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Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau – Kalbos komisija) yra Lietuvos Respublikos 

Seimo įsteigta valstybės įstaiga. Jos veiklos pobūdis, uždaviniai, funkcijos ir sandara nustatyti 
2001 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatyme ir 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Seimo 
2004 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. IX-2232. 

Kalbos komisiją sudaro 17 Seimo skiriamų narių – aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo 
institutų, kultūros įstaigų darbuotojų. Iš jų etatiniai darbuotojai yra 2 – Kalbos komisijos 
pirmininkas ir pavaduotojas. Kalbos komisijos nutarimai ir kiti sprendimai kalbos klausimais 
priimami Kalbos komisijos posėdžiuose. 

2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. XIII-794 Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino 
2017–2022 m. kadencijos Kalbos komisijos sudėtį (pasikeitė vienuolika narių iš septyniolikos). 
Kalbos komisijos pirmininkas – Audrys Antanaitis (pavaduotojas nepaskirtas). 

Kalbos komisijos sekretoriatas rengia nutarimų ir rekomendacijų projektus, kitą Kalbos 
komisijos ir pakomisių posėdžiuose svarstomą medžiagą, atlieka kalbos programų koordinavimo ir 
administravimo darbus, administruoja Lietuvos Respublikos terminų banko informacinę ir 
organizacinę sistemą, tvarko Kalbos konsultacijų banką, konsultuoja visuomenę įvairiais kalbos 
klausimais, rūpinasi kalbinės informacijos sklaida. 

 
 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sandara ir ryšiai su kitomis institucijomis 
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Kalbos komisijos 2019 m. veikla pagal nustatytas funkcijas 
 

1. Koordinuoja ir administruoja kalbos programas 
 

Kalbos komisija vykdo tris programas: 
1. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą (kodas 2.10); 
2. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 m. programą (kodas 2.1); 
3. programą „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ (kodas 1.5).  
Sprendimus dėl kalbos programų vykdymo eigos, tvarkos ir finansavimo priima Kalbos 

programų koordinavimo taryba, programų koordinavimo ir administravimo darbus atlieka Kalbos 
komisijos Programų skyrius.  

Vykdant Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą ypač daug 
dėmesio skirta valstybinės kalbos funkcionalumui viešajame gyvenime skatinti, efektyviam 

visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui užtikrinti, kalbos mokslo ir taikomiesiems tyrimams 

bei jų rezultatų plėtrai (žr. 1 priedą). Svarbiausi darbai: 
- 2019 m. 11-oje aukštųjų mokyklų suorganizuota 10 bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių 

tobulinimo seminarų aukštųjų mokyklų dėstytojams ir doktorantams, mokslo žurnalų, vadovėlių ir 
kitų priemonių rengėjams. Surengti 2 seminarai mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių 
redaktoriams ir vertėjams. 

- Toliau remtas specialybės kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose, kalbos konsultacijų 
teikimas baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengėjams, valstybinės kalbos kursai kitakalbiams 
Lietuvos gyventojams. Taip pat remtas žurnalo „Gimtoji kalba“ teminių puslapių „Lietuvių kalbos 
normų ir lingvistinių aktualijų sklaida“ rengimas ir publikavimas. 

- 2019 m. pradėtas terminų straipsnių rinkinių, skirtų Lietuvos Respublikos terminų 
bankui pildyti, rengimas. Pradėti rengti du visuomenei aktualūs terminų žodynai – „Aiškinamasis 
kultūros paveldo apsaugos terminų žodynas“ ir „Aiškinamasis žmogiškųjų išteklių valdymo 
terminų žodynas“. 

- Paremta 4 Lietuvių kalbos instituto, 3 Vilniaus universiteto, 1 Klaipėdos universiteto ir 1 
Šiaulių universiteto lituanistinių knygų leidyba. 

- Aukštųjų universitetinių mokyklų, apskričių, valstybinės reikšmės ir savivaldybių 
viešosioms bibliotekoms nupirkti 18 pavadinimų 544 lituanistiniai leidiniai. 

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vykdė 20 institucijų 

(32 projektus) (žr. 1 priedą). 
Iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir 

kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos lėšų remti tyrimai, padėsiantys tiksliau įvertinti 
dabartinės kalbos ir jos atmainų padėtį, numatyti kalbos raidos procesus ir planuoti kalbos 

tvarkybą (žr. 2 priedą). 2019 m. baigta vykdyti keletas dabartinės kalbos, bendrinės kalbos ir kitų 
kalbos atmainų sąveikos ir kaitos tyrimų mokslinių projektų: 

- Vilniaus universitete baigtas vykdyti kalbos ir švietimo politikai formuoti aktualus 
projektas „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (vadovė 
L. Vilkienė).  

- Vilniaus universitete įvykdytas ne tik akademinei bendruomenei, bet ir plačiajai 

visuomenei skirtas projektas „Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) 
sklaida XXI a. pradžioje: percepcinis tyrimas“ (vadovė D. Aliūkaitė). 

- Vilniaus universitete baigtas vykdyti tarmių tyrėjams aktualus projektas XX a. pab. – 
XXI a. pr. tarmių garso įrašų skaitmeninimas ir publikavimas „Lietuvių kalbos tarmių duomenų 
bazėje“ (suskaitmeninta 360 val.).  

- Lietuvių kalbos institute parengti 4 tarmių leidiniai (su kompaktinėmis plokštelėmis): 
„Anykščių apylinkių tekstai“ (sud. R. Rinkauskienė), „Švendubrės apylinkių tekstai“ (sud. 
A. Leskauskaitė), „Grinkiškio apylinkių tekstai“ (sud. R. Kazlauskaitė) ir „Taujėnų apylinkių 
tekstai“ (sud. V. Meiliūnaitė). 
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- 2019 m. aukštųjų universitetinių mokyklų, apskričių, valstybinės reikšmės ir savivaldybių 
viešosioms bibliotekoms nupirkta 13 vnt. straipsnių rinkinio „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir 
pokyčiai“.  

- 2019 m. daug dėmesio skirta kalbinių nuostatų ir tarmių tyrimams (žr. 2 priedą).  

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 m. programą vykdė 3 institucijos (12 projektų) (žr. 2 priedą).  
Iš programos „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ finansuota 

Kalbos komisijos sekretoriato veikla. Koordinuodama ir administruodama programas Kalbos 
komisija atliko 118 viešųjų pirkimų procedūrų, įvertino projektų vykdytojų pateiktas 102 
ketvirčių, 28 metines ir 33 baigiamąsias ataskaitas. Suorganizuotos 133 metinių ir baigiamųjų 

ataskaitų ekspertizės, 17 leidinių rankraščių ekspertizių, gauta 31 recenzija (žr. 4 priedą). 
Kiti organizaciniai darbai: surengta 10 Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdžių 

(žr. 1 priedą), 71 ekspertų posėdis (žr. 3 priedą), tvarkyti 24 dokumentų registrai, parengti 198 
raštai programų vykdytojams.  

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 
(2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 redakcija) patvirtinta Strateginio planavimo 
metodika, parengta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 metų veiklos ataskaita. Joje aptarta 
metų veikla ir pasiekti rezultatai, pateikta išsami informacija apie vertinimo kriterijų įvykdymą. 
Dauguma efekto, rezultato ir produkto kriterijų įvykdyta 100 procentų. 

 

Kalbos programų lėšos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 134 kalbos programų 

darbams atlikti skyrė 872 tūkst. Eur, iš jų: 
- Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programai – 307 tūkst. Eur; 
- Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 

2011–2020 m. programai – 160 tūkst. Eur;  
- programai „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ – 405 tūkst. Eur 

(darbo užmokesčiui – 343 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 6,3 tūkst. Eur, prekėms ir 
paslaugoms – 54,7 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms – 1 tūkst. Eur). 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 972 patikslino 
Kalbos komisijos asignavimų paskirstymą pagal programas, t. y. iš Lietuvių bendrinės kalbos, 
tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos perkėlė 3 tūkst. Eur į 
programą „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ komandiruočių išlaidoms; 
2019 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1046 patikslino Kalbos komisijos asignavimų paskirstymą pagal 
programas, t. y. iš Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos perkėlė 4 tūkst. 
Eur, iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 
programos – 2 tūkst. Eur į programą „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ 
komunalinėms ir kitoms išlaidoms. 

