

rinkimo ekspedicija į Kauno 

rajoną, į Plungės ir Rietavo 

rajonus, į Šiaulių ir Akmenės 

rajonus.  

Druskininkų, Kauno, Šiaulių, 

Akmenės, Plungės ir Rietavo rajonų 

patikra, duomenų rinkimo klausimynų 

parengimas. Lingvistinės tarmių 

duomenų rinkimo ekspedicijos: į 

Druskininkų rajoną (Liškiava, 

Lipliūnai, Švendubrė ir kt.), įrašyta 

42,5 val. garso įrašų, 4,5 val. vaizdo 

įrašų, užpildytos 24 sociolingvistinės 

anketos, padarytos 527 nuotraukos; į 

Kauno rajoną (Vandžiogala, 

Domeikava, Neveronys ir kt.), įrašyta 

14 val. garso įrašų, užpildyta 16 

sociolingvistinių anketų, 44 

perceptyviosios dialektologijos 

anketos, padarytos 703 nuotraukos; į 

Plungės ir Rietavo rajonus, įrašyta 14 

val. garso įrašų, užpildyta 19 

sociolingvistinių anketų, padarytos 63 

nuotraukos; į Šiaulių ir Akmenės 

rajonus, įrašyta 14 val. garso įrašų, 

užpildyta 21 sociolingvistinė anketa, 

padaryta 10 nuotraukų. 

dr. 9 Eur; 

komand. 

2035 Eur; 

kitos prekės 

ir paslaugos  

150 Eur. 

Panaudota 

2269,39 Eur. 

Eur bus 

panaudotas 

IV k. 

 


