
 

 

 

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

IV 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) 

Interaktyviojo akademinio 

rašymo frazių sąvado 

redagavimas. Baigiamasis 

svetainės testavimo etapas ir 

pastebėtų klaidų taisymas. 

Dalyvavimas informacinio 

pobūdžio, švietimo ar su 

lietuvių kalba susijusiose 

radijo ir / ar televizijos laidose 

(1–2 laidos).  

2 mėn. Interaktyviojo akademinio 

rašymo frazių sąvado 

redagavimas. Baigiamasis 

svetainės testavimo etapas ir 

pastebėtų klaidų taisymas. 

Dalyvavimas informacinio 

pobūdžio, švietimo ar su lietuvių 

kalba susijusiose radijo ir / ar 

televizijos laidose (1–2 laidos).  

Peržiūrėtas visas suredaguotas frazynas 

(~4000 leksinių vienetų), patikslinti 

funkcinių grupių pavadinimai ir parengti 

trumpi funkcinių grupių aprašai (17 

tekstų), skirti frazynui (7 funkcinės 

grupės). Suredaguotos 33 frazių 

funkcinės grupės (~3300 leksinių 

vienetų), priskirti frazėms raktiniai 

paieškos žodžiai (26 funkcinės grupės). 

Parengta galutinė medžiaga informatikui 

(~3300 leksinių vienetų). Atliktas 

baigiamasis svetainės testavimas, 

ištaisytos pastebėtos klaidos. Atliktas 

tyrimas ir interaktyvusis frazemų 

sąvadas pristatytas Lietuvos radijo 

laidoje „Ryto allegro“. 

Skirta 3810 

Eur: d. u.  

3700 Eur; 

soc. dr. 110 

Eur. 

Panaudota 

3810 Eur. 

Panaudotas 

280,67 Eur 

lėšų likutis. 

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. Tiriamosios studijos 

dalies galutinė redakcija (1,5–

2 a. l.; 1–1,25 a. l.; 0,5–0,75 a. 

l.). Studijos baigiamojo 

skyriaus rengimas (0,5–0,75 a. 

l.). Mokslinio pranešimo, 

skirto tyrimo rezultatams 

pristatyti, rengimas. 

V projekto etapo darbai. 

Mokslinės studijos ir tiriamųjų 

straipsnių rengimas (parengta 7–8 

a. l. mokslinė studija; publikuoti 2 

straipsniai; surengtas rezultatų 

pristatymo seminaras). 

Papildytas mokslinės studijos 

metodologinės dalies, skirtos tiriamojo 

instrumento ir tiriamųjų charakteristikai 

pristatyti, skyrius (0,38 a. l.) ir 

metodologinės dalies skyrius, skirtas 

tekstų-stimulų charakteristikai pristatyti 

(0,16 a. l.), taip pat teorinės dalies  

skyrius (0,29 a. l.) ir tiriamosios studijos 

dalies skyrius (1,64 a. l.). Parengti 

mokslinės studijos tiriamieji skyriai 

(3,76 a. l.) ir baigiamojo skyriaus dalis 

(1,0 a. l.). Publikuotas 1 mokslinis 

straipsnis (1,26 a. l.), dar 1 

spausdinamas (1,13 a. l.). Parengtas ir 

perskaitytas  1 mokslinis pranešimas 

Skirta 3650 

Eur: d. u. 

3600 Eur; 

soc. dr. 50 

Eur. 

Panaudota  

3650 Eur.  
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tarptautinėje konferencijoje ir 3 

pranešimai baigiamajame projekto 

seminare.   

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Tarmių tekstynas 

(R. Bakšienė) 

 

Baigiamieji Anykščių ir 

Švendubrės punktų leidinių 

darbai; leidinių tekstų 

svarstymas LKI 

Geolingvistikos centro 

posėdyje; galutinis leidinių 

tekstų (po 6 a. l.) sutvarkymas. 

Tarminių įrašų iš Grinkiškio 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (apie 

2 a. l.), šnektos aprašo 

rengimas (apie 0,5 a. l.). 

Baigiamieji Grinkiškio leidinio 

darbai. Garso įrašų iš Taujėnų, 

Grinkiškio, Anykščių ir 

Švendubrės apylinkių 

parengimas kompaktinėms 

plokštelėms ir jų pirminių 

variantų rengimas. 

Galutinai sutvarkyti rengiamų 

leidinių tekstus; pabaigti rengti 

kompaktines plokšteles bei 

apsvarstyti parengtus leidinius 

Lietuvių kalbos instituto 

Geolingvistikos centre. 

Baigiamieji Anykščių punkto 

leidinio darbai; galutinis teksto 

(apie 6 a. l.) sutvarkymas. 

Baigiamieji Švendubrės punkto 

leidinio darbai; galutinis teksto 

apie (6 a. l.) sutvarkymas. 

Tarminių įrašų iš Grinkiškio 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (apie 2 

a. l.); šnektos aprašo rengimas 

(apie 0,5 a. l.); baigiamieji 

Grinkiškio leidinio darbai. Garso 

įrašų iš Taujėnų, Grinkiškio, 

Anykščių ir Švendubrės apylinkių 

parengimas kompaktinėms 

plokštelėms, jų rengimas, 

programinės dalies atnaujinimas. 

Atlikti baigiamieji Anykščių punkto 

leidinio darbai; galutinai sutvarkytas 

visas leidinio tekstas (apie 6 a. l.). 

Atlikti baigiamieji Švendubrės punkto 

leidinio darbai; galutinai sutvarkytas 

visas leidinio tekstas (apie 6 a. l.). Baigti 

transkribuoti ir komentuoti tarminiai 

įrašai iš Grinkiškio apylinkių (apie 2 a. 

l.); baigtas rengti šnektos aprašas (apie 

0,5 a. l.); atlikti baigiamieji Grinkiškio 

leidinio darbai (apie 6 a. l.). 

Kompaktinėms plokštelėms parengti 

garso įrašai iš Taujėnų, Grinkiškio, 

Anykščių ir Švendubrės apylinkių; 

parengti pirminiai kompaktinių 

plokštelių variantai, atnaujinta 

kompaktinių plokštelių programinė dalis 

ir pritaikyta pagal naujausių 

kompiuterinių technologijų 

reikalavimus. Parengti leidiniai 

apsvarstyti LKI Geolingvistikos centro 

posėdyje (kartu apsvarstytas ir II k. 

baigtas rengti leidinys „Taujėnų 

apylinkių tekstai“. 

Skirta 4790 

Eur: d. u. 

4700 Eur; 

soc. dr. 90 

Eur. 

Panaudota 

4790 Eur.  

 

4. Klaipėdos 

universitetas 

Šiaurės žemaičių 

patarmės somatizmų 

semantinė sistema ir 

nominacija: 

sinchronija ir 

diachronija 

(D. Pakalniškienė) 

Įvado ir išvadų rengimas. 

Monografijos rankraščio 

rengimas, redagavimas, 

koregavimas (20 a. l.). 

Įvado ir išvadų rengimas. 

Monografijos rankraščio 

rengimas, redagavimas, 

koregavimas (20 a. l.). 

Šio ketvirčio užduotys įvykdytos iš 

dalies, nes monografijos rankraštis 

galutinai nesuredaguotas. Tačiau visi 

planuoti tyrimai ir jų aprašai yra atlikti. 

VLKK leido pratęsti monografijos 

rankraščio rengimą ir redagavimą iki 

Rengtas įvadas, formuluotos atskirų 

dalių tyrimo išvados. Rengtas 

monografijos rankraštis, koreguotos 

tyrimo dalys (18 –20  a. l.).  

Skirta 4700 

Eur: d. u. 

4600 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur. 

Panaudota  

4700 Eur. 

Panaudotas 

1030,79 Eur 

lėšų likutis. 

5. Lietuvių kalbos 

institutas 

Klaipėdos krašto 

Įvadinės dalies II redakcija. 

Viso teksto redakcija. 

Maketavimas. Baigiamieji 

Įvadinės dalies II redakcija. Viso 

teksto redakcija. Maketavimas. 

Baigiamieji projekto darbai. 

Redaguotas visas registro tekstas 

(alfabetinis istorinių ir dabartinių kaimų 

ir hidronimų registras su etimologiniais 

Skirta 3060 

Eur: d. u. 

2500 Eur; 

Panaudotas 

151,34 Eur 

lėšų likutis. 
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istorinių vietovardžių 

registras ir 

aktualizavimas 

(D. Kiseliūnaitė) 

projekto darbai. ir istoriniais komentarais) (12 a. l.). 

Parašyta įvadinė dalis (2 a. l.). Atlikta 

techninė teksto redakcija, maketavimo 

darbai. 

soc. dr. 60 

Eur; kt. pr. ir 

psl. 500 Eur. 

Panaudota  

3060 Eur. 

6.  Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, tendencijos ir 

galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Sakytinės kalbos duomenų 

analizė fonetiniu, gramatiniu ir 

leksikos lygmenimis (150 

sakytinės kalbos pavyzdžių 

analizė). Grįžusių iš užsienio 

mokinių sakytinės ir rašytinės 

kalbos analizė fonetiniu, 

gramatiniu ir leksikos 

lygmenimis (200 sakytinės ir 

200 rašytinės kalbos 

pavyzdžių), kalbinės 

integracijos analizė 

psichologiniais aspektais 

(remiantis interviu, anketomis, 

sukauptais sakytinės ir 

rašytinės kalbos duomenimis).  

Sakytinės kalbos duomenų analizė 

fonetiniu, gramatiniu ir leksikos 

lygmenimis (~ 150  sakytinės 

kalbos pavyzdžių analizė). 

Grįžusių iš užsienio mokinių 

sakytinės kalbos analizė fonetiniu, 

gramatiniu ir leksikos lygmenimis 

(~ 200  sakytinės kalbos 

pavyzdžių analizė). 

Grįžusių iš užsienio mokinių 

rašytinės kalbos duomenų analizė 

fonetiniu, gramatiniu ir leksikos 

lygmenimis (~ 200  rašytinės 

kalbos darbų). Grįžusių iš 

užsienio vaikų kalbinės 

integracijos analizė 

psichologiniais aspektais 

(remiantis interviu, anketomis, 

sukauptais sakytinės ir rašytinės 

kalbos duomenimis). 

 

Sakytinės kalbos duomenų analizė 

fonetiniu, gramatiniu ir leksikos 

lygmenimis (150 pavyzdžių analizė 

fonetinės rašybos, gramatiniu ir leksikos 

apsektais). Grįžusių iš užsienio mokinių 

sakytinės kalbos analizė fonetiniu, 

gramatiniu ir leksikos lygmenimis (190  

pavyzdžių analizė). Grįžusių iš užsienio 

mokinių rašytinės kalbos duomenų 

analizė fonetiniu, gramatiniu ir leksikos 

lygmenimis (190 darbų analizė). 

Grįžusių iš užsienio vaikų kalbinės 

integracijos analizė psichologiniais 

aspektais (remiantis interviu, anketomis, 

sukauptais sakytinės ir rašytinės kalbos 

duomenimis) (90 darbų analizė). 

Neplanuoti ir įvykdyti darbai. Rašytinės 

kalbos analizė fonetiniu, gramatiniu ir 

leksikos lygmenimis (336 vaikų tekstų 

analizė). Sakytinės kalbos duomenų 

apdorojimas (100 pvz.). 2 pranešimai 

tarptautinėje konferencijoje, 1 mokslo 

straipsnis recenzuojamame leidinyje. 

Skirta 4520  

Eur: d. u. 

4400 Eur; 

soc. dr. 120 

Eur. 

Panaudota  

4520 Eur. 

 

7. Lietuvių kalbos 

institutas 

Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveikos 

tyrimai 

(J. Urbanavičienė) 

Straipsnių apie vakarų ir pietų 

aukštaičių patarmių sąveiką su 

kitomis kalbomis rašymas (5 

straipsniai po 0,75–1 a. l.). 

Tarmių leksinės medžiagos 

rinkimas (400 vnt.). Tarmių 

leksinės medžiagos 

leksikografinė patikra Lietuvių 

kalbos išteklių informacinės 

sistemos Tarmių kartotekoje 

(400 vnt.). Straipsnio „Latvių 

kalbos įtaka vakarų aukštaičių 

Sukurti 6 mokslo straipsnius 

(0,75–1 a. l.) apie vakarų ir pietų 

aukštaičių sąveiką su kitomis 

kalbomis. Rengti mokslo 

straipsnių rinkinį „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: patarmių sąveika su 

kitomis kalbomis“ (preliminarus 

pavadinimas). Organizuoti tarmių 

leksinės medžiagos rinkimą iš 

įvairių patarmių ploto (400 vnt.). 

Atlikti surinktos medžiagos 

leksikografinę patikrą, archyvuoti 

Mokslo straipsnių sukūrimas: 

iš viso parašyti 6 mokslo straipsniai po 

0,75–1,3 a. l. Mokslo straipsnių rinkinio 

„Vakarų ir pietų aukštaičiai: patarmių 

sąveika su kitomis kalbomis“ rengimas:  

parašyta apie 5,75 a. l. teksto, atlikta 

pirminė redakcinė straipsnių patikra. 

Tarmių leksikos duomenų rinkimas: iš 

viso surinkta, fonetine transkripcija 

Palemono šriftu užrašyta ir į elektroninę 

LKŽ Tarmių kartoteką (lkiis.lt) sukelta 

400 vnt. tarmių leksikos duomenų iš 

Skirta 6300 

Eur: d. u. 

2300  Eur; 

soc. dr. 20 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

3980 Eur. 

Panaudota  

6300 Eur. 

Panaudotas 

0,68 Eur lėšų 

likutis. 
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šiauliškių patarmės šiaurinių 

šnektų leksikai“ rašymas 

(0,75–1 a. l.). Straipsnių 

rinkinio „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: patarmių sąveika 

su kitomis kalbomis“ 

straipsnių redagavimas (6 

straipsniai). 

ją elektroninėje LKŽ Tarmių 

kartotekoje. 

Adutiškio (Švenčionių r.) apylinkių ir 

iš Mosėdžio (Skuodo r.) apylinkių. 

Surinktos medžiagos leksikografinė 

patikra ir archyvavimas : elektroninė 

LKŽ Tarmių kartoteka (lkiis.lt) 

papildyta 400 vnt. tarmių leksikos 

duomenų. 

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 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.  

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, parašyti mokslo 

straipsnį, dalyvauti mokslinėje 

konferencijoje. 

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-. 

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 vardų 

matomumas. Tęstas kompleksinis vardų 

su -ij- mokslinis tyrimas, parašytas 

mokslo straipsnis. Tarptautinėje mokslo 

konferencijoje perskaitytas pranešimas 

„Pokyčiai XX–XXI a. Lietuvos vardyne: 

skolintų vardų su baigmeniu -ij- atvejis“. 

Visus kalendoriniame plane numatytus 

darbus atliko D. Sinkevičiūtė (V. 

Sidaravičienė šį ketvirtį nedirbo – vaiko 

auginimo atostogos). 

Skirta 3050 

Eur: d. u. 

2800 Eur; 

soc. dr. 50 

Eur.; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

200 Eur. 

Panaudota  

3050 Eur. 

 

 

9. Vilniaus universitetas 

Motina. Duona. Žemė 

(konceptų analizė) 

(I. Smetonienė) 

Atskirų diskursų tekstyno 

kūrimas (po 300 pavartojimo 

atvejų; po 0,25 a. l. teksto 

Duonos ir Žemės konceptų 

dalims); sisteminių dalių 

apibendrinimas. Paremijų ir 

kitos tautosakos duomenų 

rinkimas, sisteminimas ir 

analizė (0,5 a. l. teksto). 

Atskirų diskursų tekstyno kūrimas 

(ne mažiau kaip po 300 

pavartojimo atvejų Duonos ir 

Žemės konceptų dalims); 

sisteminės dalies apibendrinimas 

(ne mažiau kaip po 0,25 a. l. 

teksto Duonos ir Žemės konceptų 

dalims). Paremijų ir kitos 

tautosakos duomenų rinkimas, 

sisteminimas ir analizė (~ 0,5 a. l. 

teksto). Apklausos konceptui 

Kurtas atskirų diskursų tekstynas (~ 300 

pavartojimo atvejų Duonos koncepto 

daliai ir (~ 300 pavartojimo atvejų 

Žemės koncepto daliai); sisteminės 

dalies apibendrinimas (~ 0,25 a. l. teksto 

Duonos koncepto daliai ir ~ 0,25 a. l. 

teksto Žemės koncepto daliai. 

