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VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS EKSPERTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Institucija Ekspertavimo sritis 

1.  Prof. dr. Gintautas Akelaitis  Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, vadovėliai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

2.  Dr. Ona Aleknavičienė Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos ir raštijos paminklai, duomenų 

bazės, paraiškos ir ataskaitos 

3.  Doc. dr. Daiva Aliūkaitė Vilniaus universiteto 

Kauno humanitarinis 

fakultetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

4.  Dr. Albina Auksoriūtė Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, monografijos, žinynai ir žodynai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

5.  Doc. dr. Rima Bakšienė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

vadovėliai, duomenų bazės, paraiškos ir 

ataskaitos 

6.  Prof. habil. dr. Vilijandas 

Bagdonavičius 

Vilniaus universitetas Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

7.  Prof. dr. Audrius Beinorius Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, probleminiai 

kalbos vartosenos klausimai, paraiškos ir 

ataskaitos 

8.  Dr. Laimutis Bilkis Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

9.  Doc. dr. Laimutė Bučienė 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

10.  Doc. dr. Jonas Bukantis  Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

duomenų bazės, paraiškos ir ataskaitos 

11.  Doc. dr. Vilija Celiešienė Kauno technologijos 

universitetas 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

12.  Dr. Liucija Citavičiūtė Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Monografijos ir raštijos paminklai 

13.  Giedrė Černiauskaitė 

 

Valstybinė kalbos 

inspekcija 

Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

atvejai 

 

14.  Doc. dr. Ilona Čiužauskaitė Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

15.  Prof. dr. Linas Daugnora 

 

Klaipėdos 

universitetas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

16.  Prof. dr. Valentina Dagienė 

 

Vilniaus universiteto 

Matematikos ir infor-

matikos institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

17.  Prof. dr. Albinas Drukteinis 

 

Klaipėdos 

universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

18.  Jolanta Gaivenytė-Butler 

 

Lietuvos standartiz-

acijos departamentas, 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai, duomenų bazės, 

probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

19.  Vidas Garliauskas Vilniaus Abraomo 

Kulviečio vidurinė 

mokykla 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

20.  Doc. dr. Jurgita Girčienė Lietuvos edukolo- Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 
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 gijos universitetas duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

21.  Akvilė Grigoravičiūtė Sorbonos 

universitetas 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

22.  Dr. Aurelija Gritėnienė Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

23.  Doc. dr. Zigmantas 

Gudžinskas 

 

Gamtos tyrimų centro 

Botanikos institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

24.  Prof. dr. Rimantas Jankauskas Vilniaus universitetas Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

25.  Prof. dr. Birutė Jasiūnaitė Vilniaus universitetas Monografijos ir raštijos paminklai, žinynai ir 

žodynai, paraiškos ir ataskaitos 

26.  Doc. dr. Birutė Kabašinskaitė Vilniaus universitetas Monografijos ir raštijos paminklai, žinynai ir 

žodynai, duomenų bazės, paraiškos ir ataskaitos  

27.  Prof. dr. Genovaitė 

Kačiuškienė 

Šiaulių universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

28.  Prof. dr. Laima Kalėdienė  Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

29.  Ramunė Kanišauskaitė  

 

Valstybinė kalbos 

inspekcija 

Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

atvejai 

30.  Doc. dr. Angelė Kaulakienė 

 

Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

31.  Prof. dr. Vytautas Kardelis 

 

Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

duomenų bazės, paraiškos ir ataskaitos 

32.  Prof. dr. Vidas Kavaliauskas 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, vadovėliai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

33.  Doc. dr. Rūta Kazlauskaitė Šiaulių universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

duomenų bazės, paraiškos ir ataskaitos 

34.  Prof. dr. Asta Kazlauskienė 

 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

35.  Jūratė Kelpšienė Lietuvos Respublikos 

Seimas 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

36.  Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė Klaipėdos 

universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

37.  Doc. dr. Irena Kruopienė 

 

Kalbos praktikos 

centras „Lingua 

Lituanica“ 

Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

38.  Julija Kundrotaitė 

 

