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5 priedas. Kalbos komisijos pos÷džiai  

Eil. 
nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 01-26 1. Terminų straipsnių rinkiniai 
 
 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Ūkio, 
Užsienio reikalų, Žem÷s ūkio ministerijų, 
Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos Seimo, 
Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybin÷s maisto 
ir veterinarijos tarnybos terminų straipsnių 
rinkinius 
Įvertinti kaip teiktiną Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos terminų str. rinkinį 
Nr. 2812 
Įvertinti kaip neteiktiną Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos terminų str. rinkinį 
Nr. 2813 

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l nuodingųjų 
augalų lietuviškų pavadinimų (R–Ž)“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l nuodingųjų augalų 
lietuviškų pavadinimų (R–Ž)“ 

  3. 2017 metų pakomisių darbo planai Pritarti 2017 metų pakomisių darbo planams 
  4. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą 
  5. Astos Leskauskait÷s projekto 

„Lietuvių kalbos tarm÷s mokyklai“ 
pristatymas 

 

  6. Kiti dalykai Nepritarti siūlymui aukštųjų mokyklų diplomus 
rašyti dviem kalbomis 

2. 02-28 1. Valstybin÷s lietuvių kalbos 
komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos 
projektas 

Pritarti Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2016 m. veiklos ataskaitai 

  2. Valstybin÷s kalbos inspekcijos 
2016 m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybin÷s kalbos inspekcijos 2016 m. 
veiklos ataskaitai 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai 
 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Užsienio 
reikalų ministerijų, Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos, Valstybin÷s atomin÷s 
energetikos saugos inspekcijos terminų 
straipsnių rinkinius 

  4. Tyrimo „Bendrin÷s kalbos vieta 
mentaliniame lietuvių kalbos 
žem÷lapyje“ pristatymas 

 

3. 03-31 1. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Sveikatos apsaugos, Žem÷s ūkio 
ministerijų terminų straipsnių rinkinius 
 

  2. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. 
rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 
„D÷l Lietuvos vietovardžių sąrašo“ 
papildymo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-1 (160) „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 
28 d. nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos 
vietovardžių sąrašo“ papildymo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2003 m. geguž÷s 29 d. 
rekomendacijos Nr. K-2 „D÷l kai 
kurių pirminių (paprastųjų) 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-2 (k-2.1) 
„D÷l 2003 m. geguž÷s 29 d. rekomendacijos 
Nr. K-2 „D÷l kai kurių pirminių (paprastųjų) 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 
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  4. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2003 m. birželio 26 d. 
rekomendacijos Nr. K-3 „D÷l kai 
kurių dviskiemenių svetimos kilm÷s 
daiktavardžių kirčiavimo“ 
papildymo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 (k-3.3) 
„D÷l 2003 m. birželio 26 d. rekomendacijos 
Nr. K-3 „D÷l kai kurių dviskiemenių svetimos 
kilm÷s daiktavardžių kirčiavimo“ papildymo“ 

  5. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2003 m. spalio 2 d. rekomendacijos 
Nr. 5 (K-4) „D÷l kai kurių 
daugiaskiemenių svetimos kilm÷s 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 (k-4.3) 
„D÷l 2003 m. spalio 2 d. rekomendacijos Nr. 5 
(K-4) „D÷l kai kurių daugiaskiemenių svetimos 
kilm÷s daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  6. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2004 m. vasario 2 d. rekomendacijos 
Nr. 3 (K-6) „D÷l kai kurių galūnin÷s 
darybos daiktavardžių“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 (k-6.1) 
„D÷l 2004 m. vasario 2 d. rekomendacijos 
Nr. 3 (K-6) „D÷l kai kurių galūnin÷s darybos 
daiktavardžių“ pakeitimo“ 

  7. Kiti dalykai Pritarti atsakymui Lietuvos Respublikos Seimo 
Peticijų komisijai d÷l žodžio „nacionalinis (-÷)“ 
vartojimo asociacijų pavadinimuose – n÷ra 
kalbinių priežasčių kokiai nors įstaigai ar 
organizacijai pavadinime neleisti vartoti žodžio 
„nacionalinis (-÷)“, tai gal÷tų būti 
reglamentuota konkrečiuose teis÷s aktuose; 
Pritarti atsakymui Rytų Aukštaitijos, 
Švenčionijos draugijai d÷l kai kurių 
asmenvardžių rašymo ir darybos 

