
 
 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. veiklos ataskaitos  
5 priedas 

29 

 

5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai 
 
Eil. 
Nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 
 

02-02 1. Nutarimo „Dėl valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1998 m. sausio 29 
d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Terminų 
standartų aprobavi-mo taisyklių“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-1 (132) „Dėl 
valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. sausio 29 
d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Terminų standartų 
aprobavimo taisyklių“ pakeitimo“ 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl seniūnaitijų 
pavadinimų sudarymo ir rašymo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl seniūnaitijų pavadinimų 
sudarymo ir rašymo“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynai, standartai 

Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Susisiekimo, 
Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų 
terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti Lietuvos standarto 
„Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“ 
terminų straipsnius; 
„Lingvodidaktikos terminų žodyną“; 

  4. Kalbos komisijos ekspertų sąrašo 
tvirtinimas 

Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą  

2. 03-01 1. Kalbos komisijos 2011 m. veiklos 
ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2011 metų veiklos ataskaitai 

  2. Valstybinės Kalbos inspekcijos 2011 
m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2011 
metų veiklos ataskaitai 

  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-2 (133) „Dėl 
valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 
d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių 
pavadinimų“ pakeitimo“  

  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 

Priimti nutarimą Nr. N-3 (134) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 
2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių 
pavadinimų“ pakeitimo“ 

  5. 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-2 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 
spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 
„Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ 
pakeitimo“  

  6. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynai 

Aprobuoti Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio 
ministerijų, Lietuvos banko, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius;  
teigiamai įvertinti Krašto apsaugos ministerijos 
terminų straipsnius, įeinančius į „NATO 
standartizacijos terminų aiš-kinamąjį žodyną“    

  7. Kiti dalykai  Padidinti Programų skyriaus vyriausiojo 
specialisto pareigybės kvalifikacinę kategoriją 
(9); 
Pritarti naujo tipo vairuotojo pažymėjimo 
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žymai „Pagal Europos Bendrijų pavyzdį“  
3. 04-26 1. Protokolinio nutarimo „Dėl Gruzijos 

administracinių regionų pavadinimų“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl 
Gruzijos administracinių regionų pavadinimų“  

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai, žodynai 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Vidaus 
reikalų, Žemės ūkio ministerijų, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos, Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos, Lietuvos banko 
terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti Lietuvