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5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai  

Eil. 

nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 01-29 1. Terminų straipsnių rinkiniai, 

standartas 

 

 

Aprobuoti Aplinkos,  Finansų,  Socialinės 

apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Teisingumo, 

Ūkio,  Žemės ūkio ministerijų, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento, 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos, Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos terminų straipsnių 

rinkinius; 

teigiamai įvertinti Lietuvos standarto „Baldai. 

Terminai ir apibrėžtys“ terminus 

  2. 2015 metų pakomisių darbo planai Pritarti 2015 metų pakomisių darbo planams 

  3. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas Patvirtinti kalbos komisijos ekspertų sąrašą 

  4.  Siūlymai Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijai, 

Lietuvos mokslo tarybai, aukštosioms 

mokykloms, kaip būtų galima 

užtikrinti lietuvių kalbos 

taisyklingumą aukštojo mokslo srityje 

Pateikti siūlymus Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos 

mokslo tarybai, aukštosioms mokykloms, kaip 

būtų galima užtikrinti lietuvių kalbos 

taisyklingumą aukštojo mokslo srityje 

  5. Valstybinės kalbos konstitucinio 

įstatymo projekto pataisos 

Pritarti Valstybinės kalbos konstitucinio 

įstatymo projekto pataisoms 

  Kiti dalykai Pritarti kitų kalbų asmenvardžių vartojimo 

teismo dokumentuose rekomendacijai 

(pirmajam iš parengtų 2 variantų); 

Pritarti kaimo vardo formai Būdvietėliai 

2. 02-27 1. Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos 2014 m. veiklos ataskaitos 

projektas 

Pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

2014 m. veiklos ataskaitai 

  2. Valstybinės kalbos inspekcijos 

2014 m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2014 m. 

veiklos ataskaitai 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 

žodynai 

Aprobuoti Aplinkos, Susisiekimo, Žemės ūkio 

ministerijų, Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento terminų straipsnių 

rinkinius; 

teigiamai įvertinti V. Bučinsko ir kt. elektroninį 

„Rusų–lietuvių kalbų mechanikos inžinerijos ir 

geležinkelių žodyną“, „NATO medicinos 

terminų aiškinamąjį žodyną“, G. Grigo, V. 

Dagienės, T. Jevsikovos „Enciklopedinio 

kompiuterijos žodyno“ papildymus, „NATO 

terminų aiškinamojo žodyno“ naujus terminus, 

įtrauktus į žodyno 2000–2014 metų leidimus 

  4. Kiti dalykai Į Ekspertų sąrašą įtraukti dr. Daivą 

Murmulaitytę (LKI); 

Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto 9 

kategoriją pakeisti į 10 kategoriją 

3. 04-02   1. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos 2004 m. birželio 3 d. 

nutarimo Nr. N-8 (97) „Dėl Terminų 

žodynų vertinimo taisyklių“ 

pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-1 (156) „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. 

birželio 3 d. nutarimo Nr. N-8 (97) „Dėl 

Terminų žodynų vertinimo taisyklių“ 

pakeitimo“ 

http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2004-m-birzelio-3-d-nutarimo-nr-n-8-97-del-terminu-zodynu-vertinimo-taisykliu-pakeitimo-1
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  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

2007 m. birželio 5 d. rekomendacijos 

Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų 

rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės 

faunos ir floros rūšių tarptautinės 

prekybos konvenciją, lietuviškų 

pavadinimų“ papildymo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. 

birželio 5 d. rekomendacijos Nr. R-1 (l-11) „Dėl 

kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių 

laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės 

prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ 

papildymo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 

rekomendacijos „Dėl Prunus genties 

augalų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-2 „Dėl 

rekomendacijos „Dėl Prunus genties augalų 

pavadinimų“ 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai 

 

Aprobuoti  Lietuvos Respublikos Seimo, 

Aplinkos, Energetikos, Finansų, Susisiekimo, 

Sveikatos apsaugos, Teisingumo ministerijos, 

Ūkio, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos banko, 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos terminų straipsnių rinkinius 

  5. Valstybinės kalbos vartojimo, 

norminimo ir sklaidos programos 

priemonių planas 

Pritarti Valstybinės kalbos vartojimo, 

norminimo ir sklaidos programos priemonių 

planui, jį tvirtinti kartu su programa 

  6. Kiti dalykai Į Kalbos komisijos Ekspertų sąrašą įtraukti 

Egidijų Žalneravičių (Gamtos tyrimų centras); 