4. 04-28 1. Terminų straipsnių rinkiniai 
 
 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Krašto 
apsaugos, Žem÷s ūkio ministerijų terminų 
straipsnių rinkinius 

  2. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. 
rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 
„D÷l Lietuvos vietovardžių sąrašo“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-2 (161) „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 
28 d. nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos 
vietovardžių sąrašo“ pakeitimo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2003 m. gruodžio 4 d. 
rekomendacijos Nr. 8 (K-5) „D÷l kai 
kurių priesaginių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 (k-5.3) 
„D÷l 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendacijos 
Nr. 8 (k-5) „D÷l kai kurių priesaginių 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  4. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2004 m. vasario 26 d. 
rekomendacijos Nr. 5 (K-7) „D÷l kai 
kurių priešd÷linių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-7 (k-7.1) 
„D÷l 2004 m. vasario 26 d. rekomendacijos 
Nr. 5 (K-7) „D÷l kai kurių priešd÷linių 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  5. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos 
Nr. 11 (k-10) „D÷l kai kurių 
pirminių (paprastųjų) ir galūnin÷s 
darybos būdvardžių kirčiavimo“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 (k-10.2) 
„D÷l 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją 
Nr. 11 (k-10) „D÷l kai kurių pirminių 
(paprastųjų) ir galūnin÷s darybos būdvardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  6. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l kai kurių 
varliagyvių (Amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-9 „D÷l 
kai kurių varliagyvių (Amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 
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Strabomantidae šeimos varliagyvių 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Strabomantidae šeimos varliagyvių lietuviškų 
pavadinimų“ 

  7. Tyrimo „Naujųjų svetimžodžių 
funkcionavimo lietuvių bendrin÷je 
kalboje tyrimas: 2014–2016 m.“ 
pristatymas 

 

  8. Kiti dalykai Gautas dr. K. Garšvos raštas d÷l asmenvardžių 
išsiųstas Komisijos nariams susipažinti 

5. 05-23 1. Lietuvos terminų standartas 
„Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis. 
Pakavimo mašinų ir susijusios 
įrangos terminija ir klasifikacija“ 

Teigiamai įvertinti standarto „Pakavimo 
mašinų sauga. 1 dalis. Pakavimo mašinų ir 
susijusios įrangos terminija ir klasifikacija“ 
terminus 
 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, 
Teisingumo, Žem÷s ūkio ministerijų, 
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s 
komisijos terminų straipsnių rinkinius 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
citrusinių augalų ir jų vaisių 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-10 „D÷l 
citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų 
pavadinimų“ 

  4. Išvados d÷l Vardų ir pavardžių 
rašymo asmens dokumentuose 
įstatymo projekto Nr. XIIIP-471 ir 
Vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose įstatymo projekto 
Nr. XIIIP-535 projektas 
 

Pritarti išvadai d÷l Lietuvos Respublikos vardų 
ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose 
įstatymo projekto Nr. XIIIP-471 ir Lietuvos 
Respublikos vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-
535 

  5. Kiti dalykai D. Vaišnien÷ informavo apie tarptautinę 
konferenciją Bulgarijoje, konferencijoje 
diskutuota švietimo politikos, kalbos mokymo, 
kodifikavimo klausimais 

6. 10-10 1. „Aiškinamasis teis÷s terminų 
žodynas“ 

Pritarti „Aiškinamajam teis÷s terminų 
žodynui“, jis atitinka kalbos taisyklingumo 
reikalavimus, jo terminų straipsnių visuma – 
pagrindinius terminologijos principus 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Krašto apsaugos, Kultūros, Socialin÷s apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų, Vidaus 
reikalų, Žem÷s ūkio ministerijų, Lietuvos 
banko, Lietuvos Respublikos Seimo, 
Radiacin÷s saugos centro, Valstybin÷s atomin÷s 
energetikos saugos inspekcijos, Valstybin÷s 
maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybin÷s 
vaistų kontrol÷s komisijos terminų straipsnių 
rinkinius 

  3. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos 2004 m. 
vasario 2 d. nutarimo Nr. N-1 (90) 
„D÷l Lietuvos Respublikos terminų 
banko metodikos patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-3 (162) „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2004 m. 
vasario 2 d. nutarimo Nr. N-1 (90) „D÷l 
Lietuvos Respublikos terminų banko metodikos 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 
 

