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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, pasvetaines vardai.vlkk.lt, pasaulio-

vardai.vlkk.lt, 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 2020 m. veikla pagal nustatytas funkcijas 

 

1. Koordinuoja ir administruoja kalbos programas 

 

Kalbos komisija vykdo keturias 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. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą (kodas 1.6); 

4. 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: 

- 2020 m. suorganizuota 10 bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarų aukštųjų 

mokyklų dėstytojams ir doktorantams, mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų priemonių rengėjams. 

- 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 

aktualijos visuomenėje ir mokykloje“ rengimas ir publikavimas. 

- 2020 m. tęstas Lietuvos Respublikos terminų banko pildymas terminų žodynų 

duomenimis. Toliau rengtas visuomenei aktualus „Aiškinamasis žmogiškųjų išteklių valdymo 

terminų žodynas“, parengti 6 biologijos nomenklatūros terminų straipsnių rinkiniai (1275 terminų 

straipsniai). 

- 2020 m. aukštųjų universitetinių mokyklų, apskričių, valstybinės reikšmės ir savivaldybių 

viešosioms bibliotekoms nupirkti 9 pavadinimų 289 lituanistiniai leidiniai. 

- Aukštųjų universitetinių mokyklų, apskričių, valstybinės reikšmės ir savivaldybių 

viešosioms bibliotekoms nupirkti 18 pavadinimų 544 lituanistiniai leidiniai. 

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą vykdė 21 institucija 

(31 projektą) (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). 2020 m. baigti vykdyti 4 dabartinės kalbos, bendrinės kalbos ir kitų kalbos atmainų 

sąveikos ir kaitos tyrimų moksliniai projektai: 

- Lietuvių kalbos institute baigtas vykdyti kalbos ir švietimo politikai formuoti aktualus 

projektas „Kitų kalbų poveikis mokinių lietuvių kalbai ir savimonei: situacija, tendencijos ir 

galimybės“ (vadovė A. Tamulionienė). 

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

visuomenei skirtas projektas „Motina. Duona. Žemė (konceptų analizė)“ (vadovė I. Smetonienė). 

- Lietuvių kalbos institute baigtas vykdyti tarmėtyrai aktualus projektas „Vakarų ir pietų 

aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai“ (vadovė J. Urbanavičienė). 

- Vilniaus universitete baigtas vykdyti projektas „Lietuvos Respublikos piliečių vardai su -ij-

: skolinimas ir darybos polinkiai“ (vadovė D. Sinkevičiūtė). 

- Iš programos lėšų išleisti 9 leidiniai. Lietuvių kalbos institutas išleido 4 tarminius leidinius: 

„Anykščių apylinkių tekstai“ (sud. R. Rinkauskienė), „Švendubrės apylinkių tekstai“ (sud. 

A. Leskauskaitė), „Pietų žemaičiai raseiniškiai“ (sud. G. Judžentytė-Šinkūnienė, 
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V. Marcišauskaitė), „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“ (sud. J. Lubienė, A. Leskauskaitė) ir 

visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui skirtų 2 knygų – Algirdo Sabaliausko „Iš kur jie? 

Pasakojimas apie žodžių kilmę“ ir Kazimiero Gaivenio „Nuostabioji žodžio šviesa“ – pakartotinius 

leidimus. Vilniaus universitetas paskelbė kalbos kodifikuotojams ir vartotojams aktualių kalbos 

vartosenos ir kalbinių nuostatų tyrimų rezultatus – kolektyvines monografijas „Lietuvių kalbos 

variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės nario perspektyvos“ ir „Studentų darbų 

fraziškumas“, ir lituanistinei bendruomenei aktualią mokslinę studiją „Lietuvių bendrinė tartis: 

istorija ir dabartis“. 

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

2011–2020 m. programą vykdė 2 institucijos (11 projektų) (žr. 2 priedą).  

Iš Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos remti kalbinių nuostatų tyrimai ir 

lituanistikos sklaidos projektai (žr. 3 priedą). 

2020 m. pirmenybė teikta visuomenės teigiamų nuostatų dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo 

formavimui. Paremti 9 Lietuvių kalbos dienų projektai, vykdyti savivaldybių administracijų, 

bibliotekų ir kt. įstaigų. UAB Telekomunikacijų technologijų centras baigė vykdyti Visagine 

gyvenančių kitakalbių kalbinei integracijai skirtą sklaidos projektą „TV laidų Visagine (savaitės 

(dienos) įvykių (žinių) apžvalga lietuvių kalba prieš naujienų laidą „TTS NEWS“) sukūrimas ir 

transliavimas“. 

Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą vykdė 13 institucijų (14 projektų) (žr. 3 

priedą). 

Iš programos „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ finansuota 

Kalbos komisijos sekretoriato veikla.  

Koordinuodama ir administruodama programas Kalbos komisija atliko 203 viešųjų pirkimų 

procedūras, įvertino projektų vykdytojų pateiktas 121 ketvirčių, 22 metines ir 43 baigiamąsias 

ataskaitas. Suorganizuotos 126 metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizės, 16 vertinti pateiktų 

leidinių rankraščių ekspertizių (žr. 5 priedą). 

Atlikti kiti organizaciniai darbai: surengta 17 Kalbos programų koordinavimo tarybos 

posėdžių (žr. 1 priedą), 67 ekspertų posėdžiai (žr. 4 priedą), tvarkyti 24 dokumentų registrai, 

parengti 189 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 2019 metų veiklos ataskaita. Joje aptarta vykdyta 

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 2020 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 108 programoms 

vykdyti skyrė 930 tūkst. Eur, iš jų: 

- Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programai – 340 tūkst. Eur; 

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

programai – 115 tūkst. Eur; 

- Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programai – 50 tūkst. Eur; 

- programai „Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra“ – 425 tūkst. Eur (darbo 

užmokestis – 363 tūkst. Eur, soc. draudimo įmokos – 7 tūkst. Eur, prekės ir paslaugos – 55 tūkst. 

Eur). 

2020 m. skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį programoms vykdyti. 
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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 

 

Vykdant Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių 

plano (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147) 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 Kalbos 

komisijos primininkas Audrys Antanaitis) po diskusijų pasiūlė reformuoti kalbos priežiūros 

(tvarkybos) sistemą išlaikant kalbos tvarkytojus savivaldybėse, tvirtinant jų pozicijas, stiprinant 

Valstybinės kalbos inspekcijos vaidmenį ir atmesti Valstybinės kalbos politikos 2019–2020 metų 

gairių įgyvendinimo priemonių plane numatytą reformos variantą kalbos priežiūrą vykdyti per 

teritorinius Valstybinė kalbos inspekcijos padalinius. 2020 m. gegužės 25 d. Kultūros ministerijai 

pateikti reformos įgyvendinimo žingsniai: keisti Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo Nr. IX-

672 4 ir 5 straipsnius ir nustatyti Inspekcijai teisę „reikalauti iš savivaldybių institucijų nustatyta 

tvarka atsiskaityti už valstybės savivaldybėms perduotos valstybinės kalbos vartojimo ir 

taisyklingumo kontrolės funkcijos vykdymą“; valstybės perduotą savivaldybėms kalbos priežiūros 

funkciją iš valstybės biudžeto finansuoti 100 % (kalbos priežiūros funkcijai vykdyti savivaldybėje 

būtina ne trečdalis, pusė ar du trečdaliai pareigybės, o atskira pareigybė); parengti Savivaldybių 

kalbos tvarkytojų darbo ir atsiskaitymo metodiką. 

