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5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai 
 
Eil. 
Nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 
 

01-28 1. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl medingųjų augalų 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl medingųjų augalų 
lietuviškų pavadinimų“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai, žodynai 

Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Kultūros, 
Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, 
Teisingumo, Ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio 
ministerijų, Policijos, Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo, Kūno kultūros ir sporto 
departamentų, Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Lietuvos banko terminų 
straipsnių rinkinius;  
Lietuvos standarto „Nomenklatūra. Medicinos 
priemonių grupių bendriniai terminai ir kodai“ 
terminus; 
teigiamai įvertinti „Aiškinamąjį elektrotech-
nikos terminų žodyną“  

  3. Laikinosios „Vertimų vadovo“ 
pakomisės sudarymas 

Sudaryti laikinąją „Vertimų vadovo“ pakomisę: 
A. Drukteinis (pirmininkas), R. Vladarskienė, 
I. Jatautienė, R. Jonutė, J. Kelpšienė, 
N. Maskaliūnienė, L. Pažūsis.  

  4. Gruzijos užsienio reikalų ministerijos 
pasiteiravimas dėl galimybės keisti 
lietuvių kalboje vartojamą šios šalies 
pavadinimą  

Atsakyti, kad nėra pagrindo keisti tradicinio 
lietuvių kalboje pavadinimo Gruzija į kitų 
kalbų tradicinį pavadinimą Georgia. 

2. 03-04 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2009 metų veiklos ataskaita  

Pritarti 2009 metų veiklos ataskaitai  

 
  2. Valstybinės kalbos inspekcijos 2009 

metų veiklos ataskaita 
Pritarti 2009 metų veiklos ataskaitai 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai, žodynai 

Aprobuoti Ministro Pirmininko tarnybos, 
Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, 
Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento terminų straipsnių rinkinius; 
pataisytus standarto „Neardomieji bandymai. 
Tyrimai sūkurinėmis srovėmis. Terminija“ 
terminus 

  4. Trakų ežerų vietų vardų sąrašo 
projektas 

Pritarti Trakų ežerų vietų vardų sąrašo 
projektui  

  5. Kiti dalykai Pristatytas mokslinis projektas „Kalbų 
vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos 
miestuose“ ir jo išvados 

3. 04-15 1. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos  „Dėl saulenio 
(Helianthemum) genties augalų 
pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. P-2 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl saulenio (Helianthemum) 
genties augalų pavadinimų“ 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kaulenio 
(Cotoneaster) genties augalų 
pavadinimų“ 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. P-3 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl kaulenio (Cotoneaster) 
genties augalų pavadinimų“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Krašto apsaugos, 
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Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Švietimo ir 
mokslo, Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto, 
Lietuvos banko, Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento, Ryšių reguliavimo 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius  

  4. Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas  

Siūlyti įstatymą papildyti nuostatomis, kad 
mokytojai ir kiti švietimo teikėjai ugdymo 
procese privalo vartoti taisyklingą lietuvių 
kalbą  

  5. Valstybinės kalbos įstatymo naujos 
redakcijos projekto pakeitimo projektai 

Pritarti V. Stundžio siūlymui į Kalbos įstatymą 
įtraukti nuostatą dėl Kalbos premijos skyrimo. 
Nepritarti G. Navaičio siūlymui keisti 
bendrinės lietuvių kalbos apibrėžtį 

  6. Baltarusijos užsienio reikalų 
ministerijos pasiteiravimas dėl 
lietuviško šios šalies pavadinimo. 

Atsakyti, kad nėra pagrindo keisti lietuvių 
kalboje įsigalėjusių pavadinimų Baltarusijos 
Respublika (ilgoji oficialioji forma), 
Baltarusija (trumpoji forma) ir Gudija 
(tradicinis lietuviškas pavadinimas)  

  7. Tarmių plėtros programos projekto 
kūrimo darbo grupės sudarymas 

Sudaryti programos kūrimo darbo grupę: M. 
Ramonienė, B. Stundžia, V. Kardelis, A. 
Drukteinis, V. Meiliūnaitė, A. Markevičius 

4. 05-27 1. Protokolinio nutarimo „ Dėl 
Rekomendacijų dėl svetimžodžių 
vartojimo teikimo principų“ projektas 

Priimti  protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „ Dėl 
Rekomendacijų dėl svetimžodžių vartojimo 
teikimo principų“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai 

Aprobuoti Lietuvos Respublikos Seimo, 
Aplinkos, Finansų, Socialinės apsaugos ir 
darbo, Teisingumo, Ūkio, Vidaus reikalų, 
Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos banko, 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
terminų straipsnių rinkinius;  
Lietuvos standarto „Avalynė. Aiškinamasis 
žodynas“ terminus 

  3. Vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose įstatymo projektas Nr. 
XIP-1668 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros, Teisės ir 
teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetams 
pateikti pastabų 

5. 10-08 1. Nutarimo „Dėl lietuvių bendrinės 
kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 
funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–
2020 metų programos patvirtinimo“ 
projektas  

Priimti nutarimą Nr. N-1 (118) „Dėl lietuvių 
bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų 
funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 
metų programos patvirtinimo“  

  2. 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-2 (119) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ 
pakeitimo“ 

  3. 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-3 (120) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 
2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių 
pavadinimų“ pakeitimo“ 

  4. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl pašarinių augalų 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl pašarinių augalų 
lietuviškų pavadinimų“ 
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  5. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Socialinės 
apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, 
Susisiekimo, Teisingumo, Ūkio, Vidaus 
reikalų, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos 
banko, Policijos departamento, Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos terminų straipsnių 
rinkinius;  
patikslintus standarto „Nomenklatūra. 
Medicinos priemonių grupių bendriniai 
terminai ir kodai“ terminus  
 

6. 10-28 1. Protokolinio nutarimo „Dėl 
Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 „Dėl 
Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai  Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Kultūros, 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio 
ministerijų terminų straipsnių rinkinius  

7.  12-09 1. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 
d. nutarimo Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir 
kraštų pavadinimų“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-4 (121) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. 
gruodžio 20 d. nutarimo Nr. N-4 (113) „Dėl 
valdų ir kraštų pavadinimų“ pakeitimo“ 

 
  2. 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-7 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 
spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
„Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ 
pakeitimo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl veikiamosios 
rūšies esamojo laiko dalyvių 
vyriškosios giminės vienaskaitos ir 
daugiskaitos vardininko trumpųjų formų 
kirčiavimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl veikiamosios rūšies 
esamojo laiko dalyvių vyriškosios giminės 
vienaskaitos ir daugiskaitos vardininko 
trumpųjų formų kirčiavimo“ 

  4. Protokolinio nutarimo „Dėl 
kirčiavimo variantų vartojimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-9 „Dėl 
kirčiavimo variantų vartojimo“ 

  5. Protokolinio nutarimo „Dėl Kalbos 
programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-10 „Dėl 
Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos 
aprašo“ 

  6. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Susisiekimo, 
Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio 
ministerijų, Policijos departamento terminų 
straipsnių rinkinius  

 


