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5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai  

Eil. 
nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 01-31 1. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 
 
 

Aprobuoti Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos, Kultūros ministerijos, Ryšių 
reguliavimo tarnybos, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, 
Sveikatos apsaugos ministerijos, Žemės ūkio 
ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

  2. Terminų standartas PrLST ISO 
30400:2018 Žmogiškųjų išteklių 
valdymas. Aiškinamasis žodynas 
(tapatus ISO 30400:2016) 

Teigiamai įvertinti Lietuvos standarto PrLST 
ISO 30400:2018 Žmogiškųjų išteklių 
valdymas. Aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 
30400:2016) projekto terminų straipsnius 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių grybų 
ir į juos panašių organizmų bei jų 
sukeliamų ligų lietuviškų 
pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl kai 
kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų 
sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų“ 
 

  4. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas 
 

Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą 

  5. Tikrinių vardų transkripcijos iš 
anglų į lietuvių kalbą taisyklės  

Sprendimą dėl Tikrinių vardų transkripcijos iš 
anglų į lietuvių kalbą taisyklių atidėti 

  6. Pavardžių keitimo pagrindų 
keitimas ir papildymas 

Pritarti siūlomiems pavardžių taisyklių 
pakeitimams 

  7. Pastabos dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pasitarimo protokolo 
projekto 

Pritarti Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 
teiktoms pastaboms 

  8. VLKK 1997 m. gruodžio 18 d. 
nutarimo Nr. 68 pripažinimo 
netekusiu galios svarstymas 

VLKK 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 68 
pripažinti netekusiu galios 

  9. Kiti klausimai 
 

Pritarti prof. dr. Giedrės Beconytės įtraukimui į 
Kitų kalbų vietovardžių darbo grupę 

2. 02-28 1. Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos 2018 m. veiklos ataskaitos 
projektas 

Pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2018 m. veiklos ataskaitai 

  2. VLKK nutarimų „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. 
sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl 
valstybių pavadinimų“ pakeitimo“, 
„Dėl Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo 
Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių 
pavadinimų“ pakeitimo“ projektai; 
protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2008 m. spalio 2 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių 
gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti nutarimą 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“; nutarimą Nr. N-3 
(173) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 
1996 m. gegužės 2 d. Nr. 54 „Dėl valstybių 
sostinių pavadinimų“ pakeitimo“; protokolinį 
nutarimą Nr. PN-3 „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. 
protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių 
gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių žuvų, 
moliuskų ir vėžiagyvių lietuviškų 
pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-2 „Dėl kai 
kurių žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių lietuviškų 
pavadinimų“ 
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  4. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Finansų 
ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius 

  5. Terminų straipsnių, parengtų pagal 
J. Deltuvos, Ž. Rudžionio, 
V. Vaitkevičiaus, D. Vaičiulynienės 
vadovėlį „Statybinė medžiagotyra“ 
(Kaunas: Technologija, 2017), 
rinkinys 

5. Pritarti terminų straipsnių, parengtų pagal 
J. Deltuvos, Ž. Rudžionio, V. Vaitkevičiaus, 
D. Vaičiulynienės vadovėlį „Statybinė 
medžiagotyra“, rinkiniui 

  6. Leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. 
Taisyklės, komentarai, patarimai“ 
(parengė A. Drukteinis) 

Pavesti Gramatikos, rašybos ir skyrybos 
pakomisei pagal siūlomus skyrybos pakeitimus 
parengti Privalomųjų ir Pasirenkamųjų 
skyrybos taisyklių nutarimų pakeitimus 

  7. Kiti klausimai  
 

Pritarti Kalbos komisijos ekspertų sąrašo 
papildymui 

3. 03-28 1. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Energetikos 
ministerijos, Žemės ūkio ministerijos terminų 
straipsnių rinkinius 
 

  2. Terminų straipsnių, parengtų pagal 
V. Pilinkienės vadovėlį „Tarptautinė 
ekonomika“ (Kaunas: Technologija, 
2016), rinkinys 

Pritarti terminų straipsnių, parengtų pagal 
V. Pilinkienės vadovėlį „Tarptautinė 
ekonomika“ (Kaunas: Technologija, 2016), 
rinkiniui ir jo terminų straipsnius skelbti 

Terminų banke kaip teiktinus 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. gruodžio 9 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-10 „Dėl Kalbos 
programų įgyvendinimo tvarkos 
aprašo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
gruodžio 9 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-
10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo 
tvarkos aprašo“ pakeitimo“ 

  4. Kalbos inspekcijos 2018 m. veiklos 
ataskaitos projektas 

Grąžinti tikslinti Valstybinės kalbos inspekcijos 
2018 m. veiklos ataskaitos projektą 

