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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

1. Dėl „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ projekto sandaros 
ir Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo. 

Skolinių sąrašas padalintas į dvi dalis: Leksikos skolinių sąrašą (pagrindinis) ir Senųjų 
svetimybių sąrašą. 

2005 m. „Kalbos patarimų“ knygoje į vieną skolinių sąrašą buvo surašyti į lietuvių kalbą 
įvairiu laiku atėję, įvairiuose stiliuose vartojami žodžiai. 

Kalbos vartotojams, redaktoriams, inspektoriams daugiausia neaiškumų kėlė knygelėje 
bendrame sąraše teikiamos ir žyma svet. ntk. įvertintos senosios svetimybės. Redaktoriai stengiasi jas 
keisti ir grožinės literatūros, prisiminimų, tarpukario tekstuose, kur šių žodžių vartojimas stilistiškai 
motyvuotas. Redaktorių rūpestis suprantamas, nes kalbos inspektoriai, tikrindami grožinės literatūros 
tekstus, svetimybes, įtrauktas į „Kalbos patarimų“ knygelę, nurodo (net ir frazeologizmuose) kaip 
neteiktinas. 

Šiuo metu norminamojoje literatūroje senųjų svetimybių vertinimas yra trejopas: vienos 
laikomos didžiosiomis klaidomis, jos įtrauktos į Didžiųjų klaidų sąrašą (už jų pavartojimą gresia 
administracinė atsakomybė), kitos – didelėmis klaidomis, „Kalbos patarimų“ knygelėje jos žymimos 
svet. ntk., ir tik tos, kurių nėra šiuose dviejuose šaltiniuose, o tik „Lietuvių kalbos žodyne“ prie jų 
padėtas kryžiukas, gali būti pavartotos stilistiniais sumetimais.  

Taigi vertinimas labai nenuoseklus, pvz., koks guzikas, pletkai būtinai braukiami iš tekstų kaip 
didžiosios klaidos, abrūsas, arielka braukiami ar rašomi kabutėse (mat skolinių knygelėje svet. ntk.), o 
į adyną ar abrozdėlį žiūrima ramiau (nėra minėtuose sąrašuose, LKŽ su kryžiuku, galima ir tarmybe 
laikyti). 

Kad būtų išvengta tokio nevienodo ir nenuoseklaus vertinimo, Žodyno pakomisė nutarė 
senąsias svetimybes surašyti į atskirą sąrašą, jų vartojimo ypatumus paaiškinti knygelės pratarmėje. 
Senųjų svetimybių sąrašas parengtas iš 2005 m. „Kalbos patarimų“ skolinių sąrašo, „Lietuvių kalbos 
žodyno“ ir Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo. 

Žodyno pakomisė taip pat siūlo iš dalies pakeisti 68 nutarimą, t. y. iš Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašo Žodyno klaidų išbraukti pirmąją dalį (1.1. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai), kurioje 
teikiamos senosios svetimybės. Jos visos surašytos į „Kalbos patarimų“ Senųjų svetimybių sąrašą. 

Žodyno pakomisė, atsižvelgdama į tai, kad antroji Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo Žodyno 
klaidų dalis (1.2. Nevartotinos naujosios svetimybės) seniai jau nebe naujosios svetimybės, siūlo ir ją 
išbraukti iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo. Visi šios dalies žodžiai yra įrašyti arba į pagrindinį „Kalbos 
patarimų“ skolinių sąrašą, arba į Senųjų svetimybių sąrašą. 

Kadangi leksika yra greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis, aktualūs skoliniai greitai keičia 
vieni kitus, kinta ir jų atitikmenys, Žodyno pakomisės nuomone, minėtų dviejų Didžiųjų kalbos 
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klaidų sąrašo Žodyno dalių toliau pildyti nėra prasminga, leksikos normas tikslinga nustatyti ir skleisti 
„Kalbos patarimų“ knygomis, VLKK rekomendacijomis. 

 
2. Dėl išbrauktų žodžių. 
Iš knygelės skolinių sąrašo išbraukti specifiniai įvairių sričių terminai. Jie sudaro dižiausią 

išbrauktų žodžių grupę, pvz.: bliktis (jūr.), flegmona (med.), hartas (poligr.), humidinis (geogr.), 
insolvencija (ekon.), kleimsai (ekon.), perpendikuliaras (mat.), špuras (geol.), tumbleris (el.), vertliūgas 
(jūr.) ir pan. Plačiajai vartosenai jie neaktualūs, pasitaiko tik specifiniuose tam tikros srities tekstuose. 

