PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. V-273
XXI AMŽIAUS TARMĖTYROS MODELIO KŪRIMAS IR TAIKOMIEJI REGIONINIO
VARIANTIŠKUMO TYRIMAI
1. Programos vykdytojas – Lietuvių kalbos institutas (toliau – LKI).
Norminių etatų, skirtų programai,–10,5.
2. Programos tikslai:
2.1. kurti ir tobulinti integralų, daugiadimencį tarmėtyros modelį, apimantį tradicines ir
inovatyviąsias regioninio variantiškumo paradigmas (plg. dinamiškoji dialektologija,
kognityvioji dialektologija, perceptyvioji dialektologija ir kt.) regioninių lietuvių kalbos variantų
inventorizacijai, deskripcijai ir interpretacijai;
2.2. tęsti tradicinės dialektologijos tyrimus toliau plėtojant regioninio variantiškumo tyrimus
(plg. statiškoji dialektologija, kontaktų dialektologija ir kt.).
3. Programos uždaviniai:
Programos tikslų numatyta siekti 2 uždavinius (toliau - uždavinys):
3.1. I uždavinys. Daugianario sociogeolingvistinio modelio kūrimas, plėtojimas ir taikymas
regioninio kalbos variantiškumo tyrimams: tarmių ir regioninių lietuvių kalbos variantų
inventorizacija, deskripcija ir interpretacija. (7 n. et.).
3.1.1. Toliau kurti ir plėtoti daugianarį sociogeolingvistinį modelį regioninio kalbos
variantiškumo Lietuvoje tyrimams.
3.1.2. Nuosekliai tirti ir analizuoti regioninių kalbos variantų sandarą, jų kaitą ir raidą
Lietuvoje XXI a. pradžios sąlygomis.
3.1.3. Tirti tradicines tarmes bei naujuosius jų darinius įvairiais vartojimo ir vertinimo
aspektais, analizuoti jų sąveiką su bendrine (standartine) lietuvių kalba, siekiant prognozuoti
galimus lietuvių kalbos ir kalbos politikos pokyčius Lietuvoje.
3.1.4. Tirti tarmių ir jų darinių sąveiką su kitomis kalbomis aktyvių kalbų kontaktų zonoje
Lietuvoje ir už jos ribų naujomis globalizacijos sąlygomis.
3.2. II uždavinys. Regioninio kalbinio (tarminio) Lietuvos paveldo išsaugojimas, tyrimas ir
sklaida. ( 3,5 n. et.).
3.2.1. Ieškant papildomų finansavimo šaltinių sistemingai pildyti Lietuvių kalbos instituto
Tarmių archyvo XXI a. pradžios tarmyną skaitmeniniais regioninių kalbos variantų ištekliais.
3.2.2. Ieškant papildomų finansavimo šaltinių pradėti įgyvendinti tarminių garso išteklių
restauravimo darbus.
3.2.3. Remiantis naujomis metodologijomis, parengti naują regioninių kalbos variantų tyrimo
(medžiagos rinkimo ir analizės) metodiką.
3.2.4. Toliau Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo bazes sieti su Informacine lietuvių
kalbos išteklių sistema.
3.2.5. Mokslo sklaidos ir informacijos tikslais įkurti keliakalbę internetinę svetainę, skirtą
2018 m. SIDG kongresui.
3.2.6. Tęsti tarminių šaltinių (tarmių žodynų, „Tarmių tekstyno“ leidinių serijos ir kt.)
rengimą ir leidybą;baigti „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ knygų su kompaktinėmis
plokštelėmis seriją.
4. Metodologinis tyrimų pagrindimas:
Pastaraisiais dešimtmečiais sociolingvistinis kalbos aspektas apėmė daugelį šiuolaikinių kalbos
tyrimo krypčių. Šia programa tęsiama ilgalaikės institucinės programos „Kalbos variantai:
fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimai“ (2012–2016)
tarmėtyrinė veikla.
Lietuvių kalbos institute iš Europos lėšų buvo sėkmingai įgyvendintas projektas (2011–2014)
„Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji
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tarminės informacijos sklaida“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028) pagal ES programą