  5. Kiti klausimai Atidėti sprendimą dėl Kazachstano sostinės 

Astanos pavadinimo keitimo, dar konsultuotis 

dėl naujojo pavadinimo formos (Nursultanas ar 

Nur Sultanas) 

4. 04-25 1. Tikrinių vardų transkripcijos iš 
vokiečių į lietuvių kalbą taisyklės 

Pritarti tikrinių vardų transkripcijos iš vokiečių 
į lietuvių kalbą taisyklėms 

  2. Valstybinės kalbos inspekcijos 
2018 m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2018 m. 
veiklos ataskaitos projektui 

  3. VLKK nutarimo „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 
gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl 
valstybių sostinių pavadinimų“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą 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“ 

  4. VLKK nutarimo „Dėl Lietuvių 
kalbos prestižo stiprinimo programos 
patvirtinimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių 
kalbos prestižo stiprinimo programos 
patvirtinimo“ 

  5. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos, Energetikos 
ministerijos, Finansų ministerijos, Susisiekimo 
ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių 
rinkinius 
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  6. Terminų straipsnių, parengtų pagal 
V. Stanišauskienės vadovėlį „Karjeros 
kūrimas“ (Kaunas: Technologija, 
2016), rinkinys 

Pritarti terminų straipsnių, parengtų pagal 
V. Stanišauskienės vadovėlį „Karjeros 
kūrimas“, rinkiniui 

  7. Kiti klausimai Pritarti pagal Apeliacijų dėl paraiškų ir projektų 
ataskaitų ekspertinio įvertinimo teikimo ir 
nagrinėjimo tvarkos aprašo 8 p. sudarytai 
Apeliacijų komisijai 

5. 05-30 1. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, Susisiekimo ministerijos, 
Teisingumo ministerijos, Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Vidaus reikalų 
ministerijos, Žemės ūkio ministerijos terminų 
straipsnių rinkinius 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl Lietuvoje 
augančių kerpių ir kai kurių su jomis 
susijusių grybų lietuviškų 
pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „Dėl 
Lietuvoje augančių kerpių ir kai kurių su jomis 
susijusių grybų lietuviškų pavadinimų“ 

  3. Informacija apie atnaujintas 
rašybos taisykles 

Svarstymą atidėti kitam posėdžiui 

  4. Projekto „Kalba. Tauta. Valstybė 
(konceptų pagal kognityvinės 
definicijos metodą analizė)“ (vadovė 
prof. dr. I. Smetonienė) pristatymas 

Vilniaus universiteto profesorė dr. 
I. Smetonienė pristatė projektą „Kalba. Tauta. 
Valstybė (konceptų pagal kognityvinės 
definicijos metodą analizė)“ 

  5. Kiti klausimai Pritarta pavardės Nausėda kirčiavimo 

variantams: Nausė́da (1), Nausėdà (2) 

6. 06-27 1. „Aiškinamojo akademinio 
sąžiningumo terminų žodyno“ 
rankraštis 

„Aiškinamasis akademinio sąžiningumo 
terminų žodynas“ atitinka kalbos 
taisyklingumo reikalavimus, jo terminų 
straipsnių visuma – pagrindinius 
terminologijos principus 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos, Energetikos 
ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Susisiekimo 
ministerijos, Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos, Žemės ūkio ministerijos 
terminų straipsnių rinkinius; įvertinti kaip 
teiktinus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
terminų rinkinius; siūlyti papildyti 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikto 
termino eksperimentinė plėtra apibrėžtį 

  3. Terminų straipsnių, parengtų pagal 
R. Šiaučiūno vadovėlį „Keraminių 
medžiagų cheminė technologija“, 
rinkinys 

Pritarti terminų straipsnių, parengtų pagal 
R. Šiaučiūno vadovėlį „Keraminių medžiagų 
cheminė technologija“, rinkiniui 
 

  4. Privalomosios ir pasirenkamosios 
skyrybos taisyklės 

Pritarti pateiktoms skyrybos taisyklių 
nuostatoms. 5.2 punktą pakoreguoti taip: 
„Dalyvinėms, pusdalyvinėms ar padalyvinėms 
artimos aplinkybės su dalelyčių samplaikomis 

nors ir, kad ir ar dalelyte irgi ir pan. gali būti 
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suprantamos kaip savarankiški neišplėtoti 
teiginiai ir išskiriamos kableliais“; taisykles 
teikti kaip vieną dokumentą ir pavadinti – 
„Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės“; 
profesoriaus A. Drukteinio prašyti parengti šių 
taisyklių komentarą 

  5. Kiti klausimai Pateikta informacija, kad yra sudaryta darbo 
grupė Kalbos priežiūros ir tvarkybos reformai 
parengti 
Informuota, kad gauta apeliacija dėl paraiškos 
vertinimo – Koordinavimo tarybos sprendimas 
apskųstas Apeliacijų komisijai 