Įgyvendinant Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių 

plano 3.4 priemonę Kalbos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-62 

sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (grupės vadovas Kalbos komisijos Informacinių technologijų 

pakomisės pirmininkas dr. Andrius Utka) parengė Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir 

kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gaires (plačiau žr. 7 skyriuje). 

Į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Teisingumo ministeriją kreiptasi 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 nėra užtikrintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 

straipsnyje ir Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnyje nustatytų kalbos 

reikalavimų įgyvendinimas. Raštais ir per susitikimus su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

atstovais informuota, kad Valstybinė kalbos inspekcija kontroliuodama, kaip vykdomas Valstybinės 

kalbos įstatymas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl Įmonių, įstaigų ir 

organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“, tikrins įregistruotus 

pavadinimus, fiksuos pavadinimus, pažeidžiančius teisės aktų reikalavimus, ir reikalaus juos 

perregistruoti. Situacija turės neigiamų pasekmių verslui. Nesprendžiant problemos kreiptasi į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę, atskirais raštais į Ministrą Pirmininką, ekonomikos ir inovacijų 

ministrą. Vyriausybė pavedė padėtį aiškintis Kultūros ministerijai. Kultūros ministerija pritarė 

Kalbos komisijos ir Inspekcijos pozicijai, parengė Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo 

projektą, grąžinantį patikrą dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties bendrinės kalbos normoms. 

Projektui Kalbos komisija ir Valstybinė kalbos inspekcija yra pritarusios, tačiau projekto derinimas 

yra sustojęs. 

Į Lietuvos Respublikos Vyriausybę kreiptasi dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 

liepos 10 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 29 1 klausimo) „Dėl Lietuvos viešųjų ir 

administracinių paslaugų pritaikymo grįžtantiems arba atvykstantiems į Lietuvą asmenims bei 

asmenims, kalbantiems tik užsienio kalba“ kai kurių nuostatų atitikties Valstybinės kalbos 

įstatymui. Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. sprendimas priimtas atsižvelgus ne į visas Kalbos 

komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. teiktas pastabas. Bendras siūlymas visoms 
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valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms užtikrinti galimybę asmenims pildyti, teikti 

dokumentus užsienio kalba (2.3 ir 2.4 sprendimo punktai) neparemtas poreikiu, nepagrįstai siaurina 

valstybinės kalbos vartojimą viešojo administravimo srityje, prieštarauja Valstybinės kalbos 

įstatymo 4 straipsniui ir Dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsniui. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teiktos pastabos dėl Civilinės būklės aktų 

registravimo įstatymo 3, 16, 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo siekta atsisakyti 

Teisingumo ministerijos dalyvavimo vardų ir pavardžių keitimo procese. Projekto nuostatoms 

nepritarta, civilinės metrikacijos specialistų ir jų nukreiptų piliečių klausimai, pasiekiantys Kalbos 

komisiją, rodo, kad neaiškumų civilinės metrikacijos specialistams kelia ne vien kalbiniai aspektai, 

pastaraisiais metais vis dažniau skundžiamos civilinės metrikacijos išvados dėl vaiko vardo ir 

pavardės pakeitimo rodo nepakankamą Teisingumo ministerijos įsitraukimą, nepakankamą pagalbą 

rengiant išvadas, išaiškinant ministerijos nustatytus pagrindus, jų atitikties sąlygas, galimas išimtis. 

Įstatymo pakeitimai nepriimti.  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikta pastabų ir pasiūlymų dėl 

Rekomendacijų civilinės metrikacijos įstaigoms dėl asmenvardžių rašymo civilinės būklės aktų 

įrašuose projekto (rekomendacija ketinama tvirtinti teisingumo ministro įsakymu). 

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje atkreiptas dėmesys į 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymo „Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo 

metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių išorinio 

vertinimo plano, Ekspertų atrankos aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo“ 2020 

m. balandžio 14 d. redakcijoje (Nr. V-46) įrašytą formuluotę „Savianalizės suvestinė pateikiama 

lietuvių ir anglų kalbomis“. Nuostata, reikalaujanti privalomo suvestinės teikimo ir anglų kalba, 

prieštarauja Valstybinės kalbos įstatymui, neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos dėl 

išorinio studijų vertinimo, toks vertinimas „paprastai vykdomas lietuvių kalba“ (46 str.), vertinimas 

kita ES kalba gali būti vykdomas tik tam tikrais atvejais, kai vertinant pasitelkiami ekspertai iš 

užsienio šalių. Studijų kokybės vertinimo centrui įsakymo formuluotė komentuota ir el. laiškais. 

Pritarta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtam Valstybinės 

kalbos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui – 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. Pritarta derinant įstatymo projektą kitų institucijų teiktoms 

redakcinėms pastaboms dėl Valstybinės kalbos įstatymo 5, 7, 10, 11, 12, 24 straipsnių. 

Pateikta pastabų ir siūlymų dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymo „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, mokinio pažymėjimo (popierinio) ir 

mokinio pažymėjimo (kortelės) privalomųjų formų patvirtinimo“ projekto. 
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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 

2020 metais įvyko 67 pakomisių (ekspertų) posėdžiai (žr. 4 priedą), 9 Kalbos komisijos 

posėdžiai (žr. 6 priedą).  

Priimti 2 nutarimai: 

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“; 

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“. 

 

Priimta 11 protokolinių nutarimų, visi norminamojo rekomendacinio pobūdžio: 

Nr. PN-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendacijos 

Nr. 8 (K-5) „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-2 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. rekomendacijos 

Nr. 3 (K-6) „Dėl kai kurių galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-3 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. balandžio 1 d. rekomendacijos 

Nr. 8 (K-8) „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-4 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos 

Nr. 12 (k-11) „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-5 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos 

Nr. 13 (k-12) „Dėl kai kurių priešdėlinių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-6 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. 

rekomendacijos Nr. R-12 (k-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ pakeitimo“; 

Nr. PN-7 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. 

rekomendacijos Nr. R-13 (k-17) „Dėl kai kurių tarnybinių ir ekspresinių kalbos dalių kirčiavimo“ 

pakeitimo“; 

Nr. PN-8 „Dėl rekomendacijos „Dėl grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviškų 

pavadinimų“; 

Nr. PN-9 „Dėl rekomendacijos „Dėl afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviškų 

pavadinimų“; 

Nr. PN-10 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-6 „Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“; 

Nr. PN-11 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“. 

