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6 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai 

Eil. 

nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 02-06 1. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

 

 

Aprobuoti Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Susisiekimo ministerijos, 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio 

reikalų ministerijos, Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės 

vaistų kontrolės tarnybos, Žemės ūkio 

ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 

parengti pagal Algio Junevičiaus 

vadovėlį „Europos Sąjungos vidaus 

rinkos teisė: pagrindinės ekonominės 

laisvės“ (Kaunas: Technologija, 

2016) 

Pritarti terminų straipsnių rinkiniams 

  3. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos ekspertų sąrašas 

Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą 

  4. Pakomisių 2020 m. darbo planai 

 

Pritarti pakomisių 2020 m. darbo planams 

  5. Leidinio „Lietuvių kalbos skyryba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 

rankraštis 

Pritarti leidiniui „Lietuvių kalbos skyryba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 

  6. Kirčiavimo rekomendacijos Priimti protokolinius nutarimus „Dėl kai kurių 

priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 

pakeitimo“; „Dėl kai kurių galūninės darybos 

daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; „Dėl kai 

kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ 

pakeitimo“; „Dėl kai kurių priesaginių 

būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; „Dėl kai 

kurių priešdėlinių ir sudurtinių būdvardžių 

kirčiavimo“ pakeitimo“; „Dėl kai kurių 

prieveiksmių kirčiavimo“ pakeitimo“; „Dėl kai 

kurių tarnybinių ir ekspresinių kalbos dalių 

kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  7. Kiti klausimai Terminologijos pakomisės pirmininku paskirti 

V. Valskį 

2. 02-27 1. „Anglų–lietuvių kalbų taikomosios 

elgesio analizės žodyno“ (parengė 

E. Steponėnienė, D. Šiekštelytė-

Valkerienė) rankraštis 

„Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio 

analizės žodynas“ atitinka kalbos taisyklingumo 

reikalavimus, jo terminų straipsnių visuma – 

pagrindinius terminologijos principus 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos, Energetikos ministerijos, Finansų 

ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, 

Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių 

rinkinius 

  3. Kalbos komisijos 2019 m. veiklos 

ataskaita 

Pritarti Kalbos komisijos 2019 m. veiklos 

ataskaitai 

  4. Kiti klausimai Pritarta, kad leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. 

Taisyklės, komentarai, patarimai“ būtų išleistas 

popierine knyga 
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3. 04-09 1. Valstybinės kalbos inspekcijos 

2019 m. veiklos ataskaita 

Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. 

veiklos ataskaitai 

  2. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 1 

skyrius „Rašybos principai“ ir 2 

skyrius „Balsių rašymas“ 

Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, 

komentarai, patarimai“ 1 ir 2 skyrius redaguoti, 

tobulinti 

  3. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Audito, 

apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

valdymo tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Susisiekimo ministerijos, 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos, Žemės ūkio ministerijos terminų 

straipsnių rinkinius 

  4. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 

N-5 (136) „Dėl Viešosios 

informacijos ne valstybine kalba 

pateikimo“ pakeitimo“ projektas 

Pritarti nutarimui Nr. N-1 (182) „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. 

lapkričio 8 d. nutarimo Nr. N-5 (136) „Dėl 

Viešosios informacijos ne valstybine kalba 

pateikimo“ pakeitimo“, pritarta viešojo užrašo 

apibrėžčiai: Viešaisiais užrašais laikoma 

rašytinė informacija, esanti viešojoje erdvėje ir 

(arba) skirta visuomenei informuoti 

  5. Lietuvių kalbos plėtros 

skaitmeninėje terpėje ir kalbos 

technologijų pažangos 2021–2027 m. 

gairių projektas 

Pritarti Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje 

terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–

2027 m. gairių projektui (su pastabomis) 

  6. Nario skyrimo į Lietuvių kalbos 

instituto mokslo tarybą klausimas 

Pritarti Kalbos komisijos pirmininko 

kandidatūrai į Lietuvių kalbos instituto tarybą 

4. 05-07 1. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos protokolinio nutarimo „Dėl 

rekomendacijos „Dėl grybų 

(inoperkulinių diskomicetų) lietuviškų 

pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 „Dėl 

rekomendacijos „Dėl grybų (inoperkulinių 

diskomicetų) lietuviškų pavadinimų“ 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos, Energetikos 

ministerijos, Susisiekimo ministerijos, 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Žemės ūkio 

ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Leidinio „Lietuvių kalbos skyryba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 

(parengė R. Vladarskienė, P. 

Zemlevičiūtė) 3–6 skyriai 

Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, 

komentarai, patarimai“ 3–6 skyrius redaguoti, 

tobulinti  

5. 06-18 1. Lietuvos standarto projekto 

Pr LST ISO 5127:2019 Informacija ir 

dokumentavimas. Pagrindai ir 

aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 

5127:2017) terminų straipsniai 

Teigiamai įvertinti Lietuvos standarto 

Pr LST  ISO 5127:2019 Informacija ir 

dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis 

žodynas (tapatus ISO 5127:2017) projekto 

terminų straipsnius 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, 

Krašto apsaugos ministerijos, Kultūros 

ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos, Radiacinės saugos centro, 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Teisingumo 

ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, 
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Vidaus reikalų ministerijos, Žemės ūkio 

ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 

(parengė R. Vladarskienė, P. 

