
 

 

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

I 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.). Mokslo 

populiarinimo straipsnio 

rengimas. Projekto svetainės 

priežiūra. 

Kolektyvinės monografijos 

rengimas (2,5 a. l.). Svetainės 

turinio skelbimas, sąvado 

medžiagos įkėlimas. Frazių 

struktūros papildymas, 

variantiškumo analizė, priskirtų 

funkcijų peržiūra ir taisymas (300 

vnt.). Frazių struktūros 

papildymas, funkcijų priskyrimas 

(600 vnt.). Frazių struktūros 

papildymas, priskirtų funkcijų 

peržiūra ir taisymas (600 vnt.). 

Projekto svetainės priežiūra. 

Besidubliuojančių frazių atranka 

(1400 vnt.). Mokslo 

populiarinimo straipsnio 

rengimas. Bandomosios 

interaktyvaus sąvado svetainės 

versijos tobulinimas, medžiagos 

skelbimas, internetinės prieigos 

testavimas, klaidų taisymas.  

Rengta kolektyvinė monografija: 

Vilma Zubaitienė (2,5 aut. l.). 

Toliau rengtas akademinių frazių 

sąvadas: pildyta frazių struktūra, at-

likta variantiškumo analizė, 

peržiūrėtos ir taisytos priskirtos frazių 

funkcijos (300 vnt.). 

Pildyta frazių struktūra, priskirtos 

funkcijos (600 vnt.). Pildyta frazių 

struktūra, peržiūrėtos ir taisytos 

priskirtos frazių funkcijos (600 vnt.); 

Teikta frazių sąvado medžiaga 

informatikui pagal sukurtą sąvado 

svetainės projektą, prižiūrėta projekto 

svetainė. Atrinktos  besidubliuojančios 

frazės (1400 vnt.). Rengtas mokslo 

populiarinimo straipsnis. Tobulinta 

bandomoji interaktyvaus sąvado 

svetainės versija, skelbta sąvado 

medžiaga, testuota internetinė prieiga, 

taisytos klaidos. 

Skirta 5730 

Eur: d. u.  

5600 Eur; 

soc. dr.  130 

Eur. 

Panaudota  

5618,67 Eur. 

Lėšų likutis 

111,33 Eur bus 

panaudotas II–

IV k. 

2. Vilniaus 

universitetas 

Kalbinių nuostatų ir 

mokymosi 

motyvacijos įtaka 

lietuvių kalbos 

mokėjimui 

(L. Vilkienė) 

I ketv. Mokslinės studijos 

teksto rašymo baigiamieji 

darbai (100 p.) ir santraukos 

rengimas lietuvių kalba – 

ruošimas vertimo darbams. 

Mokslinės studijos teksto 

redagavimo ir korektūros 

skaitymo darbai. Ataskaitų 

projekte dalyvavusioms 6 

Vilniaus gimnazijoms ir L R 

švietimo, mokslo ir sporto 

Mokslinės studijos teksto rašymo 

baigiamieji darbai. Mokslinės 

studijos teksto santraukos 

rengimas lietuvių kalba – 

ruošimas vertimo darbams. 

Mokslinės studijos teksto 

redagavimo ir korektūros 

skaitymo darbai. Baigiamos rengti 

ataskaitos projekte dalyvavusioms 

6 Vilniaus gimnazijoms ir L R 

švietimo, mokslo ir sporto 

Parengtas mokslinės studijos tekstas. 

Parengta mokslinės studijos teksto 

santrauka lietuvių kalba. Atlikti 

studijos teksto redagavimo ir 

korektūros skaitymo darbai. Parengtos 

ataskaitos projekte dalyvavusioms 6 

Vilniaus gimnazijoms ir L R švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai. Parengta 

informacija tyrime dalyvavusiems 9 

mokiniams, kurie pageidavo gauti savo 

testų rezultatus.  

Skirta 2600 

Eur: d. u. 

2500 Eur; 

soc. dr. 100 

Eur. 

Panaudota 

2600 Eur. 
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ministerijai rengimas (7 

ataskaitos, apie 80 p.). 

Informacijos tyrime 

dalyvavusiems 9 mokiniams, 

rengimas (18 p.). 

ministerijai. Rengiama 

informacija tyrime dalyvavusiems 

9 mokiniams, kurie pageidavo 

gauti savo testų rezultatus.  

