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5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai  

Eil. 
nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 01-25 1. Terminų straipsnių rinkiniai 
 
 

Aprobuoti Finansų, Socialinės apsaugos ir 
darbo, Sveikatos apsaugos, Ūkio, Žemės ūkio 
ministerijų, Lietuvos banko, Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių 

varliagyvių (Amphibia) klasės 

beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 

Ranixalidae, Rhacophoridae, 
Rhinophrynidae, Scaphiopodidae, 
Sooglossidae šeimų varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 
 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl kai 
kurių varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių 

varliagyvių (Anura) būrio Ranixalidae, 

Rhacophoridae, Rhinophrynidae, 
Scaphiopodidae, Sooglossidae šeimų varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ 

  3. Pakomisių 2018 metų darbo planai Pritarti 2018 metų pakomisių darbo planams 

  4. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą 

  5. Dažninio rekomenduojamų vardų 
sąrašo (svetimos kilmės vardų) 
projektas 

Pritarti Dažniniam rekomenduojamų vardų 
sąrašui 

  6. Kiti dalykai Pritarti darbo grupei iš D. Aliūkaitės, 
A. Auksoriūtės, A. Drukteinio, R. Miliūnaitės, 
M. Ramonienės Valstybinės kalbos vartojimo, 
norminimo ir sklaidos programos projektui 
parengti 

2. 03-01 1. Lietuvos standartų LST ISO 
19104:2016 „Geografinė informacija. 
Terminija“; LST EN 12597:2014 
„Bitumas ir bituminiai rišikliai. 
Terminija“; LST EN ISO/IEO 
27000:2017 „Informacinės 
technologijos. Saugumo metodai. 
Informacijos saugumo valdymo 
sistemos. Apžvalga ir aiškinamasis 
žodynas“; LST ISO Guide 73:2018 
„Rizikos valdymas. Aiškinamasis 
žodynas“ projektai 

Teigiamai įvertinti Lietuvos standartų LST ISO 
19104:2016 „Geografinė informacija. 
Terminija“; LST EN 12597:2014 „Bitumas ir 
bituminiai rišikliai. Terminija“; LST EN 
ISO/IEO 27000:2017 „Informacinės 
technologijos. Saugumo metodai. Informacijos 
saugumo valdymo sistemos. Apžvalga ir 
aiškinamasis žodynas“; LST ISO Guide 
73:2018 „Rizikos valdymas. Aiškinamasis 
žodynas“ projektų terminų straipsnius 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Energetikos, Finansų, Susisiekimo, 
Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, Žemės 
ūkio ministerijų, Lietuvos banko, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius 

  3. Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos 2017 m. veiklos ataskaitos 
projektas 

Pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2017 m. veiklos ataskaitai 

  4. 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-2 „Dėl 
Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ 
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5. Pristatytas projektas „Ateities 
lingvistas – dirbtinio intelekto 
kūrėjas“ 

  6. Kiti dalykai Informuota, kad Kalbos politikos pakomisė 
tautinių mažumų klausimais – teisės bendrauti 
tautinės mažumos kalba su viešojo 
administravimo subjektais ir teisės rašyti 
gyvenamųjų vietovių, gatvių ir kt. pavadinimus 
tautinės mažumos kalba – pritaria ankstesnių 
kadencijų Kalbos komisijos nuomonei 

3. 04-05 1. Kalbos inspekcijos 2017 m. veiklos 
ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2017 m. 
veiklos ataskaitai 
 

  2. Valstybinės kalbos politikos 2018–
2022 m. gairių projektas 

Pritarti Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 
m. gairių projektui su redakciniais pataisymais 

  3. Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo 
Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ 
pakeitimo“ ir Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. 
protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
„Dėl valstybių gyventojų 
pavadinimų“ pakeitimo“ projektai 

Nuspręsta greta trumpojo (tradicinio) valstybės 

pavadinimo Gruzija teikti vartoti ir antrąjį, 
šalutinį, pavadinimo variantą, artimesnį 
autentiškam gruziniškam 

  4. Lietuvos standarto LST EN 131-1 
„Kopėčios. 1 dalis. Terminai, tipai ir 
funkciniai matmenys“ projektas 

Teigiamai įvertinti standarto „Kopėčios. 1 
dalis. Terminai, tipai ir funkciniai matmenys“ 
projekto terminų straipsnius 

  5. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti terminą ištiestosios rankos principas 
ir Aplinkos, Energetikos, Finansų, Krašto 
apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio 
ministerijų, Lietuvos banko, Policijos 
departamento terminų straipsnių rinkinius  

  6. Kiti dalykai Komisijos narių pastabas dėl Žemaitijos metų 
minėjimo plano pateikti Kultūros ministerijai 
Sudaryti tokios sudėties Kitų kalbų 
vietovardžių darbo grupę: Vytis Vidūnas 
(grupės vadovas), prof. dr. Albinas Drukteinis, 
prof. dr. Dovilė Krupickaitė, doc. dr. Lionginas 
Pažūsis, doc. dr. Regina Venckutė 

