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5 priedas. Kalbos komisijos pos÷džiai  

Eil. 
nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 01-28 1. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynas 
 
 

Aprobuoti Energetikos, Kultūros, Krašto 
apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Ūkio, Žem÷s ūkio ministerijų, 
Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybin÷s 
atomin÷s energetikos saugos inspekcijos, 
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s 
komisijos, Valstybin÷s maisto ir veterinarijos 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti E. Kisino „Lietuvių–anglų 
kalbų karybos žodyną“ (antrasis pataisytas 
leidimas) 

  2. 2016 metų pakomisių darbo planai Pritarti 2016 metų pakomisių darbo planams 
  3. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą 
  4. Komisijos nar÷s dr. R. Miliūnait÷s 

pranešimas „Bendrin÷s kalbos 
normos ir mokykla“ (atlikto tyrimo 
pagrindu)    

 

  5. Kiti dalykai Iš Vardyno pakomis÷s išbraukti A. Račį, į Tarties 
ir kirčiavimo pakomisę įtraukti doc. dr. 
R. Kazlauskaitę 

2. 03-03 1. Valstybin÷s lietuvių kalbos 
komisijos 2015 m. veiklos ataskaitos 
projektas 

Pritarti Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2015 m. veiklos ataskaitai 

  2. Valstybin÷s kalbos inspekcijos 
2015 m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybin÷s kalbos inspekcijos 2015 m. 
veiklos ataskaitai 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
sudurtinių ir su priešd÷liu be- 
padarytų būdvardžių kirčiavimo“ 
projekto“ 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „D÷l 
sudurtinių ir su priešd÷liu be- padarytų 
būdvardžių kirčiavimo“ 
 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Socialin÷s apsaugos ir 
darbo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų, 
Žem÷s ūkio ministerijų, Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos terminų straipsnių 
rinkinius 

  5. Išvados  d÷l Lietuvos Respublikos 
asmens tapatyb÷s kortel÷s ir paso 
įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. 
XIIP-3796 projektas 

Pritarti išvadai  d÷l Lietuvos Respublikos 
asmens tapatyb÷s kortel÷s ir paso įstatymo Nr. 
XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIIP-3796  
 

3. 04-14   1. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l nuodingųjų 
augalų lietuviškų pavadinimų (A–J)“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą PN-2 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l nuodingųjų augalų 
lietuviškų pavadinimų (A–J)“ 
 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, 
Ūkio, Užsienio reikalų, Žem÷s ūkio 
ministerijų, Policijos departamento, Ryšių 
reguliavimo tarnybos, Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos terminų straipsnių 
rinkinius 
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  3. Dažninio rekomenduojamų vardų 
sąrašo pirmosios dalies (baltiškos 
kilm÷s vardai) projektas 

Pritarti Dažninio rekomenduojamų vardų 
sąrašo pirmosios dalies (baltiškos kilm÷s vardai) 
projektui 

  4. Tarptautinių žodžių su kirčiuotais 
dvigarsiais el, er, eu pateikimas 
„Bendrin÷s lietuvių kalbos žodyne“ 

Klausimą toliau svarstyti sukaupus daugiau 
duomenų 

  5. Kiti dalykai Sudaryti darbo grupę hebrajų ir jidiš kalbų 
perrašos į lietuvių kalbą taisykl÷ms parengti 

4. 05-26 1. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. 
birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „D÷l 
lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-1 (158) „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 
19 d. nutarimo Nr. 60 „D÷l lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“  

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l autentiškų 
asmenvardžių gramatinimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l autentiškų asmenvardžių 
gramatinimo“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynas 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Socialin÷s 
apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos, 
Ūkio, Žem÷s ūkio ministerijų, Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Valstybin÷s vaistų 
kontrol÷s tarnybos terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti E. Kisino „Anglų–lietuvių 
kalbų karo technikos žodyną“ (antrasis 
pataisytas leidimas)  

  4. Kiti dalykai Pritarti atsakymo į viešą Lietuvos kultūros 
kongreso ir kt. organizacijų kreipimąsi 
projektui 

5. 06-21 1. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l nuodingųjų 
augalų lietuviškų pavadinimų (K–P)“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l nuodingųjų augalų 
lietuviškų pavadinimų (K–P)“ 
  