2019 m. skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį programoms vykdyti. 
 

2. Teikia Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms 
institucijoms siūlymus ir išvadas dėl kalbos politikos, Valstybinės kalbos įstatymo 
įgyvendinimo, teisės aktų kalbos ir terminijos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147 „Dėl 
Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 
patvirtino Kalbos komisijos parengtą ir su suinteresuotomis institucijomis suderintą Valstybinės 
kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatytos 
priemonės ir darbai, reikalingi Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių uždaviniams 
įgyvendinti.  

Vykdant Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių 
plano 1.3 priemonę kultūros ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. ĮV-372 sudaryta Kalbos 
priežiūros (tvarkybos) sistemos reformos projekto rengimo darbo grupė (darbo grupės vadovas 
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Kalbos komisijos primininkas Audrys Antanaitis). Darbo grupė išdiskutavo ir apibrėžė kalbos 
priežiūros reformos tikslus – veiksmingesnės valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo 
kontrolės funkcijos savivaldybėse siekti užtikrinant, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų šią 
funkciją vykdantis kalbos tvarkytojas; stiprinant Valstybinės kalbos inspekcijos vaidmenį (nutarta 
papildyti Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymą nuostatomis dėl savivaldybių institucijų 
atskaitomybės inspekcijai, dėl glaudesnio savivaldybių kalbos tvarkytojų kuravimo). Darbo grupė 
reformos projektą turi parengti iki 2020 m. gegužės 29 d. 

Įgyvendinant Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo 

priemonių plano 9 uždavinį užtikrinti lietuvių kalbos mokymą(si) visais švietimo sistemos lygmenimis 
balandžio 16 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvių kalbos instituto surengtas 
forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“ (plačiau žr. 7 skyriuje), vykdant priemonių plano 3.5 
priemonę lapkričio 19 d. surengtas diskusijų seminaras „Palemonas“ ir kiti lietuviški šriftai: 
naudojimas ir perspektyvos“ (plačiau žr. 5 skyriuje), vykdant priemonių plano 3.4 priemonę 
Kalbos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-62 sudaryta tarpinstitucinė 

darbo grupė Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2021–2027 m. gairių projektui 
parengti. 

Kalbos komisija Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikė pastabų 
dėl Valstybinės kalbos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Pritarta nuostatai 
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas pakeisti į kalbos mokėjimo lygius pagal Europos Tarybos 
nustatytus Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, kad būtų 
suvienodinti daugelyje šalių taikomi kalbos mokėjimo lygiai. Nepritarta nuostatai dėl nustatytos 
išimties netaikyti mokėjimo lygių asmenims, kurie Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių 
nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo tvarka pripažinti nukentėjusiais nuo 
okupacijų, kaip prieštaraujančiai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsniui, Valstybinės 
kalbos įstatymo 2 straipsniui (Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba), 
7 straipsniui (gyventojai aptarnaujami valstybine kalba). Nors ši išimtis įtraukta į galiojantį 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 (dėl kalbos 
mokėjimo kategorijų), ja nesinaudojama tiek dėl to, kad ji nėra detalizuota kituose teisės aktuose, 
tiek dėl to, kad ji neatitinka integracijos principų. Siekdamos, kad nemokantys lietuvių kalbos 
asmenys, atvykę iš kitų šalių ir įgiję nukentėjusių nuo okupacijos asmenų statusą, sėkmingai 
integruotųsi į Lietuvos visuomenę, atsakingos institucijos pirmiausia juos siunčia mokytis lietuvių 
kalbos. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai teikta pastabų dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pasitarimo protokolo projekto, parengto vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 patvirtinto Demografijos, migracijos ir integracijos 
politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos 

plano 2.1.9 priemonę parengti gaires dėl Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų pritaikymo 

grįžtantiems į Lietuvą asmenims, taip pat asmenims, kalbantiems tik užsienio kalba. Projekte 
numatytos nuostatos dėl prašymų priėmimo ir nagrinėjimo užsienio kalba prieštarauja Valstybinės 
kalbos įstatymo 7 straipsniui (pagal kurį turi būti užtikrinta, kad gyventojai būtų aptarnaujami 
valstybine kalba), projekto nuostatos dėl prašymų ne tik priėmimo, bet ir nagrinėjimo kitomis 
kalbomis prieštarauja Valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniui (reglamentuojančiam institucijų, 
įstaigų, įmonių ir organizacijų dokumentų tvarkymą valstybine kalba) ir Viešojo administravimo 

įstatymo 32 straipsniui, pagal kurį administracinės procedūros turi būti atliekamos valstybine 
kalba. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikta pastabų dėl vidaus reikalų 
ministro įsakymu tvirtinamo Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams 
suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo keitimo projekto. Kalbos komisijos siūlymu į 
aprašą įtraukta rekomendacinė nuostata gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams 
parinkti nykstančių ar išnykusių etninių vietovardžių vardus. Į Kalbos komisijos siūlymą 
pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo kriterijus 
papildyti pastovumo kriterijumi neatsižvelgta. 
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai taip pat teikta pastabų dėl Administracinių 
vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių (tvirtinamų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu) tobulinimo. Atkreiptas dėmesys, kad savivaldybių 
konsultacijos su Kalbos komisija dėl svarstomų gyvenamųjų vietovių pavadinimų naudingesnės 
ankstyvame svarstymų etape – dar iki gyventojų apklausos. Taip pat siūlyta gyventojams numatyti 
galimybę pasisakyti dėl kelių gyvenamosios vietovės pavadinimų variantų (papildyti gyventojų 
apklausos lapą). 

Į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Lietuvos Respublikos kultūros 
ministeriją kreiptasi bendru Kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos raštu dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 732 priimtų Juridinių asmenų registro 
nuostatų pakeitimų, pagal kuriuos Juridinių asmenų registro tvarkytojas, vykdydamas juridinio 
asmens pavadinimo patikrą, nuo 2020 m. sausio 1 d. neturi kreiptis į Kalbos komisiją 
konsultacijos dėl būsimo juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos 
normoms. Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimų nebus užtikrintas Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 
16 straipsnyje nustatytų kalbos reikalavimų įgyvendinimas. Seimo komiteto ir ministerijos prašyta 
tarpininkauti ir inicijuoti Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimus. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikta pastabų dėl Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-
333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 
Ministerija priėmė Kalbos komisijos siūlytą įsakymo 9.7 punkto formuluotę – asmuo gali pakeisti 
savo pavardę, jeigu „nori turėti kitokią pavardę turimos pavardės pagrindu (su kitokia galūne ar 
kitokia priesaga, be priesagos ar su priesaga), jeigu pageidaujama pavardė yra tradicinėje 
vartosenoje“. Kalbos komisijos siūlymu Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 1 ir 2 priedai 
(prašymo formos) papildyti eilutėmis keitimo motyvacijai nurodyti. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikta pastabų dėl Mokyklų 
pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių (tvirtinamų švietimo, mokslo ir sporto ministro 
įsakymu) pakeitimo projekto.  