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, sudaręs palankias
sąlygas atlikti XXI a. pr. visų lietuvių tarmių stebėseną (daugiau nei 735 gyvenamosiose
vietovėse) ir aprašyti jų situaciją tarmės ir gyvenamojo punkto gyvybingumo požiūriu.
Pasikeitus istorinėms, politinėms ir sociokultūrinėms kalbos egzistavimo sąlygoms pakito ir
kalbininkų požiūris į regioninį kalbos variantiškumą. Visame pasaulyje (ne tik Lietuvoje)
tarmėms pradėta taikyti kalbos gyvybingumo (ne kalbos mirties) ideologija.
Nuo XXI a. pr. Lietuvoje siekiama pritaikyti naują, daugiamatės dialektologijos modelį, į kurį
nesunkiai gali būti integruojama ir tradicinės (vienamatės) dialektologijos kryptis.
Daugiamatė tarmėtyros kryptis yra šiuolaikiška ir perpektyvi: ji pamažu įsigali ne tik JAV,
Japonijoje, bet ir daugelyje Europos šalių dėl platesnio taikomojo pobūdžio ir kuria ne tik
sociokultūrinę, bet ir praktinę ekonominę vertę.
4.1. Daugianario sociogeolingvistinio modelio kūrimas, plėtojimas ir taikymas regioninio
kalbos variantiškumo tyrimams: tarmių ir regioninių lietuvių kalbos variantų inventorizacija,
deskripcija ir interpretacija.
Vykdant 3.1.1 papunktyje nurodytą uždavinį vadovaujamasi kalbos kaitos ideologija.
Plėtojama teorinės tarmėtyros paradigma, kuri integruoja kritinę ir analitinę kalbos
variantiškumo, kaitos ir raidos sampratas.
Daugianaris tarmėtyros modelis yra tinkamas prognostiniams regioniniams tyrimams, nes
pagal jį: kaip ir anksčiau, tiriamos kalbinės šnektų ypatybės; analizuojama kalbinė aplinka
(atliekama kalbinio kraštovaizdžio analizė, sociokultūrinių tinklų tyrimai ir pan.); atliekamas
apibendrintas vietinės kalbos (ir kalbų) vertinimas gyventojų požiūriu (perceptyvinės
dialektologijos metodais). Tai sudaro galimybę pateikti dabartinį (čia ir dabar) visuminį (ar
sisteminį) XXI a. pradžios tiriamojo kalbos varianto (tradicinės šnektos, geolekto ar regioninio
dialekto) vaizdą, prognozuoti ateities perspektyvą. Būtent į tokius tyrimus orientuojasi
orientuojasi šiuolaikiniai dialektologai ir geolingvistai.
Nurodytas 3.1.2 papunktyje uždavinys numato tradicinių tarmėtyrinių metodų (pvz., izoglosių,
aprašomojo, fonologinės analizės ir kt.) ir inovatyvių tarpdalykinių technikų (pvz.,
dialektometrijos metodų bloko, daugiadimencės tarmėtyrinės kartografijos metodo ir kt.)
taikymą. Tradicinei (ar aprašomajai) dialektologijai dialektometrijos metodai netaikomi. Šis
uždavinys apima struktūrines ir tipologines tarmėtyrinių darbų prieigas: nuosekliai tvirtinama
pri(si)taikymo (akomodacijos) teorijos prieiga, atliekama variantų vertikaliosios ir
horizontaliosios konvergencijos (resp. divergencijos) analizė, į kurią įtraukiami ir kalbiniai
matmenys (pvz., kai kurių bruožų niveliacija dėl imanentiškumo), ir ekstralingvistiniai veiksniai
(pvz., dėl vietovės kultūrinio kapitalo plintančio varianto).
Pabrėžtina konceptuali šio uždavinio veiklų jungtis su pirmojo uždavinio veiklomis – čia nuo
empirikos einama prie regioninio variantiškumo konceptualizavimo; induktyviai (grindžiant tiek
realiojo laiko, tiek stebimojo laiko matmenų empirikos inventorizacija) gryninama tarmėtyros
terminologija (plg. regiolektas, geolektas), kuriama kalbos variantiškumo nomenklatūra:
atitinkanti XXI a. vertikalųjį ir horizontalųjų lietuvių kalbos kontinuumą, apimanti ir