Zemlevičiūtė) 7 skyrius „Didžiųjų 

raidžių rašymas“ 

Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, 

komentarai, patarimai“ 7 skyrių redaguoti, 

tobulinti 

  4. Asmenvardžio šv. Josemaría 

vartosenos variantai lietuvių kalba 

Palaikyti nuomonę, kad lietuvių kalboje būtų 

vartojamos dvi asmenvardžio formos: šv. 

Juozapas Marija Eskriva (jai pirmenybė), šv. 

Chosemarija Eskriva 

  5. VLKK ekspertų sąrašo papildymas Į VLKK ekspertų sąrašą įtraukti Onutę 

Jankauskaitę iš Vilniaus universiteto (su ja bus 

konsultuojamasi dėl kinų kalbos) 

6. 09-24 1. N. Bliūdžiuvienės, V. J. Valiukėno 

„Bibliotekininkystės, informacijos ir 

knygotyros lietuvių–anglų kalbų 

terminų žodyno“ rankraštis 

N. Bliūdžiuvienės, V. J. Valiukėno 

„Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros 

lietuvių–anglų kalbų 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, Lietuvos Respublikos Seimo 

kanceliarijos, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijos, Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, Susisiekimo ministerijos, 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų 

ministerijos, Žemės ūkio ministerijos terminų 

straipsnių rinkinius 

  3. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 

(parengė R. Vladarskienė, P. 

Zemlevičiūtė) pagal Komisijos narių 

pastabas pakoreguotos dalies 

pristatymas, nuostatų dėl dalelytės gi 

ir joto rašybos svarstymas 

Nepritarti rašybos normų variantams. Nekeisti 

joto rašybos 

 

  4. Kiti klausimai Informuota, kad Seimo Ekonomikos ir Švietimo 

ir mokslo komitetuose pritarta Lietuvių kalbos 

plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos 

technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių 

projektui. Gairių projektas perduotas svarstyti 

Seimui. 

Pateikta informacija, kad yra gautas Užsienio 

reikalų ministerijos raštas dėl Sakartvelo. Gauta 

duomenų, kad nuo 2019 metų iki šių metų 

vasaros, minint šią šalį, Sakartvelas vartojamas 

44 proc. ir vartojimas auga. Siūloma grįžti prie 

pavadinimo klausimo. 

7. 11-26 1. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Energetikos 

ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos, Finansų ministerijos, Radiacinės 

saugos centro, Susisiekimo ministerijos, 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Žemės ūkio 

ministerijos terminų straipsnių rinkinius 
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  2. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos protokolinis nutarimas „Dėl 

rekomendacijos „Dėl afiloforiečių 

(Aphyllophorales) eilės grybų 

lietuviškų pavadinimų“ 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-9 „Dėl 

rekomendacijos „Dėl afiloforiečių 

(Aphyllophorales) eilės grybų lietuviškų 

pavadinimų“ 

  3. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos protokolinio nutarimo 

Nr. PN-6 „Dėl svetimžodžių 

atitikmenų sąrašo“ papildymo“ 

projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-10 „Dėl 

rekomendacijos „Dėl Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. 

protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 

svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“ 

  4. Žodžių gūglas, Helovynas teikimo 

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ 

klausimas 

Pritarti žodžių gūglas, Helovynas rašybai ir 

teikti juos „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ 

  5. Kiti klausimai Aptartas pakartotinis knygelės „Visos tarmės 

gražiausios“ leidimas 

8. 12-10 1. Valstybės pavadinimo variantai 

Sakartvelas, Gruzija 

Pritarti sprendimui sukeisti vietomis Gruziją ir 

Sakartvelą, Sakartvelą darant ilguoju 

oficialiuoju pavadinimu, o Gruziją paliekant 

trumpuoju antruoju pavadinimu (Sakartvelas, 

Gruzija) 

  2. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Energetikos 

ministerijos, Finansų ministerijos, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos, Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės 

vaistų kontrolės tarnybos, Žemės ūkio 

ministerijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: 

taisyklės, komentarai, patarimai“ 1–8 

skyrių pataisytas variantas 

Pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos 

rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 1–8 

skyrių  

9. 12-21 1. Teisės aktų terminų straipsnių 

rinkiniai 

Aprobuoti Aplinkos ministerijos, Valstybinės 

vaistų kontrolės tarnybos terminų straipsnių 

rinkinius 

  2. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos prie 

Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. 

sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl 

valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ 

projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-2 (183) „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 

Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 

d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ 

pakeitimo“ 

  3. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos 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-11 „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 

spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 

valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 

 

 

 