 
3. Nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, nagrinėja visuomenei svarbius kalbos 
kultūros, kalbos vartosenos ir norminimo klausimus ir priima dėl jų sprendimus, 
užtikrina kalbos normų sklaidą 

  

Nutarimai ir protokoliniai nutarimai 
2019 metais įvyko 71 pakomisių (ekspertų) posėdis (žr. 3 priedą), 9 Kalbos komisijos 

posėdžiai (žr. 5 priedą).  
Priimta 11 nutarimų: 
Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 

1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo 
netekusiu galios“; 

Nr. N-2 (172) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 
1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“; 

Nr. N-3 (173) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 
1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“; 

Nr. N-4 (174) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 
1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“; 

Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“; 
Nr. N-6 (176) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimo 

Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios“; 
Nr. N-7 (177) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimo 

Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios“; 
Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“; 
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Nr. N-9 (179) „Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu patvirtintose Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse“; 

Nr. N-10 (180) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimo 
Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ pakeitimo“; 

Nr. N-11 (181) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo. 

 
Priimta 12 protokolinių nutarimų, iš jų 9 norminamojo rekomendacinio pobūdžio: 
Nr. PN-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijos „Dėl kai kurių grybų 

ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų“; 
Nr. PN-2 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijos „Dėl kai kurių žuvų, 

moliuskų ir vėžiagyvių lietuviškų pavadinimų“; 
Nr. PN-3 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“; 
Nr. PN-4 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 gruodžio 9 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“; 
Nr. PN-5 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijos „Dėl Lietuvoje 

augančių kerpių ir kai kurių su jomis susijusių grybų lietuviškų pavadinimų“; 
Nr. PN-6 „Dėl rekomendacijos „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų induočių augalų rūšių 

pavadinimų“; 
Nr. PN-7 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. protokolinio 

nutarimo Nr. P-7 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato pareigūnų, valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-8 „Dėl rekomendacijos „Dėl kai kurių samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) 
lietuviškų pavadinimų“; 

Nr. PN-9 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“; 

Nr. PN-10 (k-24) „Dėl rekomendacijos „Dėl moterų tradicinių pavardžių kirčiavimo“; 
Nr. PN-11 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-6 „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“; 
Nr. PN-12 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-10 „Dėl kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“. 
 

Įvairių kalbos klausimų svarstymas komisijos ir pakomisių posėdžiuose 
Dviejuose Kalbos politikos pakomisės posėdžiuose ir keturiuose Komisijos posėdžiuose 

(2018 ir 2019 m.) išnagrinėjusi Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo turinio ir taikymo aspektus 2019 m. 
sausio 31 d. posėdyje Kalbos komisija pripažino netekusiu galios 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą 
Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“. Sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad Didžiųjų 
kalbos klaidų sąrašas yra selektyvus, pasenęs ir neatspindi dabartinės kalbos normų, leksikos ir 
sintaksės atskirų faktų įtraukimas į sąrašą kaip administracinės atsakomybės instrumentą kliudo 
kalbos faktus sistemingai persvarstyti ir koreguoti. Didžiųjų kalbos klaidų sąraše teikiami žodžių 
reikšmių, žodžių sandaros, sintaksės (linksnių, prielinksnių, sakinio dalių ir sakinių jungimo, 
žodžių tvarkos), tarties atvejai ir toliau laikomi nenorminiais (Kalbos klaidų sąrašas teikiamas 
Kalbos komisijos svetainėje). Šiuo Kalbos komisijos sprendimu taip pat siekiama efektyvesnės 
kalbos priežiūros sistemos – daugiau dėmesio skirti prevencijai, o ne pasekmėms – nuobaudoms 
už netaisyklingą vartoseną. Kaip rodo savivaldybių kalbos tvarkytojų darbų planai ir ataskaitos, 
tokia kryptimi jau kurį laiką einama. Šie klausimai aptarti kovo 21 d. Kalbos komisijos narių 
susitikime su savivaldybių kalbos tvarkytojais. 

Laikinoji kalbos politikos pakomisė (2 posėdžiai) aptarė Valstybinės kalbos politikos 2018–
2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano 2019 metų priemones, sudarė seminaro 
„Palemonas“ ir kiti lietuviški šriftai“ rengimo planą, parengė klausimyną, pagal kurį rengiantis 
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seminarui dėl valstybinės kalbos politikos strategijos būtų galima surinkti informaciją iš 
universitetų, kolegijų, institutų apie atliekamus mokslinių tyrimų ir kt. projektus ir jų rezultatus. 

Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė (9 posėdžiai) svarstė rašybos ir skyrybos 
nuostatas: leidinių „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (R. Vladarskienė, 
P. Zemlevičiūtė) ir „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (A. Drukteinis) 
taisykles, apsvarstė jungtinio VLKK nutarimo projektą „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“. 

Vardyno pakomisė (9 posėdžiai) svarstė galimas naujas pavardžių keitimo pagrindų 
nuostatas, Teisingumo ministerijos specialistų parengtas asmenvardžių rašymo rekomendacijas 
civilinės metrikacijos darbuotojams, Vidaus reikalų ministerijos parengtus gyvenamųjų vietovių 
pavadinimų tvarkymo taisyklių pakeitimus, aktualius Lietuvos ir užsienio vietovardžių, Lietuvos 
piliečių vardų normiškumo, pavardžių ir vardų keitimo klausimus. 

Jungtiniuose Gramatikos ir Vardyno pakomisių posėdžiuose (2 posėdžiai) apsvarstytas 
Europos Tarybos vertėjų parengtas dokumentas „Lietuviškų ir skolintinių santrumpų vartojimo 
praktika ir rekomendacijos verčiant ES dokumentus į lietuvių kalbą“, diskutuota dėl nelietuviškų 
asmenvardžių ir vietovardžių rašymo nuostatų leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, 
komentarai, patarimai“. 

Žodyno pakomisėje (9 posėdžiai) apsvarstytos rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos 

žodyno“ raidės g straipsnių (nuo ga iki grindlentė) recenzijos ir patys straipsniai, aptarti kai kurių 
žodžių vertinimo, žodžių reikšmių, jų aiškinimo formuluočių, darybos ir kiti klausimai. 
Apsvarstytas Svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildymas (patvirtintas protokoliniu nutarimu), 
musulmonų aprangos pavadinimų sąrašas. 

Tarties ir kirčiavimo pakomisė (2 posėdžiai) apsvarstė ir pateikė Kalbos komisijai tvirtinti 
nuostatas dėl moterų pavardžių kirčiavimo; apsvarstė keletą „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ 
rengėjų klausimų. Sprendimų pagrindu parengti septynių kirčiavimo rekomendacijų pakeitimo 
projektai. 

Apie Terminologijos pakomisės darbą žr. 4 skyriuje, Kalbos technologijų pakomisės – 
5 skyriuje, Vadovėlių vertinimo pakomisės – 7 skyriuje. 

 

Ekspertinės išvados įvairiais kalbos klausimais 
Per metus parengta ir raštu pateikta apie 280 ekspertinių išvadų dėl asmenvardžių, 

vietovardžių, įstaigų pavadinimų, žodžių, junginių taisyklingumo, žodžių ir sakinių prasmės 
aiškinimo, terminų vartojimo ir kt. 

Iš vietovardžių daugiausia oficialiai kreiptasi dėl gatvių pavadinimų (devynių savivaldybių 
administracijos pateikė įvertinti apie 100 gatvėvardžių, daugiausia – vietovardinės kilmės, 
išnykusių krašto objektų vardų, taip pat 1863–1864 m. sukilimo dalyvių vardų). Adresų registro 

tvarkytojo VĮ Registrų centro prašymu nurodytas naujo kaimo vardo (Alỹtupio) kirčiavimas, 
įvertintas statinio pavadinimas; savivaldybių prašymu teiktos išvados dėl naujo kaimo vardo, 
oficialaus vardo pakeitimo, dėl vienavardžių kaimų vardų atskyrimo. Gyventojams atsakyta į 
klausimus dėl varijuojančių kaimo vardų formų, ežerų, upių vardų, dėl paminklinių užrašų, 
piliakalnio, parko, koplyčios ir kt. pavadinimų. Konsultuota dėl užsienio vietovardžių 
transkripcijos į lietuvių kalbą. 