 

 

Įvairių kalbos klausimų svarstymas komisijos, pakomisių, darbo grupių posėdžiuose 

Kalbos komisijos posėdžiuose pakeistas Kalbos komisijos nutarimas „Dėl Viešosios 

informacijos ne valstybine kalba pateikimo“, į nutarimą įtraukta Valstybinės kalbos inspekcijos 

darbui reikalinga viešojo užrašo apibrėžtis: Viešaisiais užrašais laikoma rašytinė informacija, esanti 

viešojoje erdvėje ir (arba) skirta visuomenei informuoti. Apsvarstytas prof. dr. A. Drukteinio 

parengtas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“. Teikta pastabų dėl 

leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė R. Vladarskienė, 

P. Zemlevičiūtė). Po ilgų diskusijų nepritarta Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės siūlytoms 

joto ir dalelytės gi rašybos keitimo nuostatoms. Pritarta, kad lietuvių kalboje būtų vartojamos dvi 

asmenvardžio formos: šv. Juozapas Marija Eskriva (jai pirmenybė), šv. Chosemarija Eskriva.  
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Laikinosios kalbos politikos pakomisės nariai padėjo organizuoti seminarą Valstybinės 

kalbos politikos strategijos klausimais (numatytą Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų 

gairių įgyvendinimo priemonių plane), pakomisės nariai seminare skaitė pranešimus, diskutavo 

ilgalaikės kalbos politikos strategijos poreikio klausimais. 

Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė (1 posėdis) aptarė recenzentų pastabas dėl 

leidinio „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė R. Vladarskienė, 

P. Zemlevičiūtė) projekto ir rekomendavo patikslintą, pataisytą leidinį teikti Kalbos komisijai 

svarstyti. 

Tarties ir kirčiavimo pakomisė metų pradžioje pateikė Kalbos komisijai svarstyti ir tvirtinti 

keletą rekomendacijų projektų, parengtų aptarus „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ klausimus, o 

metų pabaigoje pradėjo svarstyti naujus Žodyno pakomisei ir žodyno redakcijai iškilusius 

klausimus. 

Vardyno pakomisė (4 posėdžiai) svarstė Teisingumo ministerijos Rekomendacijų civilinės 

metrikacijos įstaigoms dėl asmenvardžių rašymo civilinės būklės aktų įrašuose projektą, Asmens 

vardo ir pavardės keitimo taisyklių pakeitimo projektą, Migracijos departamento klausimą dėl 

asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose su papildomais ženklais (pvz., apostrofu, skliaustais), 

einamuosius piliečių vardų normiškumo, pavardžių ir vardų keitimo klausimus, taip pat aktualius 

Lietuvos ir užsienio vietovardžių klausimus. 

Žodyno pakomisėje (5 posėdžiai) apsvarstytos rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ 

raidės g straipsnių (nuo grynėjimas iki gvinėjietiškas) recenzijos ir patys straipsniai, aptarti kai kurių 

žodžių vertinimo, žodžių reikšmių, jų aiškinimo formuluočių, darybos ir kiti klausimai, Investuotojų 

forumo kreipimasis dėl žodžio darbdavys atitikmens. Apsvarstytas Svetimžodžių atitikmenų sąrašo 

papildymas (patvirtintas protokoliniu nutarimu). 

Jidiš ir hebrajų kalbos darbo grupė (7 posėdžiai) apsvarstė su žydų kultūra susijusios 

leksikos sąrašus (parengtus grupės vadovės dr. Laros Lempertienės). Iš viso aptarta 10 teminių 

sąrašų: tradicinio žydų gyvenimo ciklo etapai ir apeigos, tradicinė žydų išvaizda ir religinė aplinka, 

žydų virtuvės elementai, sinagogos aplinka ir objektai, žydų istorijos metmenys, žydų tradicinis 

kalendorius ir šventės, judaizmo pagrindai, žydų religinės literatūros žanrai ir pagrindiniai kūriniai, 

žydų religinis ir pasaulietinis švietimas, žydų visuomeninės ir politinės organizacijos. Numatoma 

parengti rekomendacijos projektą ir teikti Kalbos komisijai tvirtinti. 

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 300 ekspertinių išvadų dėl asmenvardžių, 

vietovardžių, įstaigų pavadinimų, žodžių, junginių taisyklingumo, žodžių ir sakinių prasmės 

aiškinimo, terminų vartosenos ir kt. 

Iš vietovardžių daugiausia oficialiai kreiptasi dėl gatvių pavadinimų (šešių savivaldybių 

administracijos pateikė įvertinti apie 120 gatvėvardžių); taip pat įvertinti 28 gyvenamųjų vietovių 

pavadinimai (atkūrimo, įteisinimo, pakeitimo atvejai). Adresų registro tvarkytojui VĮ Registrų 

centrui nurodytas 4 gyvenamųjų vietovių pavadinimų kirčiavimas (vienu atveju – gyventojo 

iniciatyva), įvertintas statinio pavadinimas. Patarta dėl parkų, ugdymo įstaigų pavadinimų, 

atminimo lentų užrašų. Atsakyta į gyventojų klausimus dėl ežerų, upių ir smulkesnių objektų 

pavadinimų. Konsultuota dėl užsienio vietovardžių transkripcijos į lietuvių kalbą. 

Išnagrinėta apie 360 klausimų dėl asmenvardžių (daugiau kaip 150 išvadų raštu): dėl vardų 

pakeitimo ir suteikimo (apie 90), dėl pavardžių pakeitimo ar sudarymo (apie 70), dėl to paties 

asmens vardo ar (ir) pavardės įvairavimo dokumentuose (apie 110), dėl kitų kalbų asmenvardžių 

transkribavimo, gramatinimo (apie 40), taip pat dėl kai kurių asmenvardžių tarimo, kirčiavimo, 

daugiskaitos formos ir kt. 
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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 

atsakymų. Kalbos konsultacijų banką prižiūri ir pildo Kalbos komisijos Konsultacijų grupė. 

2020 m. Kalbos konsultacijų grupė Konsultacijų banką papildė 706 naujais įrašais (dabar 

jame per 13 200 antraštinių žodžių), redagavo, atnaujino 2349 įrašus. Dalį naujų įrašų lėmė naujos 

visuomenės gyvenimo realijos, pvz., Konsultacijų bankas papildytas įrašais darbas iš namų, 

nuotolinis darbas (mokymasis), būti karantine, laikyti karantine, aptarta, kaip rašyti virusų 

pavadinimus, kaip vertinti žodį saviizoliuotis, pasakymą būti saviizoliacijoje ir pan. 

 

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) 

paskelbti 954 aprobuotų teisės aktuose ir kituose dokumentuose vartojamų ar teikiamų vartoti 

terminų straipsniai (167 terminų straipsnių rinkiniai). 

Be aprobuotų (teisės aktų) terminų, 2020 m. į LRTB įtraukti 1073 teiktini biologijos 

lietuviškos nomenklatūros pavadinimai, rekomenduojami Kalbos komisijos protokoliniais 

nutarimais: 532 grybų (inoperkulinių diskomicetų) pavadinimai, 541 afiloforiečių eilės grybų 

pavadinimas. 