  4. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2004 m. gruodžio 2 d. 
rekomendacijos Nr. 14 (R-2) „D÷l 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-11 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2004 m. 
gruodžio 2 d. rekomendacijos Nr. 14 (R-2) 
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gatvių pavadinimų sudarymo ir 
rašymo“ pakeitimo“ projektas 

„D÷l gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ 
pakeitimo“ 

  5. Kiti dalykai Pritarti pasiūlymui į Terminų banką kaip 
termino Aethina tumida sinonimą įrašyti mažąjį 
avilių vabalą (pagrindinis terminas bitinis 
žvilgvabalis)  

7. 12-04 1. Supažindinimas su Kalbos 
komisijos sekretoriato skyrių veikla 

Naujos kadencijos Kalbos komisiją su 
sekretoriato skyrių veikla (Bendrojo sk., 
Svetimžodžių keitimo lietuviškais 
atitikmenimis sk., Programų sk.) supažindino 
skyrių ved÷jos 

  2. Kalbos komisijos pakomisių sud÷tis Pritarti sudarytoms naujos sud÷ties 
pakomis÷ms 

  3. Kalbos programų koordinavimo 
tarybos sud÷tis 

Sudaryti Kalbos programų koordinavimo 
tarybą: A. Antanaitis, dr. A. Auksoriūt÷, 
D. Daugirdien÷, J. Katinait÷, doc. dr. 
R. Kazlauskait÷, doc. dr. L. Murinien÷, doc. dr. 
A. Utka, doc. dr. D. Vaišnien÷, doc. dr. 
R. Vladarskien÷ 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Lietuvos Respublikos Seimo, 
Aplinkos, Energetikos, Finansų, Krašto 
apsaugos, Sveikatos apsaugos, Ūkio, Užsienio 
reikalų, Žem÷s ūkio ministerijų terminų 
straipsnių rinkinius 

8. 12-19 1. Terminų žodynų vertinimas Teigiamai įvertinti žodynus: 
„Aiškinamąjį geografijos terminų žodyną“ 
„Mechanikos terminų žodyną“ 
„Aiškinamąjį projektų valdymo terminų 
žodyną“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Energetikos, Sveikatos apsaugos, 
Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Žem÷s ūkio 
ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, 
Valstybin÷s kainų ir energetikos kontrol÷s 
komisijos terminų straipsnių rinkinius 

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

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-17 „D÷l 
kai kurių varliagyvių (Amphibia) klas÷s 
beuodegių varliagyvių (Anura) būrio 
Hyperoliidae šeimos varliagyvių lietuviškų 
pavadinimų“ 
 

  4. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2010 m. spalio 28 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „D÷l 
svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
papildymo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. N-18 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
„D÷l svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
papildymo“ 

  5. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2003 m. spalio 2 d. rekomendacijos 
Nr. 5 (k-4) „D÷l kai kurių 
daugiaskiemenių svetimos kilm÷s 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-12 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2003 m. 
spalio 2 d. rekomendacijos Nr. 5 (K-4) „D÷l 
kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilm÷s 
daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  6. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2003 m. gruodžio 4 d. 
rekomendacijos Nr. 8 (k-5) „D÷l kai 
kurių priesaginių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-13 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2003 m. 
gruodžio 4 d. rekomendacijos Nr. 8 (K-5) „D÷l 
kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ 
pakeitimo“ 
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  7. Protokolinio nutarimo „D÷l 
2004 m. balandžio 1 d. 
rekomendacijos Nr. 8 (k-8) „D÷l kai 
kurių sudurtinių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-14 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2004 m. 
balandžio 1 d. rekomendacijos Nr. 8 (K-8) 
„D÷l kai kurių priesaginių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  8. 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-15 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2004 m. 
spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 12 (K-11) 
„D÷l kai kurių priesaginių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  9. 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-16 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2005 m. 
lapkričio 10 d. rekomendacijos Nr. R-12 (K-
16) „D÷l kai kurių priesaginių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo“ 

  10. Kiti dalykai Pritarti atsakymui d÷l žodžio respublikinis 
Seimo nariui M. Adom÷nui (pritarta, kad 
Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose yra 
semantiškai nepagrįstų būdvardžio 
respublikinis, -÷ vartojimo atvejų, tikimasi 
Seimo iniciatyvos pakeisti tokius atvejus); 
Pritarti iniciatyvai 2019-uosius metus paskelbti 
Vietovardžių metais; 
Į Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybą 
deleguoti A. Antanaitį; 
Sudaryti Laikinąją kalbos politikos pakomisę 

 
 
 
 
 