Išnagrinėta daugiau kaip 300 klausimų dėl asmenvardžių (apie 110 išvadų raštu): dėl 
pavardžių pakeitimo ar sudarymo (apie 160), dėl vardų pakeitimo ir suteikimo (apie 120), dėl to 

paties asmens vardo ar (ir) pavardės tapatumo (apie 30), dėl kitų kalbų asmenvardžių kirčiavimo ar 
transkribavimo iš kitų kalbų, jų vartojimo tekste su lietuviškomis linksnių galūnėmis 
(gramatinimo) ir kt. 

 
 

Kalbos konsultacijų banko pildymas 
Kalbos konsultacijų bankas – Kalbos komisijos svetainėje skelbiama konsultacinių įrašų 

duomenų bazė, sudaryta iš telefonu, elektroniniu paštu ir internetu gaunamų klausimų ir parengtų 
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atsakymų. Kalbos konsultacijų banko priežiūra ir pildymas pavestas Kalbos komisijos Konsultacijų 
grupei. 

2019 m. Kalbos konsultacijų grupė Konsultacijų banką papildė 575 naujais įrašais (dabar 
jame per 13 150 antraštinių žodžių), redagavo, atnaujino 2428 įrašus. Konsultacijų banko įrašai 
pildyti, taisyti konsultantų ir banko lankytojų iniciatyva. Lankytojai gana aktyviai naudojasi 
galimybe rašyti pastabas specialiame prie banko įrašo esančiame lange: pateikia papildomos 
dalykinės informacijos, praneša apie neveikiančias nuorodas ir kt. 
 

Terminų banko informacinės ir organizacinės sistemos administravimas 
Lietuvos Respublikos terminų banko (LRTB) informacinės ir organizacinės sistemos 

administravimas pavestas Kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais 
atitikmenimis skyriui. Per metus Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) 
paskelbta 913 aprobuotų teisės aktuose ar kituose dokumentuose vartojamų ar teikiamų vartoti 
terminų straipsnių (156 terminų straipsnių rinkiniai), taip pat 56 teiktini terminų straipsniai 

(5 terminų straipsnių rinkiniai), pateikti tarpinstitucinės darbo grupės mokslo, technologijų ir 
inovacijų srities sąvokoms apibrėžti ir eksperimentinei plėtrai vertinti. 

Be aprobuotų teisės aktų terminų, 2019 m. į LRTB įtraukta 980 teiktinų biologijos 
nomenklatūros lietuviškų pavadinimų, rekomenduojamų Kalbos komisijos protokoliniais 
nutarimais: 192 grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų pavadinimai, 61 žuvų, 
moliuskų ir vėžiagyvių pavadinimas, 387 kerpių pavadinimai, 170 saugomų induočių augalų 
pavadinimų, 170 samanų pavadinimų. 

Dėl LRTB informacinės sistemos atnaujinimo darbų 2019 m. ji nebuvo pildoma terminų 
žodynų ir standartų duomenimis, tačiau siekiant užtikrinti kuo įvairesnių sričių terminų sklaidą 
bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu buvo parengti ir LRTB paskelbti terminų 
straipsnių rinkiniai, sudaryti iš 4 vadovėlių (iš viso – 534 terminų straipsniai): 

J. Deltuvos, Ž. Rudžionio, V. Vaitkevičiaus, D. Vaičiulynienės „Statybinė medžiagotyra: 
vadovėlis“ (Kaunas: Technologija, 2017) (118 terminų straipsnių); 

V. Stanišauskienės „Karjeros kūrimas: vadovėlis“ (Kaunas: Technologija, 2016) 
(102 terminų straipsniai); 

V. Pilinkienės „Tarptautinė ekonomika: vadovėlis“ (Kaunas: Technologija, 2016) 
(130 terminų straipsnių); 

R. Šiaučiūno „Keraminių medžiagų cheminė technologija: vadovėlis“ (Kaunas: 
Technologija, 2017) (184 terminų straipsniai). 

Iš viso 2019 m. pabaigoje LRTB sudarė 246 544 terminų straipsniai: 15 765 aprobuoti, 
229 617 teiktinų, 1 162 neteiktini. 

Kaip LRTB valdytoja ir tvarkytoja, Kalbos komisija 2019 m. įvykdė Lietuvos Respublikos 
terminų banko informacinės sistemos (LRTB IS) atnaujinimo, tinkamumo naudotojams 
užtikrinimo ir duomenų perkėlimo darbus (paslaugų teikėja – UAB „Dizi“). Šių darbų tikslas – 
padidinti LRTB IS terminų straipsnių kaupimo, apdorojimo ir analizės galimybes, pagerinti šių 
procesų kokybę, sumažinti teikiamų terminų straipsnių duomenų dubliavimą, padidinti terminų 
straipsnių vertinimo procedūrų automatizavimo lygį, užtikrinti, kad LRTB IS atitiktų duomenų 
saugos, prieinamumo reikalavimus ir patogumo naudotis rekomendacijas, kad būtų pritaikyta 
mobiliųjų įrenginių naudotojams. Siekiant šio tikslo buvo parengtas ir teisės aktų nustatyta tvarka 
su Informacinės visuomenės plėtros komitetu suderintas (2019 m. vasario 25 d. raštu Nr. S-113) 
Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija) 
(2019-05-16 Nr. V1.0). Šis dokumentas paskelbtas Registrų ir valstybės informacinių sistemų 
registre (https://registrai.lt). 

Ankstesnės LRTB IS veikimas buvo paremtas duomenų bazių valdymo sistema Oracle 

RDBVS 11.2 bei taikomųjų programų ir publikavimo internete sistema Oracle Application Server 

10g Forms and Reports Services 10.1.2. Atnaujintos LRTB IS vidinis portalas prieinamas per 

interneto naršyklę, joje valdomas ir konfigūruojamas; naudojantis šiuo portalu nereikia diegti 
jokios papildomos programinės įrangos, visi įgyvendinti informacinių technologijų sprendimai 
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pagrįsti atvirosiomis technologijomis. Naujoji sistema sukurta naudojant sistemą PHP Laravel 6.0 

ir atvirąją reliacinių duomenų bazių valdymo sistemą PostgreSQL. Sistemai administruoti 

naudojamas Laravel paketas Voyager. 
Atnaujinant LRTB IS vadovautasi gerąja tinkamumo naudoti praktika, grindžiama šiais 

kriterijais: išmokimu (vartotojui turi būti paprasta atlikti pagrindinius veiksmus su LRTB IS 
dirbant pirmą kartą); efektyvumu (išmokęs naudotis tam tikra el. paslauga vartotojas su ja 
susijusius veiksmus turi atlikti greitai ir tiksliai); įsiminimu (kurį laiką LRTB IS nesinaudojęs 
vartotojas turi nesunkiai atsiminti, kaip naudotis šia sistema, ir gebėti lengvai ja naudotis); klaidų 
prevencija (LRTB IS ir jos el. paslaugos parengiamos taip, kad vartotojas darytų kuo mažiau 
klaidų, o jų padaręs suprastų, kaip toliau dirbti su LRTB IS). LRTB IS ir jos vartotojo sąsaja 
orientuota į paprastumą, aiškumą ir patogumą (sukurtos patogiai pildyti pritaikytos duomenų 
formos, nereikia suvesti besikartojančių duomenų, pavyzdžiui, sutampančio skirtingų terminų 
straipsnių šaltinio, srities, realizuotos tiesioginės nuorodos į jau pateiktus terminų straipsnius ir 

t. t.). Užtikrinta ir didesnė LRTB IS duomenų sauga: naudojami Laravel bei PostgreSQL 

komponentai užtikrina vartotojų atpažinimo saugą, SQL įskverbčių ir XSS atakų prevenciją. Taip 
pat vykdoma nuolatinė sistemos techninė priežiūra bei atnaujinami sistemos komponentai. 