Lietuvos Respublikos 

finansų ministerija 

Vadovėliai, terminų žodynai ir standartai, 

terminų straipsnių rinkiniai 

39.  Doc. dr. Regina Kvašytė 

 

Šiaulių universitetas Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

40.  Dr. Mindaugas Kvietkauskas Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

41.  Laimutis Laužikas 

 

Vilniaus universitetas Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

42.  Doc. dr. Živilė Lazdauskaitė  Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

43.  Dr. Lara Lempertienė Nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

44.  Vilma Leonavičienė Lietuvos eduko-

logijos universitetas 

Monografijos, vadovėliai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai 

45.  Dr. Asta Leskauskaitė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

vadovėliai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 
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vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

46.  Doc. dr. Nijolė Linkevičienė 

 

Vilniaus universitetas Vadovėliai, monografijos, žinynai ir žodynai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

47.  Dr. Danutė Liutkevičienė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, probleminiai 

kalbos vartosenos klausimai, paraiškos ir 

ataskaitos 

48.  Doc. dr. Jūratė Lubienė Klaipėdos 

universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, tarmių tekstai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

49.  Algirdas Malakauskas 

 

Šiaulių universitetas Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

50.  Doc. dr. Žaneta Markevičienė  Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai 

51.  Dr. Aurimas Markevičius Vilniaus Santariškių 

konsultacinis 

mokymo centras 

Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

duomenų bazės, paraiškos ir ataskaitos 

52.  Dr. Aušra Martišiūtė-

Linartienė 

Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Monografijos, raštijos paminklai, paraiškos ir 

ataskaitos 

53.  Doc. dr.  Nijolė Maskaliūnienė Vilniaus universitetas Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

54.  Prof. dr. Bronius Maskuliūnas Šiaulių universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, raštijos 

paminklai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

55.  Inga Mataitytė 

 

Mokslo ir enciklope-

dijų leidybos centras 

Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

56.  Snieguolė Meškauskienė Vilniaus universiteto 

Matematikos ir infor-

matikos institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

57.  Prof. dr. Danguolė 

Mikulėnienė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

58.  Dr. Rita Miliūnaitė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, vadovėliai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

59.  Doc. dr. Galina Miškinienė Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

60.  Asta Mitkevičienė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai 

61.  Doc. dr. Lina Murinienė 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

vadovėliai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

62.  Dr. Daiva Murmulaitytė Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

63.  Doc. dr. Sigitas Narbutas Lietuvos mokslų aka-

demijos Vrublevskių 

biblioteka 

Monografijos ir raštijos paminklai, duomenų 

bazės, paraiškos ir ataskaitos 

64.  Doc. dr. Zita Nauckūnaitė 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai 

65.  Prof. habil. dr. Jonas 

Remigijus Naujalis 

 

Vilniaus universitetas Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

66.  Daiva Nenartavičiūtė 

 

Lietuvos Respublikos 

finansų ministerija 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai 

67.  Adelė Noreikaitė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

68.  Prof. dr. Juozas Pabrėža Šiaulių universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

vadovėliai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

69.  Prof. dr. Dalia Pakalniškienė Klaipėdos Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 
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universitetas bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

70.  Prof. habil. dr. Antanas 

Pakerys 

 Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

71.  Doc. dr. Jurgis Pakerys Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

72.  Doc. dr. Silvija Papaurėlytė-

Klovienė 

Šiaulių universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

73.  Doc. dr. Aušrelė Pažėraitė Religijos studijų ir 

tyrimo centras 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

74.  Doc. dr. Lionginas Pažūsis  Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

75.  Dr. Ona Petrėnienė 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

76.  Jurgita Polonskaitė-Ignotienė Vilniaus universitetas Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

77.  Doc. dr. Aldonas Pupkis 

 

 Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 

probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

78.  Dr. Alma Ragauskaitė Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

79.  Dr. Valerijus Rašomavičius 

 

Gamtos tyrimų centro 

Botanikos institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

80.  Prof. dr. Meilutė Ramonienė 

 

Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

81.  Audronė Razmantienė Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerija 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