3. Vilniaus 

universitetas 

Regioninių variantų 

ir tariamosios 

bendrinės kalbos 

(kvazistandarto)  

sklaida XXI 

amžiaus pradžioje: 

percepcinis tyrimas 

(D. Aliūkaitė) 

Mokslinių straipsnių, skirtų 

tyrimo rezultatams pristatyti, 

rengimas (1,0–1,5 a. l.; 0,5 a. 

l.). Mokslinės studijos 

rengimas (metodologinės 

dalies, skirtos tiriamojo 

instrumento ir tiriamųjų 

charakteristikai pristatyti, 

galutinė redakcija (0,4–0,6 a. 

l.); metodologinės dalies, 

skirtos tekstų-stimulų 

charakteristikai pristatyti, 

galutinė redakcija (0,4–0,6 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“, pirminė redakcija (apie 

1 a. l.). Parengta mokslinės studijos 

metodologinės dalies, skirtos tiriamojo 

instrumento ir tiriamųjų 

charakteristikai pristatyti, galutinė 

redakcija (0,5 a. l.) ir mokslinės 

studijos metodologinės dalies, skirtos 

tekstų-stimulų charakteristikai 

pristatyti, galutinė redakcija (0,4 a. l.). 

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“, pirminė redakcija 

(0,4 a. l.). 

Skirta 3650 

Eur: d. u. 

3600 Eur; 

soc. dr. 50 

Eur. 

Panaudota 

3442,64 Eur.  

Lėšų likutis 

207,36 Eur. 

Vykdytoja 

Agnė 

Čepaitienė I k. 

projekte 

nedirbo. Jos 

veiklos 

numatytos III 

k. 

 

 

4. Lietuvių kalbos 

institutas 

Tarmių tekstynas 

(R. Bakšienė) 

 

Geolingvistikos centro Tarmių 

archyvo ir asmeninės 

fonotekos tarminių įrašų 

inventorizacija ir atranka 

Anykščių punkto leidiniui ir 

Švendubrės punkto leidiniui. 

Tarminių įrašų iš Anykščių 

apylinkių ir Švendubrės 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (po 1 

a. .l). Tarminių įrašų iš 

Taujėnų apylinkių 

transkribavimas ir mokslinis 

komentavimas (apie 1,5 a. l.); 

Atlikti paruošiamuosius naujai 

rengiamų leidinių („Anykščių 

apylinkių tekstai“, sud. R. 

Rinkauskienė, „Švendubrės 

apylinkių tekstai“, sud. A. 

Leskauskaitė) darbus: 

inventorizuoti ir atrinkti 

reikalingus garso įrašus, juos 

iškarpyti, paruošti įrašų pirminius 

variantus kompaktinei plokštelei, 

pradėti transkribuoti atrinktus 

įrašus. Toliau transkribuoti nuo 

2017 m. tęsiamo leidinio 

„Taujėnų apylinkių tekstai“, sud. 

Inventorizuoti LKI Tarmių archyve ir 

asmeninėse tyrėjų fonotekose esantys 

įrašai iš tiriamų apylinkių, įvertintas jų 

tinkamumas rengiamiems leidiniams; 

atsirinkti reikalingi įrašai, jie iškarpyti, 

paruošti jų pirminiai variantai 

kompaktinei plokštelei; pradėta 

transkribuoti atrinktus įrašus. Tęstas 

įrašų transkribavimas ir šnektos aprašo 

rengimas Taujėnų punkto leidiniui. 

Inventorizuoti ir atsirinkti įrašai 

Anykščių punkto leidiniui: perklausyta 

apie 10 val. Tarmių archyve ir 

asmeninėje fonotekoje esančių įrašų, 

Skirta 3240 

Eur: d. u. 

3200 Eur; 

soc. dr. 40 

Eur. 

Panaudota 

3215,08 Eur.  

Lėšų likutis 

24,92 Eur bus 

panaudotas II–

IV k. 
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Taujėnų apylinkių šnektos 

aprašo rengimas (apie 0,5 a. l). 

V. Meiliūnaitė, tarminius tekstus 

ir rengti šnektos aprašą. Įrašų 

inventorizacija ir atranka 

Anykščių punkto leidiniui; įrašų 

transkribavimas ir mokslinis 

komentavimas (apie 1 a. l.). Įrašų 

inventorizacija ir atranka 

Švendubrės punkto leidiniui; įrašų 

transkribavimas ir mokslinis 

komentavimas (apie 1 a. l.). 