Naujoji LRTB IS pritaikyta mobiliųjų įrenginių naudotojams. Be to, siekiant užtikrinti kuo 
didesnę terminologinių duomenų sklaidą visuomenei LRTB IS išorinio portalo vaizduojamosios 
dalies posistemėje realizuota galimybė atlikti sparčiąją ir patikslintąją paiešką, siūloma daugiau ir 
patogesnių paieškos nuostatų (pavyzdžiui, galima paieška tik šaltinyje, paieška tik apibrėžtyje). 

Iš Lietuvos Respublikos Seimo serverio LRTB IS buvo perkelta į Valstybės informacinių 
išteklių sąveikumo platformą. 2019 m. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus 
specialistai jau darbinėje aplinkoje atliko atnaujintos LRTB IS testavimą. Nuo lapkričio pradžios 
registruotieji ir neregistruotieji vartotojai pradėjo naudoti atnaujintą LRTB IS. Registruotiesiems 
vartotojams pagal poreikį buvo teikiamos konsultacijos telefonu ir (ar) el. paštu. 

Užtikrindami LRTB, kaip vieno iš teisėkūros įrankių, veikimą Svetimžodžių keitimo 
lietuviškais atitikmenimis skyriaus specialistai 2019 m. dirbo įprastinius įgaliotųjų valstybės 
institucijų teikiamo turinio (teisės aktų projektų derinamų sąvokų) tvarkybos darbus: pateikė 84 
terminų straipsnių terminologinės ekspertizės pastabas, surašė Terminologijos pakomisės posėdžių 
pastabas (dėl 1129 terminų straipsnių), taip pat tikrino terminų straipsnių (jų rinkinių) parengimo 
pagal ekspertizės ir (ar) Terminologijos pakomisės pastabas kokybę (915 terminų straipsnių). 

Siekiant užtikrinti LRTB skelbiamų duomenų (ypač aprobuotų terminų straipsnių) 
patikimumą buvo nuolat bendradarbiaujama su valstybės institucijomis – terminų straipsnių 
teikėjomis, reaguota į gaunamas LRTB IS vartotojų pastabas: tikslinti ir (arba) keisti terminai 
(prieš tai suderinus teisės aktų nustatyta tvarka), tikslintos šaltinių nuorodos, tikslintos, pildytos ir 
(ar) redaguotos sąvokų apibrėžtys, taisyti korektūros, kirčiavimo riktai ir kt. (iš viso 354 terminų 
straipsniai). Institucijų terminijos komisijų nariai raštu ir žodžiu konsultuoti duomenų pateikimo į 
LRTB IS klausimais. 

 
Kalbos normų ir kitos kalbinės informacijos skelbimas Kalbos komisijos svetainėje 
Kalbos komisijos nutarimai ir rekomendacijos skelbiami svetainėje vlkk.lt. Per metus 

svetainėje paskelbta 11 nutarimų, 12 protokolinių nutarimų, 136 naujienų pranešimai, atnaujinta 
ir pildyta skyrių ir poskyrių informacija, nuolat skelbiama Kalbos komisijos pirmininko 
darbotvarkė. 

2019 metais svetainę, Google Analytics duomenimis, aplankė beveik milijonas lankytojų 
(982 645) (palyginti su 2018 m., lankomumas išaugo 16 proc.), iš viso apsilankymų daugiau kaip 2 
mln. (padažnėjo 13 proc.). Peržiūrėta daugiau kaip 4,6 mln. svetainės puslapių rodinių. Daugiausia 
informacijos ieškoma Kalbos konsultacijų banke. Lankomiausi svetainės skyriai – „Rašyba“, 
„Skyryba“, „Lietuvos vietovardžiai“, „Asmenvardžiai“. Lankytojams aktualiausi nutarimai – dėl 
skyrybos, rašybos, asmenvardžių gramatinimo, taip pat buvo aktyviai domimasi praktiniais įmonių 
pavadinimų sudarymo klausimais. Iš naujienų didžiausio susidomėjimo, kaip ir ankstesniais 
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metais, sulaukė pranešimas apie Nacionalinio diktanto konkurso I turo teksto skyrybos ir rašybos 
ypatumus. 

Pasvetainę vardai.vlkk.lt per metus aplankė daugiau kaip 64 tūkst. unikalių lankytojų (24 
proc. daugiau kaip pernai), apsilankymų – apie 85 tūkst., peržiūrėta apie 456 tūkst. svetainės 
puslapių rodinių (daugiau kaip 40 proc., palyginti su ankstesniais metais). Šios svetainės duomenų 
pagrindas – iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gauti duomenys. 2019 m. duomenų bazė 
papildyta – įsigyti ir įkelti paskutinių penkerių (2014–2018) metų naujagimių vardai (papildytoje 
duomenų bazėje iš viso 3 867 238 asmenų vardai). Piliečių vardų sąvade normiškumo požiūriu per 
metus Vilniaus universiteto mokslininkų įvertinti ir aprašyti 1 397 vardai, iš jų 655 vienanariai 
(592 teiktini, 5 vengtini, 58 neteiktini), likę – daugianariai (vienam asmeniui suteikti du ar 
daugiau vardų). Metų pabaigoje iš viso aprašytų vardų daugiau kaip 6 tūkst. 2019 metais buvo 
paskelbti du mokslo straipsniai, du straipsneliai „Ar žinote, kad...“, pateiktos apie 88 nuorodos į 
žiniasklaidos straipsnius asmenvardžių tema. 

Pasvetainę pasaulio-vardai.vlkk.lt per metus aplankė apie 21 tūkst. unikalių lankytojų 

(10 proc. daugiau nei 2018 m.), apsilankymų iš viso 80 tūkst. Peržiūrėta apie 324 tūkst. svetainės 
puslapių rodinių. Svetainės duomenų bazėje iš viso apie 180 tūkst. vietovardžių puslapių. Šiais 
metais skyriuje „Šalys“ atlikta keletas pakeitimų, atsižvelgiant į valstybių ar jų sostinių pavadinimų 
pasikeitimus, atitinkamų pastabų įrašyta vietovardžių puslapiuose, taip pat vartotojų pastabos dėl 
kai kurių vietovardžių tikslesnio užrašymo ar adaptavimo. 

 
4. Vertina ir tvirtina norminamuosius kalbos veikalus, terminijos šaltinius, teisės aktų 
terminus, konsultuoja institucijas ir asmenis terminų tvarkybos klausimais 
 

2019 m. įvyko 39 Terminologijos pakomisės posėdžiai. Posėdžiuose svarstyti į Lietuvos 
Respublikos terminų banką valstybės institucijų teikiami terminų straipsniai (1129 terminų 
straipsniai iš 186 rengiamų ar galiojančių teisės aktų: 89 įstatymų projektų, 92 nutarimų, įsakymų 
projektų, 1 galiojančio įstatymo ir 4 galiojančių nutarimų, įsakymų), Europos Sąjungos teisės aktų 
projektų lietuvių kalba terminai (58 užklausos), terminų žodynai (3), terminų standartų (1) ir 
aukštųjų mokyklų vadovėlių (5) terminų straipsniai, biologijos lietuviškos nomenklatūros 
pavadinimai (1 394), kiti terminologijos ir svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis 
klausimai. 

Pakomisės posėdžiuose taip pat svarstyti terminų straipsniai iš 3 skyriuje minėtų Kauno 
technologijos universiteto specialistų rengtų vadovėlių rankraščių, iš standarto „Lietuvos 
standartas LST EN ISO 13943:2017 „Gaisrinė sauga. Aiškinamasis žodynas“ projekto, apsvarstyti 
šių terminų žodynų: „Aiškinamojo akademinio sąžiningumo terminų žodyno“ (iš anglų k. vertė 
L. Tauginienė, I. Gaižauskaitė); „Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės žodyno“ 
(parengė E. Steponėnienė, D. Šiekštelytė-Valkerienė); N. Bliūdžiuvienės ir V. J. Valiukėno 
„Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyno“, 
rankraščiai. 