Nepritarti V. Labučio pastaboms ir D. Kuodytės 

pasiūlymams dėl Valstybinės kalbos 

konstitucinio įstatymo projekto; 

Pritarti idėjai kasmet apdovanoti akademinių 

leidinių redaktorius, terminų kūrėjus 

4. 04-30 1. Nutarimo „Dėl Valstybinės kalbos 

vartojimo, norminimo ir sklaidos 

programos patvirtinimo“ projektas  

Priimti nutarimą Nr. N-2 (157) „Dėl 

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir 

sklaidos programos patvirtinimo“ 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 

Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos 

taisyklingumo vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl 

Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos 

taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 

žodynas 

Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Kultūros, 

Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos 

apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Vidaus reikalų, 

Žemės ūkio ministerijų, Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento, Specialiųjų tyrimų 

tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos, Lietuvos banko terminų 

straipsnių rinkinius; 

teigiamai įvertinti V. Dagienės, T. Jevsikovos, 

S. Vaicekauskienės „Kompiuterių vartotojų 

teminį žodynėlį“ 

  4. Kiti dalykai Išbraukti S. Temčiną iš Ekspertų sąrašo (paties 

prašymu) 

5. 05-28 1. Protokolinio nutarimo „Dėl kai 

kurių varliagyvių klasės (Amphibia) 

kirmrausinių (Gymnophiona) būrio 

varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „Dėl kai 

kurių varliagyvių klasės (Amphibia) 

kirmrausinių (Gymnophiona) būrio varliagyvių 

lietuviškų pavadinimų“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 

žodynai 

Aprobuoti  Aplinkos, Finansų, Sveikatos 

apsaugos, Ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio 

http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2007-m-birzelio-5-d-rekomendacijos-nr-r-1-l-11-del-kai-kuriu-augalu-rusiu-irasytu-i-nykstanciu-laukines-faunos-ir-floros-rusiu-tarptautines-prekybos-konvencija-lietuvisku-pavadinimu-papildymo-2
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-prunus-genties-augalu-pavadinimu
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-prunus-genties-augalu-pavadinimu
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-prunus-genties-augalu-pavadinimu
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-prunus-genties-augalu-pavadinimu
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-prunus-genties-augalu-pavadinimu
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-prunus-genties-augalu-pavadinimu
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-kalbos-vartojimo-norminimo-ir-sklaidos-programos-patvirtinimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-kalbos-vartojimo-norminimo-ir-sklaidos-programos-patvirtinimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-kalbos-vartojimo-norminimo-ir-sklaidos-programos-patvirtinimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-kalbos-vartojimo-norminimo-ir-sklaidos-programos-patvirtinimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-kalbos-vartojimo-norminimo-ir-sklaidos-programos-patvirtinimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-kalbos-vartojimo-norminimo-ir-sklaidos-programos-patvirtinimo
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ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos terminų 

straipsnių rinkinius;  

teigiamai įvertinti E. Kisino „Lietuvių–anglų 

kalbų karo technikos žodyną“, G. Grigo, 

S. Pedzevičienės „Dažnai pasikartojančių 

kompiuterijos frazių žodyną“ (pasiūlyta keisti 

pavadinimą į „Kompiuterijos frazynas“), 

V. Dagio, V. Dagienės, T. Jevsikovos, G. Grigo 

„Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodyną“, 

V. Dagienės, T. Jevsikovos „Aiškinamąjį 

norminį kompiuterijos žodyną“ (pasiūlyta keisti 

pavadinimą į „Aiškinamasis kompiuterijos 

terminų žodynas“), „Aiškinamojo medienos 

terminų žodyno“ pataisymus ir papildymus 

  3. Kiti dalykai Nepritarti Lietuvos mokslo tarybos siūlymui 

Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo 

projekte numatyti galimybę Lietuvos 

mokslininkams mokslinio tyrimo finansavimo 

paraiškų dokumentacijos mokslinę dalį teikti tik 

anglų kalba 

6. 06-16 1. Išvada dėl Lietuvos Respublikos 

vardų ir pavardžių rašymo dokumen-

tuose įstatymo projekto Nr. XIIP-

1653(2) 

Pritarti išvadai dėl Lietuvos Respublikos vardų 

ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo 

projekto Nr. XIIP-1653(2) 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Lietuvos Respublikos Seimo, 