Tarminių įrašų iš Taujėnų 

apylinkių transkribavimas ir 

mokslinis komentavimas (apie 1,5 

a. l.); Taujėnų apylinkių šnektos 

aprašo rengimas (apie 0,5 a. l.). 

atsirinkta apie 5 val. tinkamų leidiniui; 

įrašai pradėti transkribuoti ir 

komentuoti (apie 1 a. l.). 

Inventorizuoti ir atsirinkti įrašai 

Švendubrės punkto leidiniui: 

perklausyta apie 10 val. Tarmių 

archyve ir asmeninėje fonotekoje 

esančių įrašų, iš jų atsirinkta apie 5 val. 

tinkamų leidiniui; įrašai pradėti 

transkribuoti ir komentuoti (apie 1 a. 

l.). Transkribuoti ir komentuoti 

tarminiai įrašai iš Taujėnų apylinkių 

(apie 1,5 a. l.); rengtas šnektos aprašo 

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

5. Klaipėdos 

universitetas 

Šiaurės žemaičių 

patarmės 

somatizmų 

semantinė sistema 

ir nominacija: 

sinchronija ir 

diachronija 

(D. Pakalniškienė) 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

nominacija (A–O raidė, 400 

leksemų; P–Ž raidė, 400 

leksemų) – monografijos 

skyriaus rengimas. 

Nemotyvuotųjų šiaurės 

žemaičių somatonimų 

nominacija (apie 200 leksemų) 

– monografijos skyriaus 

rengimas. 

Šiaurės žemaičių somatonimų 

nominacija (A–O,  P–Ž raidės, 

800 leksemų) – monografijos 

skyriaus rengimas. 

Nemotyvuotųjų šiaurės žemaičių 

somatonimų nominacija (apie 200 

leksemų) – monografijos skyriaus 

rengimas. 

Empirinės medžiagos pagausėjo 

betikslinant somatonimų paplitimą ir 

pridedant naujai tarmėje užfiksuotus 

somatonimus. Aprašyta motyvuotųjų 

šiaurės žemaičių somatonimų 

nominacija (A–O, P–Ž raidės, apie 

1000 leksemų), apie 4 a. l. Aprašyta 

nemotyvuotųjų šiaurės žemaičių 

somatonimų nominacija (apie 200 

leksemų), apie 1 a. l. Tyrimas parodė, 

kad motyvuotoji leksika dominuoja – 

sudaro apie 70–80 proc. (kiekybiškai 

šiek tiek skiriasi galvos, torso ir 

galūnių motyvuotųjų/nemotyvuotųjų 

leksemų santykis). 

Skirta 1430 

Eur: d. u. 

1400 Eur; 

soc. dr. 30 

Eur. 

Panaudota 

1266,44 Eur. 

Lėšų likutis 

163,56 Eur bus 

panaudotas II 

k. likutis 

susidarė dėl 

vykdytojo 

užtrukusio 

įforminimo. 

 

6. Lietuvių kalbos 

institutas 

Klaipėdos krašto 

istorinių 

vietovardžių 

registras ir 

aktualizavimas 

(D. Kiseliūnaitė) 

Medžiagos pildymas. Teksto 

rengimas „Dovilų ir Dauparų-

Kvietinių seniūnijų 

vietovardžiai“ (1,5 a. l.). 

Medžiagos pildymas. Teksto 

„Dovilų ir Dauparų-Kvietinių 

seniūnijų vietovardžiai“ rengimas. 

Papildyta medžiaga tema „Dovilų ir 

Dauparų-Kvietinių seniūnijų vieto-

vardžiai“: apklaustas ir įrašytas Dovilų 

seniūnijos gyventojas Helmutas Lotu-

žis, užpildyta anketa ir iššifruotas įrašo 

tekstas.  Iššifruoti ir suvesti duomenys 

iš 4 Vokietijoje publikuotų žemėlapių, 

susitarta dėl skenuotų kopijų pirkimo 

II ketvirtį. Surinkta medžiaga, 

saugoma LKI vardyno skyriaus 

Skirta 1830 

Eur: d. u. 

1600 Eur; 

soc. dr. 80 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

150 Eur. 

Panaudota 

1650,14 Eur. 

Lėšų likutis 

179,86 Eur  

bus 

panaudotas II 

k. 

Nepanaudotos 

institucijos 

išlaidoms 

skirtos lėšos. 
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kartotekoje (daugiausia mikroto-

ponimai) ir papildytas registras. 