Kalbos komisijos posėdžiuose įvertinta ir aprobuota 913 terminų straipsnių (156 terminų 
straipsnių rinkiniai). Tai valstybės institucijų prižiūrimų sričių (aplinkos, energetikos, finansų, 
gynybos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, transporto, komunikacijų, teisės, ekonomikos, 
sveikatos, viešojo saugumo, žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ir kt.) teisės aktų (dažniausiai jų 

projektų), kitų dokumentų terminai. Šiuos terminų straipsnius pateikė 22 valstybės institucijų 

terminijos komisijos (žr. 6 priedą). 
Elektroniniu paštu ir telefonu Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus 

specialistai suteikė apie 200 konsultacijų terminijos, svetimžodžių keitimo, biologijos 
nomenklatūros ir kt. klausimais. Konsultuoti Europos Sąjungos institucijų vertėjai, redaktoriai, 
terminologai, taip pat Lietuvos institucijų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, privačių įstaigų 
darbuotojai, fiziniai asmenys.  

 

Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų derinimas vieno langelio principu 
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Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 998 „Dėl Europos 
Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ koordinuotas Europos Sąjungos 
institucijų terminologų pateiktų teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas su Lietuvos 
valstybės institucijomis vieno langelio principu. Šį darbą atliko Kalbos komisijos Svetimžodžių 
keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius. 

Per 2019 m. su Lietuvos valstybės ir mokslo institucijomis suderintos 58 terminologinės 
užklausos, kurias pateikė Europos Komisijos ir Europos Parlamento terminologai. Dėl klausiamų 
žuvininkystės, finansų, ekonomikos, aplinkos apsaugos, statistikos, kibernetinio saugumo terminų 
pagal kompetenciją bendradarbiauta su Žemės ūkio ministerija, Lietuvos banku, Finansų 
ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Aplinkos ministerija, Statistikos departamentu, 
Ryšių reguliavimo tarnyba, Krašto apsaugos ministerija. Suderinti atsakymai į terminologines 
užklausas pateikti šias užklausas teikusioms Europos Sąjungos institucijoms. 

 

Bendradarbiavimas su ES institucijomis terminijos klausimais 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija buvo viena iš birželio 7 d. vykusios 9-osios Lietuvių 

terminologijos forumo konferencijos organizatorių (kiti organizatoriai – Europos Komisijos 
Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas, Europos Sąjungos Tarybos 
generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyrius, Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarija). Organizacinius darbus (kvietimų institucijoms parengimas) atliko skyriaus 
vedėja A. Ivanauskienė. Ji kartu su LRTB IS modernizavimo paslaugų teikėjų atstovu 
konferencijoje pristatė LRTB IS projektą. Šioje konferencijoje dalyvavo Kalbos komisijos 
pirmininkas A. Antanaitis, Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis ir kitų Kalbos 
komisijos skyrių specialistai. 

 
5. Rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas 
 

Kalbos technologijų pakomisė Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 
ministerijos prašymu pateikė surinktą informaciją apie 2018 metais suskaitmenintų lietuvių kalbos 
ir raštijos išteklių ir sukurtų priemonių skaičių, apie suskaitmenintus lietuvių kalbos ir raštijos 
išteklius bei priemones, jų prieigą internetu bei lietuvių kalbos sprendinių integravimą į viešąsias 
ir administracines elektronines paslaugas, nurodė pasiektas Informacinės visuomenės plėtros 
2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ atitinkamų kriterijų 
reikšmes. 

2019 m. vasario 1 d. Vilniuje (Vilniaus universiteto Filologijos fakultete) vyko antrasis 

Europos kalbų išteklių koordinavimo konsorciumo (European Language Resource Coordination – 
ELRC) seminaras, Kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės pirmininkas ir kartu Lietuvos 
atstovas konsorciume doc. dr. Andrius Utka buvo vienas ir iš šio renginio vedėjų. 

Birželio 28 d. Kalbos komisijos svetainėje paskelbta nauja „Palemono“ šrifto versija (3.2), 
ją parengė nuo pat pradžių „Palemono“ kūrimui vadovaujantis Vilniaus universiteto doc. 
dr. Vladas Tumasonis ir dailininkas Ovidijus Talijūnas. 3.2 versijoje išspręstos šrifto vaizdavimo 
internetinėse publikacijose problemos, papildytas keitinių aprašų rinkinys ir kt. 

Vykdydami Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių 
plano 3.5 priemonę lapkričio 19 d. Kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutas surengė diskusijų 
seminarą „Palemonas“ ir kiti lietuviški šriftai: naudojimas ir perspektyvos“. Seminare dalyvavo 
„Palemono“ šrifto kūrėjai (doc. dr. Vladas Tumasonis, doc. dr. Petras Skirmantas, doc. 
dr. Mindaugas Strockis, dr. Ona Aleknavičienė, Ovidijus Talijūnas), taip pat Lietuvių kalbos 
instituto ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro specialistai, seminarą vedė Kalbos komisijos 
Informacinių technologijų pakomisės pirmininkas doc. dr. Andrius Utka. Seminare aptartas 
„Palemono“ palaikomosios priežiūros poreikis ir naujų versijų, labiau pritaikytų elektroninei 
terpei, sukūrimo galimybės. Plačios „Palemono“ pritaikymo galimybės, šrifto aktualumas visam 
Baltijos regionui išskirtos kaip svarbiausios priežastys, dėl kurių būtų galima siūlyti „Palemoną“ 
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įtraukti į labiausiai naudojamas operacines sistemas. Šiuos klausimus išsamiau nagrinės Kalbos 
komisijos Informacinių technologijų pakomisė. 

 
6. Skelbia rekomendacijas dėl svetimžodžių atitikmenų, rūpinasi kalbos paveldu – 

tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimu, raštijos paminklų publikavimu ir kt. 
 

Tęsti svetimžodžių atitikmenų skelbimo visuomenei darbai. Svetimžodžių atitikmenų 
sąrašas papildytas 47 žodžiais – aktualiais vartosenai skoliniais iš italų, ispanų, prancūzų, anglų ir 
kt. kalbų, daugiausia kulinarijos srities pavadinimais (protokolinis nutarimas Nr. PN-11), kelios 
dešimtys naujų svetimžodžių atitikmenų pateikta Konsultacijų banke. 

Parengti ir Lietuvos Respublikos terminų banke, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų 
informacinėje sistemoje, taip pat Kalbos komisijos interneto svetainėje paskelbti 5 biologijos 
nomenklatūros sąrašai (protokoliniai nutarimai Nr. PN-1, Nr. PN-2, Nr. PN-5, PN-6 ir Nr. PN-8) 
– iš viso 980 augalų ir gyvūnų pavadinimų lietuvių kalba. 

Paremtas serijos „Tarmių tekstynas“ leidinių (su kompaktinėmis plokštelėmis) „Daukšių 
apylinkių tekstai“ (sud. R. Bakšienė) ir „Molėtų apylinkių tekstai“ (sud. R. Rinkauskienė) 
publikavimas. 

 
7. Rūpinasi kalbos būkle švietimo įstaigose, visuomenės informavimo priemonėse, 
leidyboje, mokslo veikloje, viešajame gyvenime ir kitose srityse 
  

Vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimas 
Vadovėlių vertinimo pakomisė (4 posėdžiai) apsvarstė 9 bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėlius (kai kurie vadovėliai kelių dalių – iš viso apsvarstyta 17 vadovėlių rankraščių knygų). 
Visiems vadovėliams suteikta kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma. 

Nuo 2015 m. Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė vertina ir aukštųjų mokyklų 
vadovėlių rankraščių kalbą (aukštosios mokyklos ir leidyklos vadovėlių rankraščius Kalbos 
komisijai teikia savo nuožiūra). 2019 m. įvertinti du aukštųjų mokyklų vadovėlių rankraščiai – 
vieno kalba iš dalies atitiko taisyklingumo reikalavimus, kito neatitiko taisyklingumo reikalavimų. 