Aplinkos, Finansų, Susisiekimo, Sveikatos 

apsaugos, Žemės ūkio ministerijų, Ryšių 

reguliavimo tarnybos terminų straipsnių 

rinkinius 

7. 10-01 1. Protokolinio nutarimo „Dėl 

rekomendacijos „Dėl kai kurių 

Lietuvoje gyvenančių pilvakojų 

moliuskų klasės (Gastropoda) ir 

dvigeldžių moliuskų klasės (Bivalvia) 

moliuskų lietuviškų pavadinimų“ 

projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „Dėl 

rekomendacijos „Dėl kai kurių Lietuvoje 

gyvenančių pilvakojų moliuskų klasės 

(Gastropoda) ir dvigeldžių moliuskų klasės 

(Bivalvia) moliuskų lietuviškų pavadinimų“ 

 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 

rekomendacijos „Dėl kai kurių 

varliagyvių klasės (Amphibia) 

uodegotųjų varliagyvių (Caudata) 

būrio varliagyvių lietuviškų 

pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 „Dėl 

rekomendacijos „Dėl kai kurių varliagyvių 

klasės (Amphibia) uodegotųjų varliagyvių 

(Caudata) būrio varliagyvių lietuviškų 

pavadinimų“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 

žodynas 

Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Kultūros, 

Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos 

apsaugos, Ūkio, Teisingumo, Žemės ūkio 

ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos, Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos terminų straipsnių 

rinkinius; 

teigiamai įvertinti V. Būdos „Aiškinamąjį 

projektų valdymo terminų žodyną“  

  4. Kiti dalykai Aptartos autentiškų asmenvardžių gramatinimo 

http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-kai-kuriu-lietuvoje-gyvenanciu-pilvakoju-moliusku-gastropoda-klases-ir-dvigeldziu-moliusku-bivalvia-klases-moliusku-lietuvisku-pavadinimu
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-kai-kuriu-lietuvoje-gyvenanciu-pilvakoju-moliusku-gastropoda-klases-ir-dvigeldziu-moliusku-bivalvia-klases-moliusku-lietuvisku-pavadinimu
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-kai-kuriu-lietuvoje-gyvenanciu-pilvakoju-moliusku-gastropoda-klases-ir-dvigeldziu-moliusku-bivalvia-klases-moliusku-lietuvisku-pavadinimu
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-kai-kuriu-lietuvoje-gyvenanciu-pilvakoju-moliusku-gastropoda-klases-ir-dvigeldziu-moliusku-bivalvia-klases-moliusku-lietuvisku-pavadinimu
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-kai-kuriu-lietuvoje-gyvenanciu-pilvakoju-moliusku-gastropoda-klases-ir-dvigeldziu-moliusku-bivalvia-klases-moliusku-lietuvisku-pavadinimu
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-kai-kuriu-lietuvoje-gyvenanciu-pilvakoju-moliusku-gastropoda-klases-ir-dvigeldziu-moliusku-bivalvia-klases-moliusku-lietuvisku-pavadinimu
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nuostatų tikslinimo kryptys 

8. 12-11 1. Protokolinio nutarimo „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

2010 m. spalio 28 d. protokolinio 

nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 

Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 

papildymo“ projektas 

 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-7 „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 

spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 

„Dėl Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ 

papildymo“ 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 

2007 m. gruodžio 20 d. rekomen-

dacijos Nr. R-4 „Dėl Terminų žodynų 

rengimo bendrųjų reikalavimų“ 

pakeitimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 „Dėl 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. 

gruodžio 20 d. rekomendacijos Nr. R-4 „Dėl 

Terminų žodynų rengimo bendrųjų 

reikalavimų“ pakeitimo“  

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 

Apdovanojimo už lietuvių kalbos 

puoselėjimą skyrimo nuostatų 

patvirtinimo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-9 „Dėl 

Apdovanojimo už lietuvių kalbos puoselėjimą 

skyrimo nuostatų patvirtinimo“ 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai, 

žodynas, standartas 

Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, 

Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, 

Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, 

Ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijų, 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, 

Lietuvos banko, Ryšių reguliavimo tarnybos, 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos terminų straipsnių rinkinius; 

Teigiamai įvertinti E. Kisino „Anglų–lietuvių 

kalbų karybos žodyno“ trečiąjį pataisytą 

leidimą; 

Lietuvos standarto „Kultūros vertybių 

išsaugojimas. Pagrindiniai bendrieji terminai ir 

apibrėžtys“ terminus 
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