82.  Dr. Marija Razmukaitė  Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

83.  Dr. Aušra Rimkutė-

Ganusauskienė 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai, duomenų bazės, paraiškos 

ir ataskaitos 

84.  Doc. dr. Erika Rimkutė Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

85.  Doc. dr. Regina Rinkauskienė 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, tarmių tekstai, 

vadovėliai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

86.  Dr. Vilija Sakalauskienė Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

87.  Prof. dr. Vilija Salienė 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

88.  Doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

89.  Doc. dr. Grita Skujienė Vilniaus universitetas Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės 

90.  Doc. dr. Antanas Smetona 

 

Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, terminų 

žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

91.  Doc. dr. Irena Smetonienė Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

92.  Prof. habil. dr. Algirdas 

Smilgevičius 

 Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

93.  Doc. dr. Dalia Staškevičienė Lietuvių literatūros ir 

tautosakos institutas 

Monografijos ir raštijos paminklai, probleminiai 

kalbos vartosenos klausimai 

94.  Doc. dr. Mindaugas Strockis Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 
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bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

95.  Prof. habil. dr. Bonifacas 

Stundžia 

Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

96.  Dr. Robertas Stunžinas 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai, duomenų bazės, paraiškos 

ir ataskaitos 

97.  Rita Stunžinienė Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai 

98.  Dalia Sviderskienė Lietuvių kalbos 

institutas 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

99.  Dr. Aurelija Tamulionienė Lietuvių kalbos 

institutas 

Duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

100.  Giedrius Trakimas Vilniaus universiteto 

GMF Ekologijos ir 

aplinkotyros centras 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

101.  Rita Trakymienė Mokslo ir enciklope-

dijų leidybos centras 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

102.  Rita Urnėžiūtė 

 

Mokslo ir enciklope-

dijų leidybos centras 

Vadovėliai, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai 

103.  Doc. dr. Sonata 

Vaičiakauskienė 

Lietuvos eduko-

logijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, vadovėliai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

104.  Dr. Loreta Vaičiulytė-

Semėnienė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

105.  Dr. Gintautas Vaitonis Gamtos tyrimų 

centras 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės 

106.  Doc. dr. Vytautas Valiukėnas 

 

 Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

107.  Doc. dr. Vidas Valskys 

 

Lietuvos edukolo-

gijos universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, probleminiai 

kalbos vartosenos klausimai, vadovėliai, 

paraiškos ir ataskaitos 

108.  Doc. dr. Jolanta Vaskelienė 

 

Šiaulių universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

109.  Doc. dr. Regina Venckutė  Monografijos, žinynai ir žodynai, probleminiai 

kalbos vartosenos klausimai 

110.  Doc. dr. Jurgita Verbickienė Vilniaus universiteto 

Kultūrinių bendrijų 

studijų centras 

Probleminiai kalbos vartosenos klausimai 

111.  Vytis Vidūnas Vilniaus universitetas Žinynai ir žodynai, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai 

112.  Doc. dr. Loreta Vilkienė Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, paraiškos ir ataskaitos 

113.  Prof. dr. Vlada Vitunskienė Aleksandro Stulgins-

kio universitetas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai 

114.  Doc. dr. Rasuolė Vladarskienė 

 

Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

Monografijos, žinynai ir žodynai, vadovėliai, 

duomenų bazės, probleminiai kalbos vartosenos 

klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

115.  Dr. Palmira Zemlevičiūtė 

 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, vadovėliai, duomenų bazės, 

probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

116.  Dr. Vilma Zubaitienė Vilniaus universitetas Monografijos, žinynai ir žodynai, duomenų 

bazės, probleminiai kalbos vartosenos klausimai, 

paraiškos ir ataskaitos 

117.  Egidijus Žalneravičius Gamtos tyrimų centro 

Botanikos institutas 

Terminų žodynai ir standartai, terminų straipsnių 

rinkiniai, duomenų bazės, probleminiai kalbos 

vartosenos klausimai, paraiškos ir ataskaitos 

 