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių 
varliagyvių (Amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (Anura) 
būrio Centrolenidae šeimos 
varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių varliagyvių 
(Amphibia) klas÷s beuodegių varliagyvių 
(Anura) būrio Centrolenidae šeimos varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynas 

Aprobuoti Energetikos, Finansų, Kultūros, 
Susisiekimo, Užsienio reikalų, Ūkio, Žem÷s 
ūkio ministerijų terminų straipsnių rinkinius;  
teigiamai įvertinti J. Šurkaus, A. Lapyt÷s, 
V. Mačiulio „Enciklopedinį psichiatrijos 
terminų žodyną“  

  4. Atnaujinti lietuvių kalbos kaip 
svetimosios mokymo turinio aprašai  
 

Pritarti atnaujintiems („Lūžiui“, A1; 
„Pusiaukelei“, A2; „Slenksčiui“, B1; 
„Aukštumai“, B2) ir naujiems (C1 ir C2) 
lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo 
turinio aprašams  

  5. Tarptautinių žodžių su kirčiuotais 
dvigarsiais el, er, eu pateikimas 
„Bendrin÷s lietuvių kalbos žodyne“ 

„Bendrin÷s lietuvių kalbos žodyno“ reng÷jams 
rekomenduoti tarptautinių žodžių dvigarsius el, 
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er, eu kirčiuoti dvejopai – tvirtagališkai ir 
tvirtapradiškai  

  6. Kiti dalykai Lietuvių kalboje vartoti Ukrainos 
miesto Dnipro kaitomą formą Dnipras; 
Bendrojo ugdymo vadov÷liuose vartoti 
„Visuotin÷je lietuvių enciklopedijoje“ ir 
„Antikos žodyne“ teikiamas  antikinių vardų ir 
vietovardžių formas; 
Į Žodyno pakomisę įtraukti doc. dr. 
O. Petr÷nienę 

6. 09-29 1. Protokolinio nutarimo „D÷l 
valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. gruodžio 9 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-10 „D÷l Kalbos 
programų įgyvendinimo tvarkos 
aprašo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 „D÷l 
valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
gruodžio 9 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-10 
„D÷l Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos 
aprašo“ pakeitimo“ 
  

  2. Protokolinio nutarimo Nr. PN-7 
„D÷l kai kurių varliagyvių (Amphibia) 
klas÷s beuodegių varliagyvių (Anura) 
būrio Ceratobatrachidae šeimos 
varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-7 „D÷l 
kai kurių varliagyvių (Amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 
Ceratobatrachidae šeimos varliagyvių lietuviškų 
pavadinimų“ 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l kai 
kurių varliagyvių (Amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 
Craugastoridae šeimos varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

 Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 „D÷l kai 
kurių varliagyvių (Amphibia) klas÷s beuodegių 
varliagyvių (Anura) būrio Craugastoridae šeimos 
varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ 
 

  4. Protokolinio nutarimo „D÷l 
tarptautinių žodžių su kirčiuotais 
kamieno dvigarsiais el, er ir eu 
kirčiavimo“ projektas  

Projekto svarstymą atid÷ti 

  5. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartas 

Aprobuoti Lietuvos Respublikos Seimo, 
Aplinkos, Energetikos, Finansų, Krašto 
apsaugos, Kultūros, Socialin÷s apsaugos ir 
darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Vidaus reikalų, Žem÷s ūkio 
ministerijų, Valstybin÷s atomin÷s energetikos 
saugos inspekcijos terminų straipsnių rinkinius; 
Grąžinti standarto „Kokyb÷s vadybos sistemos. 
Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ projektą 
taisyti 

  6. Kiti dalykai Pritarti atsakymo į Vyriausyb÷s atstovo 
Vilniaus apskrityje raštą projektui (d÷l gatvių 
pavadinimų lentelių kitomis kalbomis); 
Į Terminologijos pakomisę įtraukti doc. dr. 
V. Valskį  

