
 

 

 

  Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos (kodas 2.1) vykdymo 2020 m.  

II ketvirčio ataskaita 

 

Eil. 

Nr. 

Institucija, 

vykdomas darbas 

Darbo planas (kalendoriniame 

darbo plane) 

Darbo planas (pateiktoje 

ataskaitoje) 

Atlikta Lėšos Pastabos 

1. Lietuvių kalbos 

institutas 

Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir 

kitų kalbų sąveikos 

tyrimai 

(J. Urbanavičienė) 

Projekto koordinavimas, tarmių 

leksinės medžiagos rinkimo 

organizavimas. Įvadinio straipsnio 

„Skaitmeninė Tarmių kartoteka – 

virtualus duomenynas lietuvių 

tarmių ir kitų kalbų kontaktams 

tirti“ rašymas (~0,25 a. l.). Tarmių 

leksinės medžiagos leksikografinė 

patikra elektroninėje LKŽ Tarmių 

kartotekoje (200 vnt.).  

Transkribuotų leksikos duomenų 

perkėlimas iš popierinių kortelių į 

elektroninę LKŽ Tarmių 

kartoteką (300 vnt.). 

Organizuoti tarmių leksinės 

medžiagos rinkimą iš įvairių 

patarmių ploto (200 vnt.).  

Atlikti surinktos medžiagos 

leksikografinę patikrą, 

archyvuoti ją elektroninėje 

LKŽ Tarmių kartotekoje. 

Transkribuotus leksikos 

duomenis perkelti iš popierinių 

kortelių į elektroninę LKŽ 

Tarmių kartoteką (300 vnt.). 

Rengti mokslo straipsnių 

rinkinį „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: patarmių sąveika 

su kitomis kalbomis“. 

Tarmių leksikos duomenų rinkimas: 

surinkta, fonetine transkripcija 

„Palemono“ šriftu užrašyta ir į 

elektroninę LKŽ Tarmių kartoteką 

(lkiis.lt) sukelta 200 vnt. leksikos 

duomenų iš Jurbarko r., Pagėgių sav. 

Surinktos medžiagos leksikografinė 

patikra ir archyvavimas: atlikta 200 vnt. 

leksikos duomenų, archyvuotų LKŽ 

Tarmių kartotekoje (lkiis.lt), 

leksikografinė patikra. Transkribuotų 

leksikos duomenų perkėlimas iš 

popierinių kortelių į elektroninę LKŽ 

Tarmių kartoteką: surinkta „Palemono“ 

rašmenimis 300 vnt. B. Jasiūnaitės 

užrašytų kortelių iš Endriejavo 

(Klaipėdos r.). Mokslo straipsnių 

rinkinio rengimas: parengtas 

preliminarus turinys, rengtas įvadinis 

straipsnis „Skaitmeninė Tarmių 

kartoteka – virtualus duomenynas 

lietuvių tarmių ir kitų kalbų kontaktams 

tirti“ (parašyta 0,25 a. l., straipsnio 

apimtis – ~1 a. l.). 

Skirta 2820 

Eur: d. u.   

2290 Eur; 

soc. dr. 30  

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

500 Eur. 

Panaudota  

2820 Eur.  

10,8 Eur I–II 

k. lėšų likutis 

bus 

panaudotas 

III k. 

2. 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. Pagal numatytus 

principus ištirti ir svetainėje 

aprašyti 75 vienanarius vardus su 

-ij-. Tęsti kompleksinį vardų su -

ij- tyrimą, rinkti medžiagą mokslo 

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- 

Iš vardų registro išrinkti 75 vienanariai 

vardai su -ij-, 400 su jais ir tarpusavyje 

susijusių kelianarių vardų. Pagal 

numatytus principus ištirta ir svetainėje 

aprašyti 75 vienanariai vardai su -ij-. 

Tęstas kompleksinis vardų su -ij- 

tyrimas, toliau rinkta medžiaga mokslo 

straipsniui ir jis rašytas, parengtos tezės 

Skirta 2660 

Eur: d. u.  