preskriptyvius kalbos darinius (standartinė, bendrinė kalba...), ir stichiškus, t.y. natūralios kaitos
ir raidos, rezultatus – naujuosius regioninius variantus.
Realizuojant 3.1.3 papunktyje nurodytą uždavinį tarmėtyriniuose tyrimuose tvirtinama
sociokognityvioji instrumentuotė, plg. socialiniai (ir sociokultūriniai) tinklai, mentaliniai
žemėlapiai, taip pat įtraukiama pri(si)taikymo (akomodacijos) teorija, šiuo atveju aktualinant ne
tik varianto pri(si)taikymą prie varianto, bet ir vartotojo kalbinę elgseną komunikacijos metu.
Diferencijuojant akomodaciją vartotojo, bendruomenės ir varianto lygmeniu, tyrimuose
siekiama tvirtinti diagnostinės tarmėtyros paradigmą. Taip savo ruožtu kuriamas pamatas ir
kritiniam lietuvių kalbos planavimo diskursui plėtoti.
Realizuojant 3.1.4 papunktyje nurodytą uždavinį, taikomi kodų kaitos, domenų,
interferencijos teorijos metodologiniai instrumentai. Sistemiškai atliekama diachroninė kalbos
faktų ir reiškinių inventorizacija.
4.2. Regioninio kalbinio (tarminio) Lietuvos paveldo išsaugojimas, tyrimas ir sklaida.
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Siekiama toliau tęsti senųjų ir naujųjų tarminių garso įrašų tvarkymo ir skaitmeninimo darbus
(šiuo metu Tarmių archyvo garsinių įrašų apimtis yra per 7 tūkst. val.). Siekiant juos išsaugoti
ateities kartoms, bus pradėti restauruoti seniausi ir prasčiausios kokybės garso įrašai.
Ieškant papildomų finansavimo šaltinių, Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve sudarytas
XXI a. pradžios tarmynas sistemingai bus pildomasnaujais skaitmeniniais regioninių kalbos
variantų ištekliais. Šiuo tikslu, remiantis dinamiškosios dialektologijos nuostatomis ir
metodologijomis, bus parengta nauja regioninių kalbos variantų tyrimo (medžiagos rinkimo ir
analizės) metodika.
XXI a. pr. Tarmių archyvo medžiaga pasidarė prieinamesnė visuomenei. Vykdant antrąjį
uždavinį, orientuojamasi į dinamiškosios ir tradicinės dialektologijos rezultatų sklaidą
naujaisiais (ineternetinės prieigos) ir tradiciniais (publikuotų leidinių – tarmių tekstų serijos ir
žodynai) būdais.
Bus plečiamos internetinės prieigos – Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo bazės toliau
bus siejamos su Informacine lietuvių kalbos išteklių sistema. Mokslo sklaidos ir informacijos
tikslais bus įkurta keliakalbė internetinė svetainė, skirta 2018 m. SIDG kongresui, kurio vienas
rengėjų – Lietuvių kalbos institutas. Tuo būdu lietuvių tarmėtyra įgis naujų tarptautiškumo
galimybių.
Plečiamos ir tradicinės sklaidos galimybės. Nykstančios ar jau sunykusios tradicinės lietuvių
tarmės toliau bus reprezentuojamos mokslinių publikacijų rinkiniu (tarminių žodynu, tarminiais
tekstais su kompaktine plokštele ir monografija). Taip ankstesniais metais buvo įamžintos jau
sunykusios Zietelos ir Lazūnų šnektos (dab. Baltarusijoje). Šį penkmetį koncentruojamasi ties
smarkiai nykstančiomis Gervėčių (Baltarusija) ir Lenkijos lietuvių Punsko-Seinų šnektomis.
Toliau bus tęsiamas svarbiausias lietuvių šnektas ir tarpukario dialektologijos tradicijas
reprezuojančio„Tarmių tekstyno“ leidinių rengimas. Per šios programos vykdymo metus
numatoma baigti ir „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ knygų su kompaktinėmis plokštelėmis
seriją.
5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika; detalus įgyvendinimo planas, kuriame
numatomas skirtų lėšų preliminarus paskirstymas uždaviniams vykdyti:
2017 metais (7 n.et. + 3,5 n. et.)
Pagal I uždavinį:
Paskelbti monografiją – D. Mikulėnienė. Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai
lūžiai (10 a. l.)
Parengti monografiją – A. Leskauskaitė. Pietų aukštaičių daiktavardžio kategorijos (10 a. l.).
Parengti kolektyvinę monografiją BKA Fauna (su Latvijos kolegomis) (aut.: R. Bakšienė, L.
Geržotaitė, D. Kardelytė-Grinevičienė, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė, D. Mikulėnienė, 30 a.
l.).
Parengti straipsnių rinkinį preliminariu pavadinimu Dialektologijos ir kalbos istorijos
problemos 5 (15 aut. l.; ats. red. V. Meiliūnaitė).
Parengti 6 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (pagal individualius
metinius planus).
Pagal II uždavinį:
Ieškant projektinio finansavimo, organizuoti 5 ekspedicijas rinkti duomenų. Ekspedicijose
surinkta medžiaga Tarmių archyve bus skaitmeninama ir analizuojama šios programos lėšomis.
Užmegzti glaudesnius ryšius su vietos bendruomenėmis, ypač mokyklomis ir kraštotyros
muziejais, bibliotekomis, juos instruktuoti ir įtraukti į lietuvių kalbos vartosenos stebėsenos ir
tyrimo duomenų sklaidos procesą, duomenų rinkimo darbus (pasirinktinai pagal poreikį).
Parengti 4 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams.
Parengti tarmės žodyną – A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė. Pietinių pietų aukštaičių šnektų
žodynas2.
Organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją (ar seminarą) aktualiems kalbotyros klausimams
(kartu sukitais LKI ar aukštųjų mokyklų padaliniais).
Sukurti internetinę svetainę keliomis kalbomis, skirtą geolingvistikai ir SIDG (D. Mikulėnienė,
V. Meiliūnaitė, A. Čepaitienė, S. Vyniautaitė).
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Iš projektinio finansavimo baigti rengti knygų seriją Tarmės mokyklai (pagal atskirą planą
planuojamos 5 mokomosios knygos su kompaktinėmis plokštelėmis, ats. A. Leskauskaitė).
2018 metais (7 n.et. + 3,5 n. et.)
Pagal I uždavinį:
Parengti monografiją – J. Jaroslavienė. Monografija apie rytinius kauniškius (iš viso 8 aut. l.)
Parengti kolektyvinę studiją apie lietuvių tarmių gyvybingumą – V. Meiliūnaitė, D.
Mikulėnienė, A. Čepaitienė (6 aut. l.)
Parengti 6 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Pagal II uždavinį:
Ieškant projektinio finansavimo, organizuoti 5 ekspedicijas rinkti duomenų duomenų.
Ekspedicijose surinkta medžiaga Tarmių archyve bus skaitmeninama ir analizuojama šios
programos lėšomis.
Užmegzti glaudesnius ryšius su vietos bendruomenėmis, ypač mokyklomis ir kraštotyros
muziejais, bibliotekomis, juos instruktuoti ir įtraukti į lietuvių kalbos vartosenos stebėsenos ir
tyrimo duomenų sklaidos procesą, duomenų rinkimo darbus(pasirinktinai pagal poreikį).
Parengti tarmių tekstų rinkinį – D. Kardelytė-Grinevičienė ir kt. Gervėčių lietuvių šnektos tekstai
(6 aut. l., su kompaktine plokštele).
Parengti 4 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Organizuoti tarptautinįSIDG kongresą (ats. visi Geolingvistikos centro darbuotojai).
Parengti informacinių ir mokslinės sklaidos leidinių Lietuvos valstybės 100-mečiui ir SIDG
kongresui (ats.V. Meiliūnaitė; pagal atskirą planą).
2019 metais (7 n.et. + 3,5 n. et.)
Pagal I uždavinį:
Parengti monografiją – R. Bakšienė. Vakarų aukštaičių kauniškių arealo diferenciacija ir
tarminiai požymiai.
Parengti kolektyvinį straipsnių rinkinį iš SIDG kongreso medžiagos (ats. V. Meiliūnaitė).