2020 m. Kalbos komisijos užsakymu buvo sukurtas terminų žodynų sustruktūrintų 

terminologinių duomenų importavimo į LRTB informacinę sistemą įrankis. Naudojant šį įrankį 

atnaujintas terminų žodynų terminų straipsnių kėlimas į LRTB. Kaip teiktini čia paskelbti 3 terminų 

žodynų (Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Loreta 

Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning [et al.]; vertėjos Loreta Tauginienė, Inga 

Gaižauskaitė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019; Aiškinamasis ryšių su visuomene 

terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Toma Lipskytė (grupės vadovė)... [et al.]; Lietuvos 

komunikacijos asociacija. – Vilnius : Lietuvos komunikacijos asociacija, 2018; Aiškinamasis 

projektų valdymo terminų žodynas / Vytautas Būda ; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 

Lietuvos projektų vadybos asociacija. 2-asis patais. leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centras, 2018) terminų straipsniai – iš viso 2041 termino straipsnis. Taip pat kaip teiktinas 

LRTB paskelbtas terminų straipsnių rinkinys (57 terminų straipsniai), parengtas pagal Algio 

Junevičiaus vadovėlį Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė: pagrindinės ekonominės laisvės 

(Kaunas: Technologija, 2016). 

Iš viso 2020 m. pabaigoje LRTB buvo skelbiamas 250 231 terminų straipsnis: 16 693 

aprobuoti, 232 379 teiktini, 1 159 neteiktini. 

Užtikrindami LRTB, kaip vieno iš teisėkūros įrankių, veikimą Svetimžodžių keitimo 

lietuviškais atitikmenimis skyriaus specialistai 2020 m. dirbo įprastinius įgaliotųjų valstybės 

institucijų teikiamo turinio (teisės aktų projektų derinamų sąvokų) tvarkybos darbus: pateikė 

daugiau kaip 100 terminų straipsnių terminologinės ekspertizės pastabas, surašė Terminologijos 

pakomisės posėdžių pastabas (dėl 1 172 terminų straipsnių), taip pat tikrino terminų straipsnių 

parengimo pagal ekspertizės ir (ar) Terminologijos pakomisės pastabas kokybę (apie 980 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 vartotojų pastabas: tikslinti ir (arba) keisti terminai (prieš tai 

suderinus teisės aktų nustatyta tvarka), tikslintos šaltinių nuorodos, tikslintos, pildytos ir (ar) 

redaguotos sąvokų apibrėžtys, taisyta korektūra, kirčiavimo riktai ir kt. (iš viso apie 440 terminų 

straipsnių). Institucijų terminijos komisijų nariai raštu ir žodžiu konsultuoti duomenų pateikimo į 
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LRTB klausimais. Taip pat rūpintasi, kad būtų laiku šalinami pastebėti LRTB informacinės 

sistemos trūkumai ir riktai. 

Rūpindamiesi LRTB turinio plėtra Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus 

specialistai taip pat rengė terminų straipsnių rinkinius, sudarytus pagal aukštųjų mokyklų 

vadovėliuose teikiamus terminologinius duomenis. 2020 m. bendradarbiauta su Vilniaus 

universitetu, kartu su autoriais rengti 5 ekonomikos, audito, finansų sričių vadovėlių terminų 

straipsnių rinkiniai (iš viso – apie 450 terminų straipsnių), kuriais numatyta pildyti LRTB. Taip pat 

sudarytas galimų terminų sąrašas (apie 400 antraštinių terminų) iš kitų universitetų 4 vadovėlių ir 

mokomųjų knygų. 

 

 

Kalbos normų ir kitos kalbinės informacijos skelbimas Kalbos komisijos svetainėje 

Kalbos komisijos nutarimai ir rekomendacijos skelbiami svetainėje vlkk.lt. Per metus 

svetainėje paskelbti 2 nutarimai, 11 protokolinių nutarimų, 176 naujienų pranešimai, atnaujinta ir 

pildyta skyrių ir poskyrių informacija, nuolat skelbiama Kalbos komisijos pirmininko darbotvarkė. 

Svetainės skyriuje „Skyryba“ („Aktualiausios temos“) paskelbtas prof. Albino Drukteinio 

parengtas ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išleistas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. 

Taisyklės, komentarai, patarimai“. 

2020 metais svetainę, Google Analytics duomenimis, aplankė 1,4 mln. lankytojų (palyginti 

su 2019 m., lankytojų padaugėjo 39 proc.), iš viso apsilankymų daugiau kaip 2,8 mln. (padaugėjo 

30 proc.). Peržiūrėta daugiau kaip 5,5 mln. svetainės puslapių rodinių (22 proc. daugiau nei 

2019 m.). Daugiausia informacijos ieškoma Kalbos konsultacijų banke. Lankomiausi svetainės 

skyriai – „Skyryba“, „Rašyba“, „Kalbos klaidų sąrašas“. Lankytojams aktualiausi nutarimai – dėl 

lietuvių kalbos skyrybos ir rašybos. Iš naujienų pranešimų dažniausiai peržvelgti komentarai dėl 

nosinių rašybos veiksmažodžių šaknyse ir žodžio „įtakoti, -oja, -ojo“ normiškumo, kaip ir kasmet, 

susidomėjimo sulaukė pranešimas apie Nacionalinio diktanto konkurso I turo teksto skyrybos ir 

rašybos ypatumus. 

Piliečių vardų svetainė vardai.vlkk.lt metų pradžioje pasirodė nauju pavidalu – svetainės 

dizainas pritaikytas peržiūrai naudojantiems išmaniuosius įrenginius. Per metus šią svetainę aplankė 

daugiau kaip 71 tūkst. unikalių lankytojų (10,6 proc. daugiau nei pernai), apsilankymų iš viso 

beveik 100 tūkst. (14 proc. daugiau nei 2019 m.), peržiūrėta apie 516 tūkst. svetainės puslapių 

rodinių (daugiau kaip 14 proc., palyginti su ankstesniais metais). 

Į Piliečių vardų sąvadą (jį tvarko Vilniaus universiteto mokslininkų grupė) iš duomenų 

bazės per 2020 metus perkelta 3 020 vardų, iš jų 1 884 moterų ir 1 135 vyrų. Aprašyti ir 

normiškumo aspektu įvertinti iš viso 976 vardai (vienanariai), iš jų: 461 teiktinas, 481 vengtinas, 34 

neteiktini. Iš perkeltų vardų 2 044 kelianariai, jie pateikti su nuorodomis į atskiro vardo puslapį su 

aprašu. Metų pabaigoje sąvade iš viso – 21,6 tūkst. vardų, iš jų aprašyti vienanariai – 3 322. 

Atnaujintas ir vardų svetainės turinys: papildytas teisės aktų puslapis, perskelbtas 1 mokslo 

straipsnis, įkelti 5 nauji straipsneliai „Ar žinote, kad...“, pateikta apie 140 nuorodų į žiniasklaidos 

straipsnius asmenvardžių tema. Sulaukta pageidavimų įsigyti vardų duomenų bazę ir panaudoti 

kuriant įvairias kitas programas ar prekių rinkodarai. Tokiu atveju interesantai nukreipiami į pirminį 

šaltinį – Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, pasiūloma savo nuožiūra naudotis Piliečių vardų 

sąvado antraštiniais vardais, rekomendaciniu dažniniu sąrašu. 