4. 05-03 1. Lietuvos standarto Pr LST EN ISO 
16559:2014 „Kietasis biokuras. 
Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ 
(ISO 16559:2014) projekto terminų 
straipsniai 

Teigiamai įvertinti Lietuvos standarto Pr LST 
EN ISO 16559:2014 „Kietasis biokuras. 
Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“ (ISO 
16559:2014) projekto terminų straipsnius 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Kultūros, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų, 
Lietuvos banko, Respublikos Seimo 
kanceliarijos, Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių 
Lietuvoje augančių grybų ir kerpių 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių Lietuvoje 
augančių grybų ir kerpių lietuviškų 
pavadinimų“ 

  4. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių šeimų 
vabalų (Insecta: Coleoptera) 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. 
lapkričio 13 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-5 
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lietuviškų pavadinimų“ pakeitimo“ 
projektas 

„Dėl rekomendacijos „Dėl kai kurių šeimų 
vabalų (Insecta: Coleoptera) lietuviškų 
pavadinimų“ pakeitimo“ 

  5. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. sausio 27 d. rekomendacijos 
Nr. R-1 (k-13) „Dėl kai kurių 
pirminių veiksmažodžių kirčiavimo“ 
pakeitimo“ (nauja redakcija) 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 (k-13.1) 
„Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. sausio 27 d. rekomendacijos Nr. R-1 
(k-13) „Dėl kai kurių pirminių veiksmažodžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  6. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. kovo 3 d. rekomendacijos 
Nr. R-5 (k-14) „Dėl kai kurių 
mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-7 (k-14.2) 
„Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. kovo 3 d. rekomendacijos Nr. R-5 (k-
14) „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  7. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. gegužės 5 d. rekomendacijos 
Nr. R-8 (k-15) „Dėl kai kurių 
priesaginių veiksmažodžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 (k-15.2) 
„Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. gegužės 5 d. rekomendacijos Nr. R-8 
(k-15) „Dėl kai kurių priesaginių 
veiksmažodžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  8. 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-1 (163) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ 
pakeitimo“ 

  9. 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-1 (163) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 
spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
„Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ 
pakeitimo“ 

  10. Nutarimo „Dėl Valstybinės 
kalbos vartojimo, norminimo ir 
sklaidos programos“ patvirtinimo“ 
projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-2 (164) „Dėl 
Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir 
sklaidos programos“ patvirtinimo“ 

  11. Kiti dalykai Informuota apie gruzinų (sakartveliečių) 
iniciatyvą, mums to neprašant, šalia jų 

tradicinio mūsų šalies pavadinimo Litva įtraukti 

Lietuva 

5. 06-28 1. T. Lipskytės, R. Matkevičienės ir 
kt. „Aiškinamojo ryšių su visuomene 
terminų žodyno“ rankraštis 

T. Lipskytės, R. Matkevičienės ir kt. 
„Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų 
žodynas“ atitinka kalbos taisyklingumo 
reikalavimus, jo terminų straipsnių visuma – 
pagrindinius terminologijos principus 

  2. R. Stropaus, N. Paužienės ir kt. 
„Anatomijos vardyno“ rankraštis 

R. Stropaus, N. Paužienės ir kt. „Anatomijos 
vardynas atitinka kalbos taisyklingumo 
reikalavimus, jo terminų straipsnių visuma – 
pagrindinius terminologijos principus 

  3. „NATO ryšių ir informacinių 
sistemų terminų žodyno AAP-31(3)“ 
rankraštis 

„NATO ryšių ir informacinių sistemų terminų 
žodynas AAP-31(3)“ atitinka kalbos 
taisyklingumo reikalavimus, jo terminų 
straipsnių visuma – pagrindinius 
terminologijos principus 
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  4. L. Petkevičienės „Aiškinamojo 
dietologijos terminų žodynėlio“ 
rankraštis 

L. Petkevičienės „Aiškinamasis dietologijos 
terminų žodynėlis: metodinė medžiaga“ 
atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, jo 
terminų straipsnių visuma – pagrindinius 
terminologijos principus 

  5. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio, 
Ūkio ministerijų, Lietuvos banko, Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos komisijos terminų 
straipsnių rinkinius 

  6. Nutarimo „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. 
sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl 
valstybių pavadinimų“ pakeitimo“; 
nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 
2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių 
sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ 
projektai  

Priimti nutarimą Nr. PN-3 (165) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ 
pakeitimo“; nutarimą Nr. PN-4 (166) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 
2 d. Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių 
pavadinimų“ pakeitimo“ 

  7. 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“ 

  8. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2011 m. gruodžio 15 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-12 „Dėl Kalbos 
programų koordinavimo tarybos 
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-9 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. 
gruodžio 15 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-
12 „Dėl Kalbos programų koordinavimo 
tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

  9. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2011 m. gruodžio 15 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-13 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
ekspertų veiklos nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-10 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. 
gruodžio 15 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-
13 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
ekspertų veiklos nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ 

  10. Lietuvių gestų kalbos politikos 
aspektai 

Supažindinta su lietuvių gestų kalbos 
planavimo, mokymo, tyrimo ir norminimo 
problemomis 

