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ES struktūrinių fondų remiami projektai 

 

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (2017-

2023 m.), projektas iš ESFA (projekto sutartis pasirašyta 2017 m. vasario 2 d., projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-

709-01-0002), Vykdytojas: Vilniaus universitetas, Projekto partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, projekto vadovė dr. Gina Holvoet. 

„Topologiniai erdvės santykiai baltų kalbose“ (2017-2019 m.), projektas finansuojamas iš Europos 
socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės 
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų 
skatinimas“, projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-02-0134, dotacijos sutarties NR.: DOTSUT-182 (09.3.3-

LMT-K-712-02-0134), podoktorantūros stažuotoja dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė. 
„Išvyka į jubiliejinę Baltijos šalių studijų skatinimo asociacijos (AABS) konferenciją“,  2018 balandis-

birželis,  priemonė 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos 
ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, vykdytoja dr. Gina Holvoet. 

 

Lietuvos mokslo tarybos remiami projektai 

 

„Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 51–53 tomų leidyba“ (2016–2018 m.), LMT, Valstybinė lituanistinių 
tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa; LIP-069/2016, vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. 
„Dūriniai dvikalbiuose 15–18 a. baltų-vokiečių ir vokiečių-baltų kalbų žodynuose“ (2016-2018 m.); 

LMT, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa; LIP-028/2016, vadovas prof. 

habil. dr. Bonifacas Stundžia. 
„Lietuvių kalbos kirčiavimo sistema: kilmė ir istorinė raida“ (2018-2021 m.); LMT, Valstybinė lituanistinių 
tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa; S-LIP-18-34, vadovas doc. dr. Vytautas Rinkevičius. 
„Perifrastiniai baltų kalbų kauzatyvai“ (2016–2018 m.). LMT, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 
2016–2024 metų programa, LIP-080/2016, vadovas doc. dr. Jurgis Pakerys. 

„Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir interaktyvus 
skaitmeninis leidimas“ (2016–2018 m.). LMT, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų 
programa, vadovė dr. Gina Holvoet. 
 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiami projektai 

 

„Lietuvos Respublikos piliečių vardai su priesaga -ij-: skolinimas ir darybos polinkiai“ (2018-2020 m.); 

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. 

programa; Nr. K-5/2018, vadovė prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė. 
„Monografijos Mūsų velniavardžiai leidyba“ (2018 m.); Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos 
atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa; vadovė prof. dr. Birutė Jasiūnaitė. 
 

Švietimo ir mokslo ministerijos remiami projektai 

 

„Baltijos tiltai“ (2018 m.). LR ŠMM finansuojamas projektas, vykdomas su Tartu universiteto Pasaulio 
kalbų ir kultūrų koledžo Baltijos regiono skyrium, vadovas doc. dr. Jurgis Pakerys. 
„Lietuvos link“ (2018 m.). LR ŠMM finansuojamas projektas, vykdomas su Krokuvos Jogailaičių 
universiteto Polonistikos fakulteto Paribio kultūrinės literatūros katedra, vadovė prof. dr. Daiva 
Sinkevičiūtė. 
Latvių kalbos agentūra 

Edukacinės studentų veiklos finansavimas (2018 m.), Latvių kalbos agentūros finansuojamas projektas, 
vadovė dr. Agnė Navickaitė-Klišauskienė. 
Baltų akademijos finansavimas (2018 m.), Latvių kalbos agentūros finansuojamas projektas, vadovė Ernesta 
Kazakėnaitė. 
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