Pasvetainę pasaulio-vardai.vlkk.lt, kurioje skelbiami žodyno „Pasaulio vardai“ duomenys, 

per metus aplankė apie 20 tūkst. unikalių lankytojų, apsilankymų iš viso 80 tūkst. Peržiūrėta apie 

332 tūkst. svetainės puslapių rodinių (2,6 proc. daugiau nei pernai). Šios svetainės duomenų bazėje 

yra iš viso apie 180 tūkst. vietovardžių puslapių. Per metus atlikta keletas pakeitimų skyriuje 

„Šalys“, vietovardžių puslapiuose įrašyta vartotojų pastabų dėl kai kurių vietovardžių tikslesnio 

užrašymo ar adaptavimo. 
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4. Vertina ir tvirtina norminamuosius kalbos veikalus, terminijos šaltinius, teisės aktų 

terminus, konsultuoja institucijas ir asmenis terminų tvarkybos klausimais 

 

2020 m. įvyko 46 Terminologijos pakomisės posėdžiai, iš jų surengti 29 fiziniai arba per 

programas „Skype“, „Teams“ (posėdžiauta 87 val.), 17 posėdžių – el. paštu (pakomisės nariai teikė 

pastabas el. paštu). Posėdžiuose svarstyti į Lietuvos Respublikos terminų banką valstybės institucijų 

teikiami terminų straipsniai (1172 terminų straipsniai iš 178 rengiamų teisės aktų: 61 įstatymo 

projekto, 117 nutarimų, įsakymų projektų); Europos Sąjungos teisės aktų projektų lietuvių kalba 

terminai (33 terminai); 1 terminų žodyno rankraštis (N. Bliūdžiuvienės, V. J. Valiukėno 

Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyno 

rankraštis); 1 terminų standarto projekto (Lietuvos standarto projektas Pr LST ISO 5127:2019 

Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 5127:2017)) 

terminų straipsnių rinkinys; 1 aukštosios mokyklos vadovėlio (Vaclovas Lakis. Audito teorija ir 

praktika. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017) terminų straipsnių rinkinys; biologijos 

(dekoratyvinių augalų, mikrogrybų, grybų, samanų ir kt.) lietuviškos nomenklatūros pavadinimai 

(1 826 pavadinimai), Europos Komisijos terminologų pateiktas laukinės faunos rūšių pavadinimų 

sąrašas (86 pavadinimai); kiti terminologijos ir svetimžodžių lietuviškų atitikmenų klausimai. 

Kalbos komisijos posėdžiuose įvertinti ir aprobuoti 954 terminų straipsniai (167 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 projektų, kitų 

dokumentų terminai. Šiuos terminų straipsnius pateikė 22 valstybės institucijų terminijos komisijos 

(žr. 7 priedą). 

Elektroniniu paštu ir telefonu Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus 

specialistai suteikė apie 215 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 

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 sekretoriato 

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyrius. 

2020 m. gauta Europos Komisijos ir Europos Parlamento terminologų parengtų užklausų dėl 

37 kibernetinio saugumo, mokesčių, žuvininkystės sričių terminų. Dėl šių terminologinių užklausų 

bendradarbiauta pagal kompetenciją su Krašto apsaugos ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, 

Finansų ministerija, Muitinės departamentu, Žemės ūkio ministerija, Gamtos tyrimų centro 

mokslininkais. Užklausas atsiuntusioms Europos Sąjungos institucijoms pateikti su institucijomis 

suderinti atsakymai į 33 terminologines užklausas dėl kibernetinio saugumo ir mokesčių sričių 

terminų. 

 

Bendradarbiavimas su ES institucijomis terminijos klausimais 

Spalio 13 d. surengtas tarpinstitucinis Europos Sąjungos institucijų lietuvių kalbos padalinių 

(Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Europos 

Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu tarnybos Lietuvių kalbos vertimo raštu 

skyriaus, Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato Vertimo raštu direktorato 

Lietuvių kalbos vertimo raštu skyriaus) ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos bei Valstybinės 

kalbos inspekcijos atstovų nuotolinis pasitarimas dėl Europos Sąjungos teisėkūros dokumentų 
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vertimo į lietuvių kalbą tvarkos ir procedūrų. Jame sutarta siūlyti Valstybinei kalbos inspekcijai, 

remiantis aptarta medžiaga, parengti informacinį aplinkraštį dėl ES teisėkūros dokumentų vertimo į 

lietuvių kalbą, skirtą visoms suinteresuotoms Lietuvos institucijoms; taip pat pasiūlyta Valstybinei 

kalbos inspekcijai, bendradarbiaujant su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vertimo ir kalbos 

reikalų koordinatoriumi Egidijumi Zaikausku, suorganizuoti seminarą ir parengti metodinę 

priemonę, suteiksiančią daugiau žinių apie mašininio vertimo įrankio „eTranslation“ naudojimą. 

Spalio 28 d. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra 

Ivanauskienė dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Europos Komisijos 

Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento surengtame Profesiniame teisės 

kalbos forume ir skaitė pranešimą „Naujas senas Terminų bankas“. 

 

 

5. Rūpinasi lietuvių kalbos diegimu į informacines technologijas 

 

Kalbos technologijų pakomisės pirmininkas dr. A. Utka ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė 

A. Pangonytė Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos surinko ir 

pateikė informaciją apie 2020 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, nurodytos pasiektos Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos 

„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ atitinkamų kriterijų reikšmės. 

Kalbos technologijų pakomisės pirmininkas dr. A. Utka pateikė informaciją dėl Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos rengiamos Lietuvos skaitmeninimo 2021–2030 m. plėtros programos 

dalies, susijusios su lietuvių kalba informacinėse technologijose, kad būtina spręsti dirbtinio 

intelekto ir dirbtinio intelekto technologijų pritaikomumo visaverčiam bendravimui su piliečiais 

lietuvių kalba problemas, apibūdino jų priežastis ir nurodė sprendimo būdus. 

Įgyvendinant Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių 

plano (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147) 3.4 

priemonę Kalbos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-62 sudaryta 

tarpinstitucinė darbo grupė (grupės vadovas dr. Andrius Utka) parengė Lietuvių kalbos plėtros 

skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gaires. Gairės parengtos 

siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje terpėje, įtvirtinti ir palaikyti 

lietuvių kalbos statusą informacinėje visuomenėje, skatinti lietuvių kalbai pritaikytų technologijų 

plėtrą, gerinti jomis grįstų paslaugų visuomenei kokybę. Gairių projektą apsvarstė Kalbos komisijos 

Informacinių technologijų pakomisė, Kalbos komisija gairių projektui pritarė 2020 m. balandžio 9 

d. posėdyje. 

Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. 

gairės Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos 2020 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. XIII-3324. Seimo 

nutarimu Vyriausybei siūloma atsižvelgti į Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos 

technologijų pažangos 2021–2027 metų gaires rengiant Lietuvos skaitmeninimo plėtros 2021–2030 

metų programą ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo projektus. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pavedama atlikti Lietuvių 

kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 metų gairių 

įgyvendinimo stebėseną. 

A. Pangonytė prisidėjo rengiant Gražiausio interneto srities vardo (domeno) su savitomis 

lietuviškomis raidėmis konkursą (konkursą nuo 2014 metų rengia Lietuvos kompiuterininkų 

sąjunga kartu su Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centru „Domreg“, Kalbos 

komisija, asociacija „Infobalt“). 

Birželio 3 d. Kalbos komisijos svetainėje paskelbta patobulinta „Palemono“ šrifto versija 

3.2.05. Doc. dr. Vladas Tumasonis kartu su dailininku Ovidijumi Talijūnu patobulino prieš metus 
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išleistą „Palemono“ šrifto versiją 3.2. Šioje versijoje atskirtos kompozicinės sekos nuo ligatūrų, 

„Open Type“ keitiniai papildyti alternatyvomis. 

 

 

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 28 žodžiais – aktualiais vartosenai skoliniais iš anglų, prancūzų, italų ir kt. kalbų, 

daugiausia kulinarijos srities pavadinimais (protokolinis nutarimas Nr. PN-10), kelios dešimtys 

naujų svetimžodžių atitikmenų pateikta Konsultacijų banke. 

Tęsti svetimžodžių atitikmenų skelbimo visuomenei darbai. Parengti ir Lietuvos 

Respublikos terminų banke, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje, taip 

pat Kalbos komisijos interneto svetainėje paskelbti 2 biologijos nomenklatūros sąrašai 

(protokoliniai nutarimai Nr. PN-8, Nr. PN-9) – iš viso 1073 grybų (inoperkulinių diskomicetų ir 

afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės) pavadinimai lietuvių kalba. 

Parengtas leidinio „Visos tarmės gražiausios“ (sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė) 

papildytas ir atnaujintas antrasis leidimas. 

 

 

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 7 bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėlius (kai kurie vadovėliai kelių dalių – iš viso apsvarstyta 13 vadovėlių rankraščių knygų). 

Visiems vadovėliams suteikta kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma. 

Bendrasis skyrius sutvarkė 7 vadovėlių kalbos recenzijas, parengė 7 raštus dėl vertinimo 

išvadų. 

Vadovėlių vertinimo pakomisė atkreipė dėmesį į paliktus lietuvių kalbos vadovėlio 

rankraščio turinio (kalbos dalykų aiškinimo) netikslumus ir klaidas, pastabos dėl vadovėlio kalbos 

persiųstos Nacionalinei švietimo agentūrai. 

 

Bendrojo ugdymo kalbos dalykai 

Sausio 22 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir 

Lietuvių kalbos institutas surengė diskusijų seminarą tarties ir kirčiavimo mokykloje klausimais 

„Kiek svarbus bendrinės tarties ir kirčiavimo ugdymas mokykloje?“. Seminare prieita prie išvadų, 

kad kirčiavimo ir tarties normoms mokykloje turi būti skiriamas didesnis dėmesys, pagrindinio 

ugdymo programoje tarties ir kirčiavimo dalykus reikia išdėstyti nuosekliau ir išsamiau, kad reikia 

diskutuoti ir persvarstyti bendrinės tarties normas, šis uždavinys – Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisei. 

Bendrojo skyriaus vedėja A. Dvylytė kovo mėn. dalyvavo susitikimuose dėl 2020 m. 

Baigiamųjų darbų kalbos vertinimo aprašo, skirto mokinių valstybinio ir mokyklinio egzamino 

(PUPP, VBE, MBE) baigiamųjų darbų vertintojams, teikė dėl jo pastabų, liepos mėn. konsultavo 

valstybinio ir mokyklinio egzamino baigiamųjų darbų vertintojus. 

 

Studijų ir mokslo kalbos dalykai 

2020 m. Kalbos komisija surengė 10 bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminarų 

mokslo žurnalų, vadovėlių ir kitų mokomųjų priemonių rengėjams, redaktoriams ir vertėjams, 

aukštųjų mokyklų dėstytojams ir doktorantams. Atsižvelgiant į pasiūlytas temas aukštosiose 
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mokyklose surengti seminarai sintaksės, terminijos, stilistikos ir kt. klausimais. Į šiuos seminarus 

buvo kviesti ir juose dalyvavo administracinės kalbos redaktoriai, mokytojai.  

Seminare Vilniaus dailės akademijos bendruomenei pranešimą „Nelietuviškų asmenvardžių 

ir vietovardžių rašyba moksliniuose tekstuose“ skaitė A. Pangonytė. 

Kalbos komisijos specialistai kalbiškai įvertino 2019 m. darbus, pateiktus jaunųjų 

mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui. Išrinkti 

taisyklingiausia ir stilingiausia kalba parašyti moksliniai darbai: Monikos Triaušytės magistro 

darbas „Kalbinės gimtinės (savi)vertė ir kalbinės aplinkos percepcija: paribio žemaičių vaizdiniai“ 

(Vilniaus universiteto Kauno fakultetas), Ernestos Kazakėnaitės daktaro disertacija „XVI–XVII a. 

liuteronų latviškųjų Biblijos fragmentų sąsajos su Glücko Biblijos vertimu (1685–1694)“ (Vilniaus 

universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Vaidos Buivydienės mokslo darbas 

„Lietuvių bendrinės kalbos su(si)kūrimo sociokultūrinės aplinkybės XX a. pirmojoje pusėje: 

pradžios mokyklų gimtosios kalbos vadovėlių turinio ir kalbos norminimo bruožai“ (Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas). Autoriams vasario 25 d. Lietuvos mokslų akademijos narių 

ataskaitiniame visuotiniame susirinkime įteikti Kalbos komisijos apdovanojimai. 

Įvertinta TV laidos „Mokslo sriuba“ ir tinklaraščio „Konstanta 42“ kūrėjų rengiamo Mokslo 

populiarinimo rašinių konkurso darbų kalba. Už sklandžiausią darbo „Pasaulis pagal ekologinę 

etiką“ kalbą Kalbos komisija apdovanojo Jūratę Ziedelytę. 

 

Kalbos konsultacijos internetu ir telefonu 

2020 m. suteikta daugiau kaip 40 000 kalbos konsultacijų, iš jų internetu 12 349, telefonu 

apie 28 000. Per dieną kalbos konsultantai atsako maždaug į 200 klausimų. 2020 m. konsultacijos 

telefonu pradėtos teikti visą darbo dieną (ilgą laiką, siekiant skatinti vartotojus naudotis el. 

Konsultacijų banku ir skirti daugiau dėmesio banko tvarkybai, telefonu konsultuota pusę darbo 

dienos, tačiau poreikis kalbos klausimus plačiau aptarti žodžiu visada buvo aktualus, o 2020 metais 

dar labiau sustiprėjo). 