Išbraukti tie terminai, kurių netikslūs atitikmenys, pvz.: 
autostradà tarpt. gre�tkelis: šie žodžiai įvardija skirtingus dalykus (greikeliu galima važiuoti 

vienokiu greičiu, autostrada kitokiu); 
disponúoti tarpt. valdyti: teisės kalboje, o dabar jau ir plačiai viešajame gyvenime sąvokos 

valdyti, naudoti, disponuoti yra atskirtos, jų netinka keisti vienų kitomis; toks laisvas keitimas 
įmanomas tik laisvuosiuose stiliuose; 

probacija svet. ntk. = teis. lygt�nė pataisà: žodis probacija pavartojamas teisės tekstuose, bet ne 
tokia reikšme, reikšmė „lygtinė pataisa“ gali būti aktuali (kaip teikia „Tarptautinių žodžių žodynas“, 
2001) tik kalbant apie kitų šalių realijas, taigi toks teikimas skolinių sąraše neprasmingas. 

Į knygelės solinių sąrašą buvo įtraukta beveik šimtas kompiuterijos terminų. Daugiau negu 
pusės atitikmenys, 2008 metų „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ duomenimis, jau pasikeitę. 
Tokie terminai iš sąrašo išbraukti. Į skolinių sąrašą tinka traukti tik tokius kompiuterijos terminus, 
kurie jau nusistovėję, dažni vartosenoje, pvz.: folderis, kartridžas, printeris ir pan. 

 
Iš sąrašo išbraukti tarptautiniai žodžiai, kurių atitikmenys per siauri ar per platūs, pvz.: 
alèrgiškas, -a tarpt. med. prk. nepakantùs, -�, prešiškas, -a: čia tik šalutinės perkeltinės reikšmės, 

žodis į šį sąrašą netinka, galėtų tikti semantikos knygelėje; 
blefúoti tarpt. melúoti, apsimèsti, klaid�nti: atitikmenys per daug bendri, blefas ne šiaip melas, 

ne šiaip apgavystė; 
dezertyrúoti tarpt. pabėgti: pabėgti – per bendras atitikmuo, tokia bendra perkeltinė reikšmė 

tinka tik labai bendruose kontekstuose, dezertyras ne šiaip bėglys, o asmuo, savavališkai pasitraukęs iš 
kar. dalinio arba vengiantis atlikti kar. prievolę, asmuo, vengiantis atlikti pilietinę ar visuomeninę 
pareigą;  

dekadánsas tarpt. nyk�mas, smuk�mas; núopuolis, nuosmukis: dekadansas ne šiaip nykimas, 
smukimas, o kultūros, visuomenės nuosmukis;  

nostrifikúoti tarpt. pripaž�nti (kitoje šalyje ar vietoje įgytą mokslo laipsnį ar diplomą): čia 
paaiškinimas, ne atitikmuo. 

Netinka į sąrašą ir tos žodžių poros, kurių tarptautinis ir lietuviškas žodžiai turi vartojimo 
sritis, jose žodžiai vieni kitais nekeičiami, pvz.: 

administrãtorius, -ė tarpt.  1. valdýtojas, -a; 2. tvarkýtojas, -a: kaip pareigų pavadinimas 
administratorius, pvz., savivaldybės administracijos vadovas, nebus keičiamas į tvarkytoją ar valdytoją; 

eksceleñcija tarpt.  prakilnybė: sutarti pagarbos kreipiniai nekeičiami į sinonimus. 
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Iš sąrašo išbraukti žargono žodžiai. Tai labai greitai kintantis žodyno sluoksnis, jis greitai 
pasensta, jo atitikmenų ar reikšmių paprastai yra daugiau, nei įmanoma pateikti skolinių sąraše. 
Žmonės žargono žodžius dabar puikiausiai gali pasitikrinti žargono žodynuose, kur reikšmės 
paaiškintos išsamiai, su pavyzdžiais (E. Zaikausko „Lietuvių žargono žodynėlyje“, 2007, R. Kudirkos 
išsamiame „Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyne“, 2012). 

 
Išbraukti tie žodžiai, kurių vartosenoje iš viso nerasta, pvz.: čirlenderė svet. ntk. = šokėja; 

galereta svet. ntk. = maist. drebùčiai, žel�; gžanka svet. ntk.= kul. skrebùtis; hendautas svet. ntk. = 
dal�jamoji mèdžiaga, padalos ir kt. 

 
Į skolinių sąrašą buvo įtraukti tarptautiniai žodžiai su žyma, kad bus aiškinami semantikos 

knygelėje (pvz.: ãktas tarpt.↑ L 2; efèktas tarpt. ↑ L 2; egzempliõrius tarpt. ↑ L 2; fùnkcija tarpt.↑ L 2) ir 
žodžiai (vediniai) su žyma, kad bus aiškinami žodžių sandaros knygelėje (pvz.: autospalva↑  ŽS; 
administratyvinis, -ė↑ ŽS). Kadangi nelabai aišku, kada tokios knygelės bus parengtos ir išleistos, iš 
skolinių sąrašo tokie žodžiai išbraukti. 
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