
 

 

 

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

III 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) 

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 (400 vnt.). 

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“. 

Tarmių leksikos duomenų rinkimas: 

surinkta, fonetine transkripcija 

„Palemono“ šriftu užrašyta ir į 

elektroninę LKŽ Tarmių kartoteką 

(lkiis.lt) sukelta 200 vnt. leksikos 

duomenų iš Varanavo apyl. (Baltarusijos 

Respublika); 200 vnt. leksikos duomenų 

iš Adutiškio apyl. (Švenčionių r.). 

Surinktos medžiagos leksikografinė 

patikra ir archyvavimas:  

atlikta 400 vnt. leksikos duomenų, 

archyvuotų LKŽ Tarmių kartotekoje 

(lkiis.lt), leksikografinė patikra.  

Mokslo straipsnių rinkinio „Vakarų ir 

pietų aukštaičiai: patarmių sąveika su 

kitomis kalbomis“ rengimas:  

atliktas pirminis rinkinio straipsnių 

recenzavimas. Rašytas įvadinis 

straipsnis „Skaitmeninė Tarmių 

kartoteka – virtualus duomenynas 

lietuvių tarmių ir kitų kalbų kontaktams 

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

straipsnio apimtis – ~1 a. l.). 

Skirta 3020 

Eur: d. u.    

Eur; soc. dr.   

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos   

Eur. 

Panaudota   

3004,18 Eur.  

III k. lėšų 

likutis 15,82 

Eur. 26,62 

Eur I–III k. 

lėšų likutis 

bus 

panaudotas 

IV 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-; patikrinti V. Sidaravičienės 

atliktą 150 vienanarių vardų 

gramatinį aprašą; tęsti 

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-; 

paskelbti 800 kelianarių vardų, 

padarius jų sąsajas su 

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 150 vienanarių vardų 

gramatinis aprašas; 

tęstas kompleksinis vardų su -ij- 

tyrimas, toliau rinkta medžiaga mokslo 

Skirta 3570 

Eur: d. u.  

3390 Eur; 

soc. dr.  80 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

100 Eur. 

Panaudota 

III k. lėšų 

likutis 

361,79 Eur. 

473,59 Eur 

I–III k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas 

IV k.  

Projekto 
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kompleksinį vardų su -ij- tyrimą, 

toliau rinkti medžiagą mokslo 

straipsniui, parašyti ir įteikti 

mokslo straipsnį. Svetainėje 

vardai.vlkk.lt paskelbti 800 

kelianarių vardų, padarius jų 

sąsajas su vienanariais vardais, ir 

patikrinus jų matomumą; atlikti 

150 vienanarių vardų su -ij- 

gramatinę analizę, ją pateikti 

svetainėje vardai.vlkk.lt ir 

patikrinti jų matomumą. 

vienanariais vardais, ir 

patikrinti jų matomumą; 

atlikti 150 vienanarių vardų su 

-ij- gramatinę analizę, ją 

pateikti ir patikrinti jų 

gramatinius aprašus ir 

matomumą; tęsti kompleksinį 

vardų su -ij- tyrimą, toliau 

rinkti medžiagą mokslo 

straipsniui ir jį parašyti, įteikti 

recenzuoti mokslo straipsnį. 

straipsniui ir jis parašytas, įteiktas 

recenzuoti Onomasticai Letticai; 

paskelbta 800 kelianarių vardų, padarius 

jų sąsajas su vienanariais vardais, ir 

patikrintas jų matomumas; atlikta 150 

vienanarių vardų su -ij- gramatinė 

analizė (pateikiama svetainėje 

vardai.vlkk.lt), patikrintas jų 

matomumas.  

3208,21 Eur.  vykdytoja 

buvo 

įdarbinta 

vėliau nei 

planuota. 

 

3. Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, tendencijos ir 

galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Mokslo straipsnių baigimas 

rengti. Dalyvavimas tarptautinėje 

konferencijoje. Lietuvių kalbos 

žodyno korpuso grįžusiems iš 

užsienio vaikams mokyti pagal 

A2, B1 kalbos mokėjimo 

lygmenis sudarymas.  

Mokslo straipsnių rengimas (4 

straipsniai; visa planuojamo 1 

straipsnio apimtis – 0,5 aut. l.). 

Dalyvavimas tarptautinėje 

konferencijoje (4 pranešimai). 

Lietuvių kalbos žodyno 

korpuso grįžusiems iš užsienio 

vaikams mokyti pagal A2, B1 

kalbos mokėjimo lygmenis 

sudarymas. 

Mokslo straipsnių rengimas (straipsnis 

įteiktas recenzuojamam žurnalui (~ 1 

aut. l.).; rengiama elektroninė mokslo 

studija, ketinama publikuoti iki 2020-

12-31, visos studijos apimtis ~ 4 aut. l. ). 

Dalyvavimas tarptautinėje 

konferencijoje  (2 pranešimus planuota 

skaityti tarptautinėje konferencijoje 

„Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: 

paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, 

kuri dėl koronaviruso grėsmės iš 2020 

m. rugsėjo 9–11 d. nukelta į 2021 m. 

rugsėjo 8–10 d.; pridedama pažyma apie 

tezių priėmimą). Lietuvių kalbos žodyno 

korpuso grįžusiems iš užsienio vaikams 

mokyti pagal A2, B1 kalbos mokėjimo 

lygmenis sudarymas (parengtas korpuso 

projektas, pridedama). Neplanuoti 

darbai: 2 interviu Lietuvos radijo laidoje 

„Ryto allegro“ apie projekto rezultatus,  

1 stendinis pranešimas perskaitytas 

tarptautinėje konferencijoje. 