Bendrasis skyrius sutvarkė 11 vadovėlių kalbos recenzijų, parengė 11 raštų dėl vertinimo 
išvadų. 

Vadovėlių vertinimo pakomisė atkreipė dėmesį į paliktus lietuvių kalbos vadovėlių 
rankraščių turinio (kalbos dalykų aiškinimo) netikslumus ir klaidas. Kreiptasi į Švietimo, mokslo ir 
sporto ministeriją dėl bendrojo ugdymo lietuvių kalbos vadovėlių turinio vertinimo kriterijų 
peržiūrėjimo. Padėtis galėtų pagerėti, jei bent vienas iš trijų kalbos vadovėlio turinio vertintojų 
būtų kalbininkas mokslininkas (dabar dažniausiai visi turinio ekspertai yra mokytojai). 

 

Bendrojo ugdymo kalbos dalykai 
Įgyvendindama Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo 

priemonių plano 9 uždavinį užtikrinti lietuvių kalbos mokymą(si) visais švietimo sistemos lygmenimis 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutas balandžio 16 d. surengė forumą 
„Valstybinė kalba ir mokykla“, forume dalyvavo savivaldybių švietimo skyrių specialistai, 
atsakingi už lietuvių kalbos ugdymą mokyklose, švietimo centrų atstovai, mokytojai, pranešimus 
skaitė Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis, Kalbos instituto, Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos atstovai. Sutarta sutelktomis jėgomis siekti, kad kalbos mokymas būtų patrauklus ir 
atitiktų valstybės bei visuomenės poreikius, kurti veiksmingas kalbos mokymo sistemas užsienio 
lietuviams ir migrantams, dalintis informacija apie kalbininkų ir kultūrininkų skaitomas ir galimas 
skaityti paskaitų temas. 

 

Studijų ir mokslo kalbos dalykai 
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2019 m. Kalbos komisija surengė 10 seminarų kalbos politikos, terminijos, stilistikos ir kt. 
klausimais (11-oje aukštųjų mokyklų) dėstytojams ir doktorantams, mokslo žurnalų, vadovėlių ir 
kitų ugdomųjų priemonių rengėjams.  

Surengti 2 seminarai „Aktualieji mokslo darbų redagavimo klausimai“ (gegužės 24 d. ir 
gruodžio 6 d.) mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių redaktoriams ir vertėjams. 
Seminaruose pranešimus skaitė Kalbos komisijos nariai, naujas skyrybos taisykles pristatė prof. 
dr. Albinas Drukteinis. 

Kalbos komisijos specialistai kalbiškai įvertino 2018 m. darbus, pateiktus jaunųjų 
mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui. Išrinktas 
taisyklingiausia ir stilingiausia kalba parašytas mokslinis darbas – Žydrūno Vičinsko „Mato 

Pretorijaus veikalo „Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne verifikacija lietuvių 
mitologijos kontekste“ (Klaipėdos universitetas), autoriui balandžio 16 d. Lietuvos mokslų 
akademijos narių ataskaitiniame visuotiniame susirinkime įteiktas Kalbos komisijos 
apdovanojimas. 

Įvertinta TV laidos „Mokslo sriuba“ ir tinklaraščio „Konstanta 42“ kūrėjų rengiamo 
Mokslo populiarinimo rašinių konkurso darbų kalba. Už sklandžiausią mokslo populiarinimo 
darbo „Trys mitai apie tai, ką darome kasdien“ kalbą Kalbos komisija apdovanojo VDU „Rasos“ 
gimnazijos vienuoliktokę Vasarę Svirskaitę. 

Siekiant aktyvaus bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės rengiant aukštos 
kvalifikacijos specialistus, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu ir VšĮ Kauno kolegija. 

Spalio 25 d. Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis dalyvavo Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijoje (Klaipėdos universitete) nagrinėjant klausimą, kokios galimybės užsienio 
valstybių piliečiams eiti Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų ir mokslinių institutų vadovų 
pareigas. Kalbos komisijos pirmininkas pristatė dabartinį teisinį reglamentavimą, kad įstaigų, 
tarnybų vadovai turi mokėti valstybinę kalbą, atsakė į konferencijos posėdžio dalyvių klausimus. 
 

Kalbos konsultacijos internetu ir telefonu 
2019 m. suteikta daugiau kaip 39 000 kalbos konsultacijų, iš jų internetu 12 164, telefonu 

apie 27 000. Per dieną kalbos konsultantai atsako maždaug į 200 klausimų. 
Internetiniame Kalbos konsultacijų banke per metus lankytasi daugiau nei 1 mln. 45 tūkst. 

kartų. Daugiausia domėtasi leksikos (37 proc. visų klausimų) ir sintaksės (28 proc.) klausimais 

(klausėjus ypač domino žodžių reikšmės ir naudininko, vietininko linksniai, prielinksnių ant, per, 

dėl vartojimas), aktualūs rašybos dalykai (17 proc.) – daugiausia informacijos ieškota dėl 
svetimvardžių (tiek vietovardžių, tiek asmenvardžių) gramatinimo ir adaptavimo, skyrybos 
klausimai (14 proc.). 3 proc. klausimų sudarė žodžių daryba ir morfologija, 1 proc. – kirčiavimas. 
Išankstinės konsultacijos dėl juridinių asmenų pavadinimų sudarė apie 7 proc. visų telefonu ir 
internetu teikiamų konsultacijų. 

VĮ Registrų centrui per specialią elektroninę sistemą 2019 m. suteiktos 23 979 
konsultacijos dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms 
(pagal Juridinių asmenų registro nuostatus Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui nuo 
2013 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. pabaigos teikė konsultacijas dėl juridinių asmenų pavadinimų 
atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms). 

Iš 2019 m. Kalbos komisijai VĮ Registrų centro pateiktų vertinti juridinių asmenų 
pavadinimų 60 proc. pavadinimų buvo įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos 
normas. 16 proc. pavadinimų neigiamai įvertinta dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo 
(pavadinimai parašyti didžiosiomis raidėmis, tiesioginės reikšmės pavadinimai išskirti kabutėmis, 
simboliniai neišskirti ir pan.). Tinkamai užrašyti tokie pavadinimai paprastai teikiami registruoti iš 
naujo ir įvertinami teigiamai. 11 proc. netinkamų pavadinimų sudarė ne lietuvių kalbos arba 
netinkamai sudaryti dirbtiniai žodžiai, 13 proc. atmesta dėl kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys 
žodžiai nesusieti gramatiškai, pavartoti nenorminiai žodžiai, netinkamos gramatinės formos ir 
pan.). 
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Kalbos komisijos svetainėje parengta 12 išsamių pranešimų, pristatančių kiekvieno mėnesio 
juridinių asmenų pavadinimų vertinimo rezultatus: statistiką, neigiamo vertinimo priežastis, 
tinkamų ir netinkamų pavadinimų pavyzdžius ir pan. 

 

Visuomenės kalbiniam švietimui skirtos priemonės 
Kalbos komisijos iniciatyva vasario 16 – kovo 11 d. surengtos ketvirtosios Lietuvių kalbos 

dienos. Šalies savivaldybėse, kultūros centruose, mokyklose, muziejuose, bibliotekose, užsienio 
lietuvių bendruomenėse įvyko daugiau nei 3000 kalbai skirtų renginių. 2019 metų Lietuvių kalbos 
dienų renginius organizavo ir juose dalyvavo lietuviai iš Austrijos, Baltarusijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Italijos, Latvijos, Norvegijos, Vokietijos ir kt. 