Internetiniame Kalbos konsultacijų banke per metus lankytasi daugiau nei 1 mln. 110 tūkst. 

kartų. Daugiausia domėtasi leksikos (41 proc. visų klausimų) ir sintaksės (29 proc.) klausimais, 

aktualūs rašybos dalykai (14 proc.), skyrybos klausimai (12 proc.). 3 proc. klausimų sudarė žodžių 

daryba ir morfologija, 1 proc. – kirčiavimas. Kiekvieną mėnesį buvo sudaromas labiausiai 

visuomenę dominusių klausimų sąrašas ir skelbiamas interneto svetainėje. Iš leksikos klausimų 

Konsultacijų banko lankytojus labiausiai domino žodžiai laptopas (loptopas), aplikacija, feisbukas, 

akauntas, zipuoti, barkodas, dūzgės; melagiena, kaštai, iš sintaksės – konstrukcijos nustatyti kuo, 

laikyti kuo, dėl ko, per ką, ko metu, ko dėka, virš ko, įvairūs pasakymai su naudininku, vietininku ir 

įnagininku; iš rašybos – kaip rašyti neiginį ne, tarptautinius dėmenis auto-, video- ir pan., kada tarp 

žodžių rašomas brūkšnelis, kada pavadinimus reikia išskirti kabutėmis. 

Nors 2020 m. pasikeitus teisiniam reglamentavimui (Vyriausybei pakeitus Juridinių asmenų 

registro nuostatus) konsultacijos dėl juridinių asmenų pavadinimų VĮ Registrų centrui jau nebuvo 

teikiamos, įmonių steigėjai dėl pavadinimų buvo konsultuojami ir toliau, jų klausimai sudarė apie 

3–4 proc. visų konsultacijų. 

 

Visuomenės kalbiniam švietimui skirtos priemonės 

Sausio 31 d., minint Valstybinės kalbos įstatymo 25 metų sukaktį, Seimo konferencijų salėje 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetas surengė spaudos 

konferenciją „Ar Valstybinės kalbos įstatymas spėja su laiku?“ Konferencijoje dalyvavę komiteto 

pirmininkas akad. E. Jovaiša, komisijos pirmininkas A. Antanaitis ir Valstybinės kalbos inspekcijos 

viršininko pavaduotojas D. Smalinskas kalbėjo apie prieš 25-erius metus priimto Valstybinės kalbos 

įstatymo istorinį vaidmenį įtvirtinant valstybinę lietuvių kalbą, apie būtinybę atnaujinti įstatymą. 

Sausio 20 d. Bendrojo skyriaus vyr. specialistė A. Pangonytė skaitė paskaitą apie Kalbos 

komisijos rekomendacijas ir aktualijas užsienio šalių universitetuose lietuvių kalbos mokantiems 
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dėstytojams (baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose „Lituanistikos horizontai 

2“). 

Vasario 7 d. Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvių kalbos draugijos, „Lituanistų sambūrio“ ir 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuotuose Lietuvos kultūros kongreso 30-mečiui 

skirtuose antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose A. Antanaitis skaitė pranešimą 

„Kalbos politikos kryptys ir gairės“. 

Kalbos komisijos iniciatyva vasario 16 – kovo 11 d. surengtos penktosios Lietuvių kalbos 

dienos. Šalies savivaldybėse, kultūros centruose, mokyklose, muziejuose, bibliotekose, užsienio 

lietuvių bendruomenėse įvyko daugybė kalbai skirtų renginių. Lietuvių kalbos dienos pradėtos 

vasario 12 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Ignalina paskelbta 2020 metų 

Lietuvių kalbos dienų sostine (Lietuvių kalbos dienų sostinė paskelbta pirmą kartą), savivaldybės 

švietimo ir kultūros įstaigos parengė plačią lietuvių kalbos puoselėjimui skirtų renginių planą, 

renginiai tęsėsi iki metų pabaigos. 

Atidaromajame Lietuvių kalbos dienų renginyje Ignalinoje A. Antanaitis pristatė Lietuvių 

kalbos dienų idėją, Komisijos narys prof. akad. B. Stundžia skaitė paskaitą apie kalbos aktualijas, 

Komisijos narė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. A. Auksoriūtė pristatė instituto veiklą, 

interaktyvų lietuvių kalbos muziejų, kurio dalelę atvežė ir į Ignaliną – iki vasario 28 d. bibliotekoje 

veikė instituto parengta kilnojamoji edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. 

Vasario 28 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje jau šeštą kartą įteikti Kalbos komisijos 

apdovanojimai už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, lietuvių kalbos puoselėjimo ir 

visuomenės kalbinio švietimo srityse. Skulptūrėle „Sraigė“ ir diplomu apdovanoti daugiakalbio 

„Mechanikos terminų žodyno“ (2019) autoriai: prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, doc. dr. Antanas 

Juozas Bražiūnas, prof. dr. Alvydas Kondratas, doc. dr. Donatas Markšaitis, prof. habil. dr. 

Vytautas Ostaševičius, doc. dr. Albinas Palionis, prof. dr. Rymantas Tadas Toločka, prof. dr. Pranas 

Žiliukas, kultūros ir visuomenės veikėjas, leidėjas, poetas Juozas Žitkauskas, Lietuvių kalbos 

draugijos narė, kalbos ugdymo ir kalbininkų atminimo renginių iniciatorė ir organizatorė Aldona 

Pauliukaitienė. Už lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą apdovanotas 

buvęs Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius Miša Jakobas. 

Vasario 21 d. S. Sereikienė dalyvavo Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga Šakių 

viešojoje bibliotekoje surengtame renginyje, skaitė pranešimą apie kalbos aktualijas. 

Vasario 26 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje surengtame 

seminare „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla – nuo politikos iki praktikos“ bibliotekų 

darbuotojams Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis pranešime „Valstybinė kalba – keliai ir 

klystkeliai“ kalbėjo apie šių dienų iššūkius kalbai, sekretoriato darbuotojos pristatė komisijos 

veiklą, skaitė pranešimus: A. Ivanauskienė – „Kalbos komisijos terminologinė veikla“, A. Dvylytė 

– „Kalbos komisijos Žodyno pakomisės veikla. Leksikos normų šaltiniai“, S. Sereikienė – 

„Konsultacijų bankas – kalbos įrankis visuomenei“. 

Kovo 2 d. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyr. specialistas 

A. Umbrasas dalyvavo susitikime su Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokiniais, skaitė 

pranešimą apie lietuvių kalbos tvarkybą. 

Liepos 7 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje Lietuvių kalbos dienoms skirtame renginyje 

„Pažink savo kaimynus tarmėje“ dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis, Programų 

skyriaus vedėja V. Ragaišienė, pristatytas filmas „Dzūkija“ ir dzūkų patarmė.  