Parengti 6 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Pagal II uždavinį:
Ieškant projektinio finansavimo, organizuoti 5 ekspedicijas rinkti duomenų. Ekspedicijose
surinkta medžiaga Tarmių archyve bus skaitmeninama ir analizuojama šios programos lėšomis.
Užmegzti glaudesnius ryšius su vietos bendruomenėmis, ypač mokyklomis ir kraštotyros
muziejais, bibliotekomis, juos instruktuoti ir įtraukti į lietuvių kalbos vartosenos stebėsenos ir
tyrimo duomenų sklaidos procesą, duomenų rinkimo darbus (pasirinktinai pagal poreikį).
Tęsti internetinės sklaidos darbus (A. Čepaitienė, S. Vyniautaitė ir kt.)
Parengti 4 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Parengti tarmės tekstus – A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė ir kt. Lenkijos lietuvių šnektų tekstai (6
aut. l.; su kompaktine plokštele).
Organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją (ar seminarą) aktualiems kalbotyros klausimams
(kartu su kitais LKI ar aukštųjų mokyklų padaliniais).
2020 metais (7 n.et. + 3,5 n. et.)
Pagal I uždavinį:
D. Mikulėnienė ir kt. Kolektyvinė monografija apie naujuosius tarminius darinius(pavadinimas
tikslinamas; 20 aut. l.)
Parengti straipsnių rinkinį preliminariu pavadinimu Dialektologijos problemos 6 (ats. red. V.
Meiliūnaitė).
6 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius planus).
Pagal II uždavinį:
Ieškant projektinio finansavimo, organizuoti 5 ekspedicijas rinkti duomenų. Ekspedicijose
surinkta medžiaga Tarmių archyve bus skaitmeninama ir analizuojama šios programos lėšomis.
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Užmegzti glaudesnius ryšius su vietos bendruomenėmis, ypač mokyklomis ir kraštotyros
muziejais, bibliotekomis, juos instruktuoti ir įtraukti į lietuvių kalbos vartosenos stebėsenos ir
tyrimo duomenų sklaidos procesą, duomenų rinkimo darbus (pasirinktinai pagal poreikį).
Parengti 4 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Parengti tarmės tekstus – R. Bakšienė. Vištyčio apylinkių tekstai (6 aut. l., su kompaktine
plokštele).
Organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją (ar seminarą) aktualiems kalbotyros klausimams
(kartu su kitais LKI ar aukštųjų mokyklų padaliniais).
2021 metais (7 n.et. + 3,5 n. et.)
Pagal I uždavinį:
Parengti kartu Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto mokslininkais kolektyvinę
monografiją (naują BKA tomą – Baltų kalbų atlasas. Leksika 3: Žmogus ir jo gyvenamoji
aplinka; 30 aut. l. Autoriai dar nenumatyti).
Parengti 6 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Parengti monografiją – D. Kardelytė-Grinevičienė. Gervėčių lietuvių šnekta (8 aut. l.)
Pagal II uždavinį:
Ieškant projektinio finansavimo, organizuoti 5 ekspedicijas rinkti duomenų. Ekspedicijose
surinkta medžiaga Tarmių archyve bus skaitmeninama ir analizuojama šios programos lėšomis.
Užmegzti glaudesnius ryšius su vietos bendruomenėmis, ypač mokyklomis ir kraštotyros
muziejais, bibliotekomis, juos instruktuoti ir įtraukti į lietuvių kalbos vartosenos stebėsenos ir
tyrimo duomenų sklaidos procesą, duomenų rinkimo darbus (pasirinktinai pagal poreikį).
Parengti 4 straipsnius periodiniams ar tęstiniams mokslo leidiniams (žr. individualius metinius
planus).
Parengti žodyną – A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė ir kt. Lenkijos lietuvių šnektų žodynas.
Organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją (ar seminarą) aktualiems kalbotyros klausimams
(kartu sukitais LKI ar aukštųjų mokyklų padaliniais).
6. Numatomi rezultatai:
6.1. Daugianario sociogeolingvistinio modelio kūrimas, plėtojimas ir taikymas regioninio
kalbos variantiškumo tyrimams: tarmių ir regioninių lietuvių kalbos variantų inventorizacija,
deskripcija ir interpretacija:
6.1.1. Parengtos 7 monografijos ir 1 studija.
6.1.2. Parengti 3 straipsnių rinkiniai.
6.1.3. Publikuota 30 straipsnių baziniuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose (20 straipsnių
Lietuvoje ir 10 – užsienyje).
6.1.4. Teikiami siūlymai lietuvių kalbos funkcionavimo reguliavimui vykdymui.
6.1.5. Plėtojami ryšiai su savivaldos, švietimo ir kultūros institucijomis.
6.2. Regioninio kalbinio (tarminio) Lietuvos paveldo išsaugojimas, tyrimas ir sklaida:
6.2.1. Organizuotos 5 mokslinės tarptautinės konferencijos (ar seminarai).
6.2.2. Vykdoma nuolatinė lietuvių kalbos stebėsena ir atliekami jos tyrimai: surengtos 25
ekspedicijos regioninio variantiškumo medžiagai rinkti.
6.2.3. Publikuoti 20 straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose (15 straipsnių Lietuvoje ir 5 –
užsienyje).
6.2.4. Parengti 3 tarmių tekstų rinkiniai (su kompaktinėmis plokštelėmis).
6.2.5. Parengti 2 tarmių žodynai.
6.2.6. Parengta leidinių Lietuvos valstybės 100-mečiui ir SIDG kongresui (pagal atskirą
planą).
6.2.7. Plėtojami ryšiai su savivaldos, švietimo ir kultūros institucijomis.
7. Rezultatų sklaidos priemonės :
7.1. Daugianario sociogeolingvistinio modelio kūrimas ir taikymas regioninio kalbos
variantiškumo tyrimams: tarmių ir regioninių lietuvių kalbos variantų inventorizacija, deskripcija
ir interpretacija:
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7.1.1. Mokslinius straipsnius numatoma publikuoti baziniuose periodiniuose užsienio ir
Lietuvos moksliniuose žurnaluose, Instituto leidiniuose Acta Linguistica Lithuanica ir kituose.
7.1.2. Užmegzti ryšiai su žymiausiais Europos ir pasaulio geolingvistikos centrais, aktyviai
dalyvaujama Tarptautinės geolingvistų ir dialektologų asociacijos (SIDG) veikloje.
7.1.3. Aktyvus dalyvavimas kitų organizuojamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir
seminaruose.
7.2. Regioninio kalbinio (tarminio) Lietuvos paveldo išsaugojimas, tyrimas ir sklaida:
7.2.1. Reguliarus Geolingvistikos centro bazių pildymas ir atspindėjimas internetiniuose
puslapiuose.
7.2.2. Reguliarus Geolingvistikos centro internetinių puslapių ir svetainių (tarmes.lt;
http://tarmes.lki.lt/; wwww.geolingvistika.lt) atnaujinimas.
7.3. Tarptautinio SIDG kongreso organizavimas Vilniuje 2018 metais.
8. Preliminarus programos lėšų paskirstymas (tūkst. EUR)
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

2017
metais

2018
metais

2019
metais

2020
metais

2021
metais

1.

Programai skirti norminiai
etatai, lėšos

10,5
100,68

10,5
100,68

10,5
100,68

10,5
100,68

10,5
100,68

Iš viso 100,68

100,68

100,68

100,68

100,68

2.

Visai
programai
(suma)
503,4

Kitos lėšos planuojamos
programai vykdyti (iš kitų,
institutui skirtų valstybės
biudžeto bazinio finansavimo
lėšų)

503,4

9. Programos trukmė.
2017 - 2021 metai.
10. Programos vadovas
dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė,
vyriausioji mokslo darbuotoja, +370 699 14849, danguole.mikuleniene@lki.lt
__________________