Vasario 27 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje įteikti Kalbos komisijos apdovanojimai už 
reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, lietuvių kalbos puoselėjimo ir visuomenės 
kalbinio švietimo srityse. Už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą skulptūrėle „Sraigė“ ir 
diplomu apdovanoti habil. dr. Mečislovas Žalakevičius ir Irena Žalakevičienė, už lietuvių kalbos 

puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą, pagalbą įvairių tautybių Lietuvos gyventojams 
integruojantis į visuomeninį gyvenimą – Alvida Gedaminskienė, už lietuvių kalbos puoselėjimą, 
šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą – 
Birutė Goberienė. Kalbos komisijos padėkos raštai įteikti aktyviausiems ir kūrybingiausiems 
Lietuvių kalbos dienų renginių organizatoriams. 

Kovo 22 d. Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis ir Kalbos komisijos Vardyno 
pakomisės nariai, Lietuvių kalbos instituto darbuotojai dr. L. Bilkis ir D. Sviderskienė dalyvavo 
Vietovardžių metams skirtoje konferencijoje „Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo ir tyrimo 
istorija, reikšmė ir įamžinimas“. 

Balandžio 27 d. A. Antanaitis dalyvavo XIX Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime, 
suvažiavimo dalyviams komentavo Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių 
įgyvendinimo priemonių planą, pristatė Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą, ragino 
Lietuvių kalbos draugijos narius teikti temas būsimoms diskusijoms visoje Lietuvoje. 

Liepos 1–4 d. A. Antanaitis dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio jaunimo 
sąjungos lyderių suvažiavime Nidoje ir skaitė pranešimą apie lietuvių kalbos padėtį, iššūkius ir 
perspektyvas. 

Rugsėjo 27 d. A. Antanaitis dalyvavo Friedricho Eberto fondo ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos Alytuje surengtame seminare „Profesiniai žurnalistikos standartai propagandos ir 
informacinių karų fone“. Dzūkijos regiono žurnalistams pirmininkas skaitė pranešimą apie lietuvių 
kalbos politikos aktualijas ir žiniasklaidos kalbą. 

Lapkričio 8 d. A. Antanaitis dalyvavo Kėdainių daugiakultūriame centre surengtoje 
konferencijoje, skirtoje Vietovardžių metams paminėti.  

Lapkričio 26 d. A. Antanaitis dalyvavo Lietuvių kalbos draugijos Vilniaus skyriaus 
atkuriamajame susirinkime. 

Gruodžio 3 ir 10 d. vykusio Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės 
grupės organizuoto konkurso „Geriausia advokato kalba 2019“ komisijoje, vertinusioje dalyvių 
teisines žinias ir viešo kalbėjimo įgūdžius, dalyvavo Bendrojo skyriaus vedėja A. Dvylytė. 

Dvyliktą kartą surengtas Nacionalinio diktanto konkursas. Pirmo etapo diktantą Lietuvoje 
ir užsienyje rašė daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių. Konkursą rengia VšĮ Pilietinės minties 
institutas, Kalbos komisija yra viena iš jo partnerių. Konkurso rengėjai konsultuoti diktanto 
organizavimo, vertinimo, informacinių tekstų kūrimo klausimais. Sekretoriato darbuotojai parengė 
ir svetainėje paskelbė abiejų etapų diktantų tekstų rašybos ir skyrybos ypatumų paaiškinimus. 

Kalbos komisijos užsakymu paskelbti 206 teminiai spaudos leidinių puslapiai (žurnale 

„Gimtoji kalba“) (žr. 1 priedą). 
Viešosioms bibliotekoms nupirktas ir nemokamai perduotas 191 lituanistinis leidinys. 
Kalbos komisijos vadovas ir darbuotojai įvairius kalbos klausimus komentavo dienraščiuose 

„Vakarų ekspresas“, „Kauno diena“, žurnale „Savivaldybių žinios“, almanache „Žurnalistika“, 
interneto portaluose, LRT ir kt. žiniasklaidos priemonėse. 
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8. Bendradarbiauja su Kalbos inspekcija ir kalbos tvarkytojais, teikia 

konsultacijas kalbos vartosenos ir kalbos politikos klausimais 
 
Kalbos inspekcijai persiųsti nagrinėti 2 raštai ir apie 55 elektroninius laiškus apie 

valstybinės kalbos nevartojimo ir galimai netaisyklingo kalbos vartojimo atvejus. 
2 Kalbos komisijos posėdžiuose apsvarstyta 2018 m. Kalbos inspekcijos veiklos ataskaita. 
Kovo 21 d. Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis ir Komisijos narės D. Aliūkaitė, 

V. Zubaitienė, L. Murinienė, D. Kalinauskaitė Lietuvių kalbos institute susitiko su savivaldybių 
kalbos tvarkytojais. Per susitikimą aptartos Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo statuso pakeitimo 
priežastys, klausimai, kaip galėtų būti aiškinami klaidomis laikomi kalbos faktai tvarkytojų 
raštuose, aptartos kalbos tvarkybos darbo savivaldybėse aktualijos ir problemos. 

A. Antanaitis lankėsi Alytaus m., Kėdainių r., Kretingos r., Marijampolės, Švenčionių r., 
Visagino, Zarasų r. savivaldybėse, susitiko su Birštono, Jurbarko r., Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 

Lazdijų r., Šakių r., Vilkaviškio r., Prienų r. savivaldybių atstovais. Su savivaldybių vadovais ir 
kalbos tvarkytojais aptarti valstybinės kalbos priežiūros klausimai, kalbos tvarkytojų darbo 
aktualijos. 

 
9. Įgyvendina kitas teisės aktų nustatytas funkcijas 
Apylinkių teismams pateiktos 49 išvados dėl asmenvardžių rašybos gimimo ir santuokos 

liudijimuose, taip pat dėl piliečių vardų pakeitimo atvejų. 

Surinkta informacija ir užpildytas UNESCO pasaulio kalbų vartojimo klausimynas (Survey 

of World Languages) (apie Lietuvoje vartojamas kalbas). 
Spalio 9–11 d. A. Antanaitis dalyvavo 17-ojoje Europos nacionalinių kalbų institucijų 

federacijos (EFNIL) konferencijoje „Kalba ir ekonomika: kalbos paslaugos daugiakalbėje 
Europoje“ Taline. Konferencijoje išsamiai apžvelgti Europos kalbų politikos ir planavimo 
klausimai, diskutuota apie kalbų įvairovę skaitmeniniame amžiuje, lingvistinę ekonomiką, 
kompiuterinę lingvistiką, kalbų rinką, kalbą kaip prekę, kalbą kaip verslą ir pan. Analizuotas 
ekonomikos poveikis kalboms, kalbų paplitimui pasaulyje. Pristatyta kalbos paslaugų platforma 
LIND. 

Programų skyriaus vedėja V. Ragaišienė kaip Vilniaus universiteto Bendrosios ir 
taikomosios kalbotyros studijų programų komiteto narė dalyvavo komiteto veikloje, baigiamųjų 
darbų gynimuose. 

Bendrojo skyriaus vedėja A. Dvylytė dalyvavo šešiuose Leidimo vartoti Lietuvos 
Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės 
heraldikos objektus ar kt. prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisijos posėdžiuose 
Valstybiniame patentų biure, teikė pastabų dėl nagrinėtų prekių ženklų. 

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyr. specialistas A. Umbrasas 
2019 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Terminologijos komisijos 
veikloje, taip pat viename šios komisijos posėdyje, raštu ir žodžiu pateikė pastabų dėl rengiamo 
lietuvių–anglų kalbų „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros“ terminų žodyno. 

 
 

***  
Kalbos komisijos 2019 metų strateginiame plane numatyti darbai yra atlikti, planuoti 

rezultatai pasiekti. Svarbiausi veiksniai, padėję įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, buvo šie: 
racionalus žmogiškųjų išteklių ir asignavimų naudojimas, ilgametis norminamosios veiklos įdirbis, 
glaudus bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis ir įvairių sričių specialistais. 

 
 

Komisijos pirmininkas       Audrys Antanaitis 
 