Parengtas teksto skyriaus „Dovilų ir 

Dauparų-Kvietinių seniūnijų 

vietovardžiai“  I variantas (1,5 a. l.). 

7.  Lietuvių kalbos 

institutas 

Kitų kalbų poveikis 

mokinių lietuvių 

kalbai ir savimonei: 

situacija, 

tendencijos ir 

galimybės 

(A. Tamulionienė) 

Duomenų rinkimas (Vilniaus, 

Kauno, Panevėžio mokyklos). 

Respondentų sakytinės kalbos 

korpuso interviu ir stebėjimo 

metodais rinkimas. Interviu ir 

klausimynų mokytojams 

rinkimas (70 vaikų tekstų, 30 

mokytojų interviu). 

Reprezentatyvaus respondentų 

rašytinės kalbos korpuso 

skirtingų dalykų pamokose 

atliktų teksto produkavimo 

darbų rinkimas (600 vaikų 

tekstai). Duomenų rinkimas 

klausimyno ir stebėjimo 

metodais (300 vaikų, 50 

mokytojų klausimynų). 

Respondentų sakytinės kalbos 

korpuso interviu ir stebėjimo 

metodais rinkimas. Interviu ir 

klausimynų mokytojams rinkimas 

(Vilniaus, Kauno, Panevėžio 

mokyklos) (~70 vaikų tekstų, 30 

mokytojų interviu). 

Reprezentatyvaus respondentų 

rašytinės kalbos korpuso – 

skirtingų dalykų pamokose atliktų 

teksto produkavimo darbų – 

rinkimas (Vilniaus, Kauno, 

Panevėžio mokyklos) (600 

tekstų). Duomenų rinkimas 

klausimyno, ir stebėjimo metodais 

(Vilniaus, Kauno, Panevėžio 

mokyklos) (~300 vaikų 

klausimynų, ~50 mokytojų 

klausimynų). 

Medžiaga rinkta tik Vilniaus 

mokyklose dėl dviejų priežasčių: 

1. Dėl laiko derinimo. Mokyklų 

pageidavimu Panevėžio ir Kauno 

mokyklose medžiaga bus renkama 

balandžio mėn. 2. 2019 m. balandžio 

16 d. VLKK organizuojamame forume 

„Valstybinė kalba ir mokykla“ pirmieji 

projekto rezultatai bus pristatyti Astos 

Nidos Poderienės pranešime „Mokinių 

požiūris į lietuvių kalbą“. Tam buvo 

reikalinga anksčiau nei numatyta 

projekto kalendoriniame darbo plane 

pradėti analizuoti duomenis. Interviu ir 

stebėjimo metodais rinkta medžiaga 

Vilniaus mokyklose (79 vaikų tekstai, 

28 mokytojų interviu). 

Reprezentatyvaus respondentų 

rašytinės kalbos korpuso – skirtingų 

dalykų pamokose atliktų teksto 

produkavimo darbų – rinkimas 

Vilniaus mokyklose (345 vaikų 

tekstai). Duomenų rinkimas 

klausimyno ir stebėjimo metodais 

Vilniaus mokyklose (190 vaikų ir  45 

mokytojų klausimynai). Mokinių 

klausimynų duomenų apdorojimas. 

Pasirinktais apsektais analizuota 317 

klausimynų iš Vilniaus, Klaipėdos, 

Šiaulių ir Druskininkų mokyklų.  

Skirta 3430 

Eur: d. u. 

3000 Eur; 

soc. dr. 30 

Eur; kitos 

prekės ir 

paslaugos 

400 Eur. 

Panaudota 

3430 Eur. 

 

8. Lietuvių kalbos 

institutas 

Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių 

ir kitų kalbų 

Tarmių leksinės medžiagos 

rinkimas, leksikografinė 

patikra ir archyvavimas LKŽ 

Naujausių tarminių papildymų 

kartotekoje (800 vnt.). 

Organizuoti tarmių leksinės 

medžiagos rinkimą iš įvairių 

patarmių ploto (800 vnt.). 

Atlikti surinktos medžiagos 

leksikografinę patikrą, archyvuoti 

Tarmių leksikos duomenų rinkimas: 

surinkta ir supaprastinta transkripcija 

užrašyta 620 vnt. leksikos duomenų iš 

Surdegio, Anykščių apyl., Troškūnų, 

Viešintų (Anykščių r.), Kamajų, 

Skirta 2370 

Eur: d. u. 