7. 11-10 1. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos 2003 m. geguž÷s 29 
d. nutarimo Nr. 1(86) „D÷l Bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo(si) 
dalykų vadov÷lių kalbos 
taisyklingumo vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-2 (159) „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2003 m. 
geguž÷s 29 d. nutarimo Nr. 1(86) „D÷l Bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų 
vadov÷lių kalbos taisyklingumo vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-9 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2015 m. 
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2015 m. spalio 1 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-5 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių 
Lietuvoje gyvenančių pilvakojų 
moliuskų (gastropoda) klas÷s ir 
dvigeldžių moliuskų (bivalvia) klas÷s 
moliuskų lietuviškų pavadinimų“ 
pakeitimo“ projektas 

spalio 1 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-5 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių Lietuvoje 
gyvenančių pilvakojų moliuskų (gastropoda) 
klas÷s ir dvigeldžių moliuskų (bivalvia) klas÷s 
moliuskų lietuviškų pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių 
varliagyvių (amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (anura) būrio 
petropedetidae, phrynobatrachidae 
šeimų varliagyvių lietuviškų 
pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-10 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių varliagyvių 
(amphibia) klas÷s beuodegių varliagyvių 
(anura) būrio petropedetidae, phrynobatrachidae 
šeimų varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ 

  4. Nutarimo „D÷l tarptautinių žodžių 
su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, 
er ir eu priegaid÷s“ projektas 

Projekto svarstymą atid÷ti 

  5. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Lietuvos Respublikos Seimo, 
Aplinkos, Energetikos, Sveikatos apsaugos, 
Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Žem÷s ūkio 
ministerijų, Lietuvos banko, Valstybin÷s 
atomin÷s energetikos saugos inspekcijos, 
Valstybin÷s vaistų kontrol÷s tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius 

  6. Kiti dalykai Į Žodyno pakomisę įtraukti Kalbos komisijos 
narę D. Kalinauskaitę, į ekspertų sąrašą – doc. 
dr. S. Papaur÷lytę-Klovienę ir E. Žalneravičių  

8. 12-15 1. Protokolinio nutarimo „D÷l 
tarptautinių žodžių su kirčiuotais 
kamieno dvigarsiais el, er ir eu 
priegaid÷s“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-11 „D÷l 
tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno 
dvigarsiais el, er ir eu priegaid÷s“ 
 

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 2003 
m. birželio 26 d. rekomendacijos Nr. 
k-3 „D÷l kai kurių dviskiemenių 
svetimos kilm÷s daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-12 „D÷l 
2003 m. birželio 26 d. rekomendacijos Nr. k-3 
„D÷l kai kurių dviskiemenių svetimos kilm÷s 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 
 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 2003 
m. spalio 2 d. rekomendacijos Nr. k-
4 „D÷l kai kurių daugiaskiemenių 
svetimos kilm÷s daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-13 „D÷l 
2003 m. spalio 2 d. rekomendacijos Nr. k-4 
„D÷l kai kurių daugiaskiemenių svetimos 
kilm÷s daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“  
 

  4. Protokolinio nutarimo „D÷l 2004 
m. spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 
12 (k-11) „D÷l kai kurių priesaginių 
būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-14 „D÷l 
2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 12 (k-
11) „D÷l kai kurių priesaginių būdvardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 
 

  5. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2005 m. lapkričio 10 d. 
rekomendacijos Nr. R-12 (k-16) 
„D÷l kai kurių prieveiksmių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-15 „D÷l 
2005 m. lapkričio 10 d. rekomendacijos Nr. R-
12 (k-16) „D÷l kai kurių prieveiksmių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 
 

  6. Protokolinio nutarimo „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. spalio 28 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „D÷l 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-16 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
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Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
papildymo“ projektas 

„D÷l Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
papildymo“ 
 

  7. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartas 

Aplinkos, Energetikos, Kultūros, Socialin÷s 
apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Ūkio, 
Vidaus reikalų, Žem÷s ūkio ministerijų, 
Lietuvos banko, Valstybin÷s atomin÷s 
energetikos saugos inspekcijos,  
Valstybin÷s maisto  ir veterinarijos tarnybos, 
Valstybin÷s vaistų kontrol÷s tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius;  
teigiamai įvertinti Lietuvos standarto „Kokyb÷s 
vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis 
žodynas“ terminų straipsnius 

 
  
  
  
  
 

 

  

 