Skirta 5050 

Eur: d. u. 

4670 Eur; 

soc. dr.    80 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos  

300 Eur. 

Panaudota  

5050   Eur. 

44,28 Eur I–

II k. lėšų 

likutis bus 

panaudotas 

IV k. 

4. Vilniaus universitetas 

Motina. Duona. Žemė 

(konceptų analizė) 

(I. Smetonienė) 

Sintetinių dalių (sisteminių, 

tekstinių dalių ir anketų duomenų 

lyginimas), kognityvinės 

definicijos rašymas. Rezultatas: ~ 

0,75 aut. l. teksto. 

 

Sintetinių dalių (sisteminių, 

tekstinių dalių ir anketų 

duomenų lyginimas), 

kognityvinės definicijos 

rašymas. 

Parašytos sintetinės dalys, pildytos 

sisteminės ir tekstų analizės, parašyta 

kognityvinė definicija. Rezultatas: ~ 

0,75 aut. l. teksto. Pastaba. Atsinaujinus 

bibliotekų veiklai, konceptai papildyti 

nesuskaitmenintos tautosakos 

Skirta 4850 

Eur: d. u. 

4550 Eur; 

soc. dr.  100 

Eur; kitos 

išlaidos 200   

Panaudota 

284,53 Eur 

I–II k. lėšų 

likučio. 

70,41 Eur 

likutis bus 
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pavyzdžiais, pavyzdžiais iš tarminių 

žodynų, tarmių tekstų. 

Eur. 

Panaudota   

4850 Eur. 

panaudotas 

IV k.  

5. Lietuvių kalbos 

institutas 

Kalbinių variantų 

funkcionavimas 

dabartinėse pietų 

aukštaičių šnektose 

(A. Leskauskaitė) 

LKI Tarmių archyve ir Alytaus 

kraštotyros muziejuje saugomos 

tarminės medžiagos iš 

Druskininkų ir Varėnos rajonų 

patikra, duomenų rinkimo 

klausimynų parengimas. 

Lingvistinė tarmių duomenų 

rinkimo ekspedicija į Druskininkų 

rajoną (Švendubrė, Ratnyčia, 

Senovė, Šklėriai, Gerdašiai ir kt.). 

Vyks 6 žmonių grupė. Surinktų 

tarmių ir kitų kalbinių variantų 

duomenų tvarkymas, 

registravimas (visi projekto 

vykdytojai). Lingvistinė tarmių 

duomenų rinkimo ekspedicija į 

Varėnos rajoną (Valkininkai, 

Senoji Varėna, Dargužiai, 

Puodžiai ir kt.). Vyks 6 žmonių 

grupė.  

Lietuvių kalbos instituto 

Tarmių archyve ir Alytaus 

kraštotyros muziejuje 

saugomos tarminės medžiagos 

iš Druskininkų ir Varėnos 

rajonų patikra, duomenų 

rinkimo klausimynų 

parengimas. Lingvistinė tarmių 

duomenų rinkimo ekspedicija į 

Druskininkų rajoną 

(Švendubrė, Ratnyčia, Senovė, 

Šklėriai, Gerdašiai ir kt.). Vyks 

7 žmonių grupė: surinktų 

tarmių ir kitų kalbinių variantų 

duomenų tvarkymas, 

registravimas.  Lingvistinė 

tarmių duomenų rinkimo 

ekspedicija į Varėnos rajoną 

(Valkininkai, Senoji Varėna, 

Dargužiai, Puodžiai ir kt.). 

Vyks 7 žmonių grupė.  

Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve 

ir Alytaus kraštotyros muziejuje 

saugomos tarminės medžiagos iš 

Druskininkų ir Varėnos rajonų patikra, 

duomenų rinkimo klausimynų 

parengimas. Lingvistinė tarmių 

duomenų rinkimo ekspedicija į 

Druskininkų rajoną (Švendubrė, 

Ratnyčia, Senovė, Šklėriai, Gerdašiai ir 

kt.). Vyko 6 žmonių grupė. 

Ekspedicijoje įrašyta 39,52 val. garso 

įrašų, 8,42 val. vaizdo įrašų, parengtos 

24 sociolingvistinės anketos, gauta 681 

fotografija. Surinktų tarmių ir kitų 

kalbinių variantų duomenų tvarkymas, 

registravimas.  2020-09-14–2020-09-16 

planuota lingvistinė tarmių duomenų 

rinkimo ekspedicija į Varėnos rajoną 

(Valkininkai, Senoji Varėna, Dargužiai, 

Puodžiai ir kt.) atidėta, kadangi Alytaus 

kraštotyros muziejaus darbuotojai į ją 

vykti negalėjo dėl pasikeitusių darbų 

planų. Ši ekspedicija perkelta į IV k. – 

spalio 7–9 d. 

Skirta 2225 

Eur: d. u. 

172 Eur; soc. 

dr. 3 Eur; 

kitos prekės 

ir paslaugos 

2050  Eur. 

Panaudota  

1037,58 Eur. 

Lėšų likutis 

1187,42 Eur 

bus 

panaudotas 

IV k. 

 