2490 Eur; 

soc. dr. 70 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

100 Eur. 

111,80 Eur 

I–II k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas 

III k.  
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straipsniui ir rašyti mokslo 

straipsnį, parengti tezes 

moksliniam pranešimui. 

tyrimą, toliau rinkti medžiagą 

mokslo straipsniui ir jį rašyti, 

parengti tezes moksliniam 

pranešimui. 

moksliniam pranešimui. Nors tezės ir 

parengtos, tačiau kol kas niekur 

nenusiųstos, nes neorganizuojamos ar 

atšaukta daugelis mokslo konferencijų. 

Panaudota 

2548,92 Eur.  

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, tendencijos ir 

galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Mokslo straipsnių rengimas (~1,0 

a. l.). Mokslo populiarinamųjų 

straipsnių rengimas ir teikimas 

spausdinti (~1,0 a. l.). 

 

4 mokslo straipsnių rengimas 

(visa planuojamo 1 straipsnio 

apimtis – 0,5 a. l.). 4 mokslo 

populiarinamųjų straipsnių 

rengimas ir spausdinimas (visa 

planuojamo 1 straipsnio 

apimtis – 0,25 a. l.). 

3 mokslo straipsnių rengimas (kiekvieno 

straipsnio parašyta po ~0,1 a. l.). 1 

mokslo straipsnis išspausdintas anksčiau 

nei planuota, 2019 m. 4 mokslo 

populiarinamųjų straipsnių rengimas ir 

spausdinimas: Tamulionienė Aurelija. 

Mokinių kalbinė aplinka: kalbų 

vartojimas kasdieniame gyvenime. – 

Gimtoji kalba 6 (636), p. 24–28;  

Vaičiakauskienė Sonata. Prioritetas 

lietuvių kalbai – misija (ne)įmanoma. 

Gimtoji kalba 7 (637), p. 19–22; Skerytė 

Kazlauskienė. Kalbos raida. – 

Ikimokyklinis.lt, 2020-06-03. Prieiga 

internete: https://www. 

ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/be

ndristraipsniai/kalbos-raida-/27062; 

Poderienė Nida. Kaip mokiniai vertina 

gimtąją  kalbą ir jos kūrybines galias? 

(planuojama spausdinti rugpjūčio 

mėnesį). 

Skirta  5060 

Eur: d. u.   

4680 Eur; 

soc. dr.  80  

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

300 Eur. 

Panaudota   

5060 Eur. 

46,79 Eur I–

II k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas 

III k. 

4. Vilniaus universitetas 

Motina. Duona. Žemė 

(konceptų analizė) 

(I. Smetonienė) 

Sintetinės dalies (sisteminės, 

tekstinės dalies ir anketų duomenų 

lyginimas), kognityvinės 

definicijos rašymas (~ 0,25 a. l.). 

Pavyzdžių analizė ir tekstinės 

dalies apibendrinimas (~ 0,5 a. l.). 

Literatūrinio ir  publicistinio 

diskursų tekstyno kūrimas 

konceptui MOTINA (ne mažiau 

kaip po 100 pavartojimo atvejų).  

Tekstinių dalių apibendrinimas 

ir pavyzdžių analizė. 

Literatūrinio diskurso tekstyno 

kūrimas konceptui MOTINA 

(ne mažiau kaip 100 

pavartojimo atvejų). 

Publicistinio diskurso tekstyno 

kūrimas konceptui MOTINA 

(ne mažiau kaip 100 

pavartojimo atvejų). 

Parašytas tekstinės dalies 

apibendrinimas (0,25 aut. l.). 

Išanalizuoti surinkti pavyzdžiai, 

apibendrintos 2 tekstinės dalys (po 0,25 

aut. l.).  Sukurtas literatūrinio ir 

publicistinio diskurso tekstynas 

konceptui MOTINA (300 pavartojimo 

atvejų). 

Skirta 6850 

Eur: d. u.  

6400 Eur; 

soc. dr. 150 

Eur; kitos 

išlaidos 300 

Eur. 

Panaudota  

6506 Eur. 

354,94 Eur 

I–II k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas 

III k.  
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