Surinktos paremijos ir kitos tautosakos 

duomenys, jų sisteminimas ir analizė (~ 

Surinktos apklausos konceptui Motina. 

Apklausų analizė (ne mažiau kaip 150 

Skirta 7800 

Eur: d. u. 

7300 Eur; 

soc. dr. 200 

Eur.; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

300 Eur. 

Panaudota 

7800 Eur. 

Panaudotas 

189,5 Eur III 

k. lėšų likutis  
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Motina. Apklausų analizė (ne 

mažiau kaip 150 respondentų) ir 

apibendrinimas. Publicistinio ir 

literatūrinio diskurso tekstyno 

kūrimas konceptui Motina (ne 

mažiau kaip po 100 pavartojimo 

atvejų).  

respondentų) ir apibendrinimas, surinkta 

medžiaga iš 13 tarmių žodynų.  

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 

(125 val.), koregavimas, 

švarinimas, karpymas ir t. t. 

(125 val.), metaduomenų 

rengimas (125 val.). 

Garso įrašų skaitmeninimas (125 

val.) Garso įrašų koregavimas, 

švarinimas, karpymas (125 val.). 

Metaduomenų rengimas (125 val.) 

Suskaitmeninta 125 val. garso įrašų (iš 

Ignalinos ir Švenčionių rajonų  

apylinkių), koreguota, švarinta ir karpyta 

(kur reikėjo) 125 val. garso įrašų. 

Parengti 125 val. garso įrašų 

metaduomenys (jei žinomi): antraštė, 

kalba, įrašymo vieta ir data, pateikėjo 

gimimo data ir vieta, įrašytojas, 

formatas, garso įrašo kokybė, įrašo ilgis. 

Skirta 

3511,56 Eur. 

Panaudota 

3511,56 Eur. 

 

 

11. Lietuvių kalbos 

institutas 

Kalbinių variantų 

funkcionavimas 

dabartinėse šiaurės 

žemaičių, pietų ir 

vakarų aukštaičių 

šnektose 

(A. Leskauskaitė) 

Lingvistinė tarmių duomenų 

rinkimo ekspedicija į Šiaulių, 

Akmenės ir Alytaus rajonus. 

Surinktų tarmių ir kitų kalbinių 

variantų duomenų 

sutvarkymas, registravimas. 

Lingvistinė tarmių duomenų 

rinkimo ekspedicija į Šiaulių ir 

Akmenės rajonus (Kuršėnai, 

Papilė), į Alytaus rajoną 

(Mikalavas, Papėčiai, Remeikiai, 

Zizėnai, Peršėkininkai ir kt.), į 

Kauno rajoną (Babtai, Neveronys, 

Vandžiogala, Raudondvaris, 

Domeikava). Surinktų tarmių ir 

kitų kalbinių variantų duomenų 

sutvarkymas, registravimas. 

Lingvistinė tarmių duomenų rinkimo 

ekspedicija į Šiaulių ir Akmenės rajonus 

(Kuršėnai, Papilė): įrašyta 14 val. garso 

įrašų, užpildyta 21 sociolingvistinė 

anketa, padaryta 10 nuotraukų. 

Lingvistinė tarmių duomenų rinkimo 

ekspedicija į Alytaus rajoną (Mikalavas, 

Papėčiai, Remeikiai, Zizėnai, 

Peršėkininkai ir kt.): įrašyta 26 val. 

garso įrašų, 8 val. vaizdo įrašų, 

užpildytos 25 sociolingvistinės anketos, 

padarytos 178 nuotraukos. Lingvistinė 

tarmių duomenų rinkimo ekspedicija į 

Kauno rajoną (Babtai, Neveronys, 

Vandžiogala, Raudondvaris, 

Domeikava): užpildytos 284 

perceptyviosios dialektologijos anketos. 

Surinktų tarmių ir kitų kalbinių variantų 

duomenų sutvarkymas, registravimas.  

Skirta 897 

Eur: d. u. 

408 Eur; soc. 

dr. 9 Eur; 

komand. 325 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

155 Eur. 

Panaudota  

897 Eur. 

Panaudotas 

333,61 

Eur III k. 

lėšų likutis.  

 

 