  5. Kiti dalykai A. Antanaitis informavo, kad Seimas po pataisų 
patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–
2022 m. gaires 

Pritarta vardo formai Andrė 

6. 10-04 1. I. Švarcaitės „Dešimtkalbio 
gamtinės geografijos terminų žodyno“ 
rankraštis 

I. Švarcaitės „Dešimtkalbio gamtinės 
geografijos terminų žodynas“ atitinka kalbos 
taisyklingumo reikalavimus, jo terminų 
straipsnių visuma – pagrindinius 
terminologijos principus 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Krašto apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos 
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apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų, 
Vidaus reikalų ministerijų, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento, 
Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių 

varliagyvių (Amphibia) klasės 

beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 
Pyxicephalidae šeimos varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-12 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių varliagyvių 

(Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių 

(Anura) būrio Pyxicephalidae šeimos varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ 
 

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

Pritarti papildytam (įtrauktas junginys fake 

news ir jo atitikmenys melaginga naujiena 
(žinia), suklastota naujiena (žinia)) protokolinio 
nutarimo Nr. PN-14 „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. 
protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 
svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“ 
projektui 

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

Priimti nutarimą Nr. PN-4 (167) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ 
pakeitimo“; nutarimą Nr. PN-5 (168) „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-13 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „Dėl valstybių gyventojų 
pavadinimų“ pakeitimo“ 

  6. Jidiš kalbos ir hebrajų kalbos 
transkripcijos į lietuvių kalbą 
taisyklės 

Pritarti jidiš kalbos ir hebrajų kalbos 
transkripcijos į lietuvių kalbą taisyklėms 

  7. Kiti dalykai Į Kalbos technologijų pakomisę įrašyti Lietuvių 
kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro 
vadovę dr. Jurgitą Jaroslavienę 
Dėl VLKK veiklos viešinimo. Parengti 
populiarių, įtaigių interviu su Kalbos komisijos 
nariais D. Aliūkaite, A. Auksoriūte, 
D. Kunickiene, B. Stundžia ir kt. 
Pradėta diskusija dėl baudų už kalbos klaidas, 
dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo 

7. 11-08 1. Albino Bagdono, Remigijaus 
Bliumo „Aiškinamojo psichologijos 
terminų žodyno“ rankraštis 

Albino Bagdono, Remigijaus Bliumo 
„Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas“ 
atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus, jo 
terminų straipsnių visuma – pagrindinius 
terminologijos principus 

  2. Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 2012 m. 
vasario 2 d. nutarimo Nr. N-1 (132) 
„Dėl Terminų standartų vertinimo 

Priimti nutarimą Nr. N-8 (170) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. 
vasario 2 d. nutarimo Nr. N-1 (132) „Dėl 
Terminų standartų vertinimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 
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taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių 

vabzdžių (Insecta) klasės vabalų 

(Coleoptera) būrio Cerambycoidea 
antšeimio vabalų lietuviškų 
pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-15 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kai kurių vabzdžių 

(Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio 

Cerambycoidea antšeimio vabalų lietuviškų 
pavadinimų“ 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Kultūros, 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Žemės 
ūkio ministerijų, Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius 

  5. Nutarimo „Dėl techninių klaidų 
ištaisymo Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos 2018 m. spalio 4 d. 
nutarimų numeriuose“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-7 (169) „Dėl techninių 
klaidų ištaisymo Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos 2018 m. spalio 4 d. nutarimų 
numeriuose“ 

  6. Diskusija dėl Didžiųjų kalbos 
klaidų sąrašo 

Prašyti Kalbos politikos pakomisės diskutuoti ir 
pateikti siūlymų, kokie galėtų būti baudų už 
kalbos netaisyklingumą atsisakymo klausimo 
sprendimo būdai, į Kalbos politikos pakomisės 
posėdį kviesti ir Kalbos komisijos narius 

  7. Kiti dalykai Pritarta siūlymui sudaryti darbo grupę Kalbos 
prestižo programai parengti 
 
Komisijos nariai pakviesti dalyvauti B. Narbuto 
rengiamuose mokymuose „Kūrybinė diskusija 
– komunikacijos strateginio planavimo sesija“ 

8. 12-13 1. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, 
Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio 
ministerijų, Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos, Radiacinės saugos centro terminų 
straipsnių rinkinius 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2015 m. gruodžio 3 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-9 „Dėl 
Apdovanojimo už lietuvių kalbos 
puoselėjimą skyrimo nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-16 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2015 m. 
gruodžio 3 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-9 
„Dėl Apdovanojimo už lietuvių kalbos 
puoselėjimą skyrimo nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ 

  3. Pakomisių 2019 m. darbo planai Pritarti pakomisių 2019 m. darbo planams 

  4. Administracinės atsakomybės už 
kalbos klaidas klausimas 

Konsultuotis su teisininkais ir tęsti diskusijas 

  5. Kiti klausimai Pritarta, kad į Terminologijos pakomisę būtų 
įtraukta Ramunė Vaskelaitė 

 
 
 
 
 


