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5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai
Eil.
Nr.
1.

Data

Svarstyta

02-19

1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2008 metų veiklos ataskaitos projektas
2. Valstybinės kalbos inspekcijos 2008
metų veiklos ataskaitos projektas
3. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių
kalbos
komisijos
prie
Lietuvos
Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių
pavadinimų“ pakeitimo“ projektas
4. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių
kalbos
komisijos
prie
Lietuvos
Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2
d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių
sostinių
pavadinimų“
pakeitimo“
projektas
5. Terminų straipsnių rinkiniai ir
standartai

6. Kiti dalykai

2.

04-19

1. Protokolinio nutarimo
„Dėl
rekomendacijos „Dėl vaistinių augalų
lietuviškų pavadinimų“ projektas
2. Protokolinio nutarimo „Dėl Pedagogų
studijų specialybės kalbos programos
patvirtinimo“ projektas
3. Terminų straipsnių rinkiniai,
standartai, žodynai

4. Dėl dalyko ir užsienio kalbos
integruoto mokymo
3.

05-14

1. Protokolinio nutarimo „Dėl
rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų
gyventojų pavadinimų“ projektas
2. Terminų straipsnių rinkiniai,
standartai

Nutarta
Pritarti 2008 metų veiklos ataskaitai
Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2008
metų veiklos ataskaitai
Priimti nutarimą Nr. N-1 (115) „Dėl
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“
pakeitimo“
Priimti nutarimą Nr. N-2 (116) „Dėl
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės
2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių
pavadinimų“ pakeitimo“
Aprobuoti Žemės ūkio, Finansų, Aplinkos,
Ūkio, Vidaus reikalų ministerijų, Policijos,
Priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo
departamentų straipsnių rinkinius; Lietuvos
standarto „Lengvosios konvejerio juostos“
terminus
Reikalauti, kad Švietimo ir mokslo ministerija
nenaikintų mokyklinių vadovėlių kalbos
taisyklingumo vertinimo procedūros; Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikti
posėdžio protokolo išrašą, kuriame išdėstyta
Kalbos komisijos pozicija dėl grupės asmenų
siūlymo atleisti komisijos vadovybę.
Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl
rekomendacijos
„Dėl
vaistinių
augalų
lietuviškų pavadinimų“
Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-2 „Dėl
Pedagogų studijų specialybės kalbos programos
patvirtinimo“
Aprobuoti Teisingumo, Žemės ūkio, Vidaus
reikalų ministerijų terminų straipsnių rinkinius;
Lietuvos
standartų
„Alaus
pramonė.
Aiškinamasis
žodynas“,
„Dumblo
apibūdinimas. Dumblo naudojimas ir šalinimas.
Aiškinamasis žodynas“ terminus; teigiamai
įvertinti „Lietuvių–anglų kalbų karybos
žodyną“
Nepritarti ugdymo planų projekte numatytam
siūlymui dėl dalyko ir užsienio kalbos
integruoto mokymo
Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl
rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų gyventojų
pavadinimų“
Aprobuoti Aplinkos, Sveikatos apsaugos,
Vidaus reikalų ministerijų, Valstybinės vaistų
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4.

07-01

kontrolės tarnybos terminų straipsnių rinkinius;
Lietuvos standarto „Dirvožemio kokybė.
Aiškinamasis žodynas“ terminus
3. Dėl grupės asmenų reikalavimo Nepritarti reikalavimui atšaukti nutarimą
atšaukti Kalbos komisijos 2003 m.
birželio 26 d. nutarimą Nr. 2 (87) „Dėl
moterų pavardžių darymo“.
Priimti nutarimą Nr. N-3 (117) „Dėl
1. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m.
gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl
nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl Bendrojo
Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos
lavinimo dalykų vadovėlių kalbos
taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
2. Terminų straipsnių rinkiniai,
Aprobuoti Aplinkos,
Finansų, Sveikatos
standartai, žodynai
apsaugos, Vidaus reikalų, Žemės ūkio
ministerijų, Policijos, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo, Statistikos departamentų terminų
straipsnių rinkinius; Lietuvos standartų
„Plastikai.
Aiškinamasis
žodynas“
ir
„Tarptautinis elektrotechnikos žodynas. 821
dalis. Geležinkelių signalizacijos ir saugos
įrenginiai“ terminus, anksčiau aprobuoto
standarto
„Suvirinimas.
Daugiakalbis
suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas“
papildomus terminus; teigiamai įvertinti

„Žemės ūkio augalų selekcijos
sėklininkystės terminų žodyną“

5.

11-08

1. Terminų straipsnių
standartai, žodynai

ir

rinkiniai, Aprobuoti LR Seimo, Vidaus reikalų,
Aplinkos, Finansų, Teisingumo, Ūkio, Žemės
ūkio ministerijų terminų straipsnių rinkinius;
Lietuvos standartų „Akių optika. Kontaktiniai
lęšiai. 1 dalis. Aiškinamasis žodynas,
klasifikavimo
sistema
ir
specifikacijų
ženklinimo rekomendacijos“, „Akių implantai.
Intraokuliniai lęšiai. 1 dalis. Aiškinamasis
žodynas“, „Nanotechnologijos. Nanoobjektų
terminija
ir
apibrėžtys.
Nanodalelė,
nanoskaidula ir nanoplokštelė“ terminus;
teigiamai įvertinti leidinio „Sūrių pavadinimai:
Vartosena. Norma. Žodynėlis“ žodynėlį
2. Dėl aspiratų ir ilgųjų balsių žymėjimo Aspiratų ir ilgųjų balsių nežymėti
adaptuotose Indijos vietovardžių
formose
3. Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir
projekto
Švietimo ir mokslo ministerijai pareikšti
Kalbos komisijos nuomonę, kad kai kuriomis
dokumento nuostatomis gali būti bloginama
lietuvių kalbos padėtis
4. Kiti dalykai
Į
Terminologijos
pakomisę
įtraukti
J. Gaivenytę-Butler, D. Šilobritaitę ir P.
Zemlevičiūtę
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6.

11-26

1. Protokolinio nutarimo „Dėl
rekomendacijos „Dėl šeiminės padėties
nerodančių moterų pavardžių su galūne
-ė kirčiavimo“
2. Terminų straipsnių
standartai ir žodynai

3. Kiti dalykai

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 (K18) „Dėl rekomendacijos „Dėl šeiminės
padėties nerodančių moterų pavardžių su
galūne -ė kirčiavimo“

rinkiniai, Aprobuoti
Aplinkos,
Krašto
apsaugos,
Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Žemės
ūkio, Vidaus reikalų ministerijų, Policijos
departamento terminų straipsnių rinkinius;
teigiamai įvertinti „Paukščių pavadinimų
žodyną“
Išklausyta Valstybinės kalbos inspekcijos
informacija apie kabelinių televizijų subtitrų
kalbos patikrą