1600 Eur; 

soc. dr. 20 

Eur; kitos 

Lėšų likutis 

402,19 Eur bus 

panaudotas II–

IV k. 

Nepanaudotos 
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sąveikos tyrimai 

(J. Urbanavičienė) 

Skaitmeninės tarmių 

kartotekos www.lkiis.lt 

pertvarka, pritaikant ją perkelti 

į naują portalą e.kalba.lt.  

ją LKŽ Naujausių tarminių 

papildymų kartotekoje. 

Pertvarkyti elektroninę LKŽ 

Tarmių kartoteką, pritaikant ją 

perkelti į naują sistemą „E. 

kalba“. Pradėti mokslo straipsnių 

rinkinio „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: patarmių sąveika su 

kitomis kalbomis“ (preliminarus 

pavadinimas) parengiamuosius 

darbus. 

Jūžintų, Salų, Panemunėlio (Rokiškio 

r.); 180 vnt. leksikos duomenų iš 

Krikštonių, Nemajūnų (Lazdijų r.), 

Punios, Alytaus apyl., Butrimonių 

(Alytaus r.). Iš viso surinkta 800 

tarmių leksikos vienetų. Patikrinta ir 

archyvuota 800 vnt. leksikos duomenų 

LKŽ Naujausių tarminių papildymų 

kartotekoje. Taip pat kartu su IT 

specialistais rengta LKŽ Tarmių 

kartotekos pertvarka, pritaikant ją 

perkelti į sistemą „E. kalba“. Rinkta 

medžiaga straipsniui „Latvių kalbos 

įtaka vakarų aukštaičių šiauliškių 

patarmės šiaurinių šnektų leksikai“ 

(0,75–1 a. l.).  

prekės ir 

paslaugos 

750 Eur. 

Panaudota 

1967,81 Eur. 

institucijos 

išlaidoms 

skirtos lėšos. 

9. Vilniaus 

universitetas 

Lietuvos 

Respublikos 

piliečių vardai su -

ij-: skolinimas ir 

darybos polinkiai 

(D. Sinkevičiūtė) 

Iš vardų registro išrinkti 50 

vienanarių vardų su -ij-, 300 su 

jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Ištirti ir 

svetainėje aprašyti 50 

vienanarių vardų su -ij-. 

Patikrinti 50 vienanarių vardų 

gramatinį aprašą. Tęsti 

kompleksinį vardų su -ij- 

tyrimą, pradėti rinkti medžiagą 

mokslo straipsniui ir tezes 

moksliniam pranešimui. Sve-

tainėje vardai.vlkk.lt paskelbti 

300 kelianarių vardų, susieti su 

vienanariais vardais, patikrinti 

jų matomumą. Atlikti 50 vie-

nanarių vardų su -ij- gramatinę 

analizę ir pateikti svetainėje, 

patikrinti jų matomumą.  

Iš vardų registro išrinkti 50 

vienanarių vardų su -ij-, 300 su 

jais ir tarpusavyje susijusių 

kelianarių vardų. Pagal numatytus 

principus ištirti ir svetainėje 

aprašyti 50 vienanarių vardų su -

ij-. Tęsti vardų su -ij- mokslinį 

tyrimą, pradėti rinkti medžiagą 

mokslo straipsniui, pradėti rengti 

tezes moksliniam pranešimui. 

Iš vardų registro išrinkta 50 vienanarių 

vardų su -ij-, 300 su jais ir tarpusavyje 

susijusių kelianarių vardų. Ištirta ir 

svetainėje aprašyta 50 vienanarių 

vardų su -ij-. Patikrintas 50 vienanarių 

vardų gramatinis aprašas. Tęstas 

kompleksinis vardų su -ij- tyrimas, 

pradėta rinkti medžiaga mokslo 

straipsniui ir tezės moksliniam 

pranešimui. Svetainėje vardai.vlkk.lt 

paskelbta 300 kelianarių vardų, 

padarytos jų sąsajos su vienanariais 

vardais, patikrintas jų matomumas.  

Atlikta 50 vienanarių vardų su -ij- 

gramatinė analizė, ji pateikta 

svetainėje vardai.vlkk.lt, patikrintas jų 

matomumas. 

Skirta 1950 

Eur: d. u. 

1900 Eur; 

soc. dr. 50 

Eur. 

Panaudota 

1900,17 Eur. 

Lėšų likutis 

49,83 Eur bus 

panaudotas II 

k. 

 

http://www.lkiis.lt/