7. 09-26 1. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl Lietuvos 
Respublikos saugomų induočių 
augalų rūšių pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 „Dėl 
Lietuvos Respublikos saugomų induočių 
augalų rūšių pavadinimų“ 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Energetikos 
ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos, Žemės ūkio ministerijos terminų 
straipsnių rinkinius 

  3. Valstybinės kalbos mokymo kursų 
suaugusiems kitakalbiams 
organizavimas: patirtis ir problemos 

VšĮ Tautinių bendrijų namų direktorė 
A. Gedaminskienė pristatė namų veiklą 

  4. Kiti klausimai Informuota, kad iš Finansų ministerijos gauta 
rekomendacija mažinti vykdomų programų 
skaičių, t. y. jungti esamas programas. 
Pritarta Koordinavimo tarybos narių 
nuomonei, kad reikėtų peržiūrėti vykdomas 
programas, kurias sujungus būtų galima 
parengti vieną, didesnę programą. Pritarta 
darbo grupei, kuri parengtų tokios programos 
projektą. 

8. 11-07 1. Lietuvos standarto LST EN ISO 
13943:2017 „Gaisrinė sauga. 
Aiškinamasis žodynas“ (ISO 
13643:2017) projektas 

Teigiamai įvertinti Lietuvos standarto LST EN 
ISO 13943:2017 „Gaisrinė sauga. Aiškinamasis 
žodynas“ (ISO 13643:2017) projekto terminų 
straipsnius 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos, Energetikos 
ministerijos, Finansų ministerijos, Krašto 
apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos 
centro, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Susisiekimo ministerijos, 
Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio 
ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių 
samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių samanų 
(kerpsamanių ir lapsamanių) lietuviškų 
pavadinimų“ 

  4. VLKK nutarimo „Dėl Lietuvių 
kalbos skyrybos taisyklių“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių 
kalbos skyrybos taisyklių“ 

  5. Projekto „Kalbinių nuostatų ir 
mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių 

Vilniaus universiteto Docentė dr. L. Vilkienė 
pristatė Kalbos komisijos finansuotą projektą 
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kalbos mokėjimui“ (vadovė 
L. Vilkienė) pristatymas 

„Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos 
įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ 

  6. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl moterų 
tradicinių pavardžių kirčiavimo“ 
projektas 

Dėl nutarimo pateikta pastabų, pakoreguotą 
nutarimo projektą teikti tvirtinti kitame Kalbos 
komisijos posėdyje 

  7. Kiti klausimai Pritarta protokoliniam nutarimui dėl 
sekretoriato struktūros keitimo – vyriausiasis 
buhalteris ir vyriausiasis juriskonsultas, kurie 
buvo nepriskirti nė vienam iš skyrių, nutarimu 
priskiriami Programų skyriui 

9. 12-19 1. E. Steponėnienės, D. Šiekštelytės-
Valkerienės „Anglų–lietuvių kalbų 
taikomosios elgesio analizės žodyno“ 
projektas 

Atidėti žodyno svarstymą kitam posėdžiui, kai 
galės dalyvauti žodyno rengėjai 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 
rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos, Energetikos 
ministerijos, Finansų ministerijos, Kultūros 
ministerijos, Lietuvos banko, Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos, Ryšių 
reguliavimo tarnybos, Susisiekimo ministerijos, 
Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės 
atominės energetikos saugos inspekcijos, 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, 
Vidaus reikalų ministerijos, Žemės ūkio 
ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

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

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

  4. VLKK nutarimo „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. 
gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl 
valstybių sostinių pavadinimų“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą 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“ 

  5. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. spalio 28 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 
Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
papildymo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-11 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
„Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
papildymo“ 

  6. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl moterų 
pavardžių kirčiavimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-10 (k-24) 
„Dėl rekomendacijos „Dėl moterų pavardžių 
kirčiavimo“ 

  7. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. gruodžio 9 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-10 „Dėl Kalbos 
programų įgyvendinimo tvarkos 
aprašo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą 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“ 

  8. Nutarimų dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 
7 d. nutarimo „Dėl lietuvių kalbos 

Priimti nutarimus: Nr. N-9 (179) „Dėl 
korektūros klaidų ištaisymo Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. 
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skyrybos taisyklių“ pakeitimo ir 
ištaisymo projektai 

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 

  9. Leidinio „Lietuvių kalbos skyryba: 
taisyklės, komentarai, patarimai“ 
rankraštis 

Nukelti leidinio „Lietuvių kalbos skyryba: 
taisyklės, komentarai, patarimai“ svarstymą į 
kitą posėdį, kai galės dalyvauti leidinio 
sudarytojas 

  5. Kiti klausimai Pritarta Lietuvių kalbos plėtros informacinėse 
technologijose 2021–2027 m. gairių projekto 
rengimo darbo grupei 

 
 
 
 
 