Rugsėjo 8 d. A. Antanaitis dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės 

bibliotekoje surengtame diskusijų ciklo „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo 

metinėms, pirmajame susitikime. Iš viso buvo suplanuota 10 susitikimų įvairiose su J. Jablonskio 

gyvenimu ir veikla susijusiose vietose, pagrindinė šio diskusijų ciklo iniciatorė svetainės 

www.manokrastas.lt vyr. redaktorė ir leidėja Genovaitė Paulikaitė. Dėl pandemijos įvyko ne visi 

suplanuoti šio ciklo renginiai. 
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Rugsėjo 16 d. A. Antanaitis dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos 

viešojoje bibliotekoje vykusiame antrajame diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ susitikime „Bendrinės 

lietuvių kalbos užuomazgos Mikalojaus Daukšos darbuose“.  

Spalio 14 d. A. Antanaitis ir. prof. akad. B. Stundžia dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Dusetų Kazimiero Būdos filiale surengtame diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ 

trečiajame susitikime su Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokiniais ir vietos bendruomene. 

A. Antanaitis kalbėjo apie valstybinės kalbos vartojimo ir puoselėjimo svarbą, B. Stundžia skaitė 

pranešimą apie kalbininko K. Būgos palikimą ir jo reikšmę bendrinės lietuvių kalbos formavimuisi.  

Rugsėjo 12 d. A. Antanaitis skaitė pranešimą per Kudirkos Naumiestyje vykusią 48-osios 

Kalbos dienos, skirtos Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms, konferenciją. 

Spalio 16 d. Ignalinoje įvyko Lietuvių kalbos dienų baigiamasis renginys. Šventiniame 

susitikime dalyvavo A. Antanaitis ir V. Ragaišienė, jie padėkojo visiems lietuvių kalbos 

puoselėjimui ir sklaidai skirtų renginių organizatoriams bei dalyviams. 

Spalio 21 d. Ukmergėje Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje, skirtame 

lietuvių kalbos aktualijoms, Komisijos narė dr. A. Auksoriūtė skaitė pranešimą „Valstybinė kalba – 

vakar, šiandien, rytoj…“, Kalbos komisijos Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės kviestinis 

ekspertas, Klaipėdos universiteto profesorius dr. Albinas Drukteinis pristatė skyrybos naujoves. 

Kalbos komisijos pirmininko padėkomis už aktyvią lituanistinę veiklą buvo apdovanoti Ukmergės 

kultūros darbuotojai. 

Kalbos komisija prisidėjo prie Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-ojo 

jubiliejaus renginių. Lapkričio 12–13 dienomis Kalbos komisijos pirmininkas A. Antanaitis 

dalyvavo nuotoliniu būdu surengtoje konferencijoje „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, skaitė 

pranešimą „Lietuvių kalba: tautiškumas ir tarptautiškumas“, taip pat pirmininkavo vienam iš 

konferencijos posėdžių. Per dvi šventines dienas nuotoliniu būdu, be minėtos konferencijos, 

surengtas mokslinis seminaras „Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai“, atidaryta 

jubiliejui skirta paroda. 

Gruodžio 11 d. Kalbos komisija, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka, Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, Lietuvių kalbos draugija surengė 

nuotolinę 160-osioms Jono Jablonskio gimimo metinėms skirtą konferenciją „Tautos kalba yra ir 

visa, kas atskiriems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda“, A. Antanaitis konferencijoje skaitė 

pranešimą „Mažvydas – Jablonskis – ?“. 

Gruodžio 8 ir 15 d. vykusio Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės 

grupės organizuoto nuotolinio konkurso „Geriausia advokato kalba 2020“ komisijoje, vertinusioje 

dalyvių teisines žinias ir viešo kalbėjimo įgūdžius, dalyvavo A. Dvylytė. 

Tryliktą kartą surengtas Nacionalinio diktanto konkursas. Dėl pandemijos surengtas tik 

vienas diktanto etapas. 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 diktanto teksto 

rašybos ir skyrybos ypatumų paaiškinimus. 

Kalbos komisijos užsakymu paskelbti 224 teminiai spaudos leidinių puslapiai (žurnale 

„Gimtoji kalba“) (žr. 1 priedą). 

Portalui „Pasaulio lietuvis“ parengta 11 lituanistikos sklaidos publikacijų, skirtų užsienyje 

gyvenantiems lietuviams. Pagrindinės publikacijų temos: skyrybos naujovės, lietuvių kalba 

elektroninėje erdvėje, publikacijos apie tarmes, leidinių pristatymas, įdomybės ir aktualijos. 

Aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių 

bibliotekoms nupirkta 5 pavadinimų 103 lituanistiniai leidiniai. 

Kalbos komisijos vadovas ir darbuotojai įvairius kalbos klausimus komentavo interneto 

portaluose, įvairiuose televizijos kanaluose, 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 30 elektroninių laiškų apie valstybinės 

kalbos nevartojimo ir galimai netaisyklingo kalbos vartojimo atvejus. Kalbos inspekcijos 

darbuotojai konsultuoti juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumo klausimais. 

Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyta 2019 m. Kalbos inspekcijos veiklos ataskaita. 

Rugsėjo 11 d. Klaipėdos rajone Drevernoje surengtame seminare savivaldybių kalbos 

tvarkytojams, Lietuvių kalbos draugijos nariams pranešimus skaitė Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius 

Valotka. Po pranešimų vyko diskusijos ir aptarimai, darbas grupėmis. Renginio metu Kalbos 

komisijos pirmininkas aktyviausiems Klaipėdos rajono lietuvių kalbos puoselėtojams įteikė 

padėkas. 

A. Antanaitis lankėsi Jonavos r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Klaipėdos m., Šakių r., Šilalės 

r., Telšių r., Vilkaviškio r. savivaldybėse. Su savivaldybių vadovais ir kalbos tvarkytojais aptarti 

kalbos tvarkybos ir priežiūros, valstybinės kalbos priežiūros sistemos reformos klausimai, bendrauta 

su vietos bendruomenėmis. 

 

9. Įgyvendina kitas teisės aktų nustatytas funkcijas 

Apylinkių teismams pateiktos 74 išvados dėl asmenvardžių civilinės būklės aktų įrašuose – 

daugiausia dėl pavardės užrašymo autentiškais rašmenimis (67), dėl moters pavardės su vyriška 

galūne (3), dėl vardo įrašo ne lietuvių kalba (4).  

V. Ragaišienė kaip Vilniaus universiteto Bendrosios ir taikomosios kalbotyros studijų 

programų komiteto narė dalyvavo komiteto veikloje, baigiamųjų darbų gynimuose. 

A. Dvylytė dalyvavo dvylikoje 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. 

A. Dvylytė dalyvavo dvylikoje Tautinių mažumų įstatymo projekto rengimo darbo grupės 

posėdžių, teikė pastabų bei pasiūlymų. 

Sausio 29 d. A. Pangonytė dalyvavo tarpinstituciniame Etninės kultūros globos tarybos 

parengto Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projekto aptarime ir teikė pastabų bei pasiūlymų. 

A. Umbrasas 2020 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

Terminologijos komisijos veikloje, taip pat viename šios komisijos posėdyje, raštu ir žodžiu pateikė 

pastabų dėl rengiamo „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros lietuvių–anglų kalbų terminų 

žodyno“. 

 

***  

Kalbos komisijos 2020 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 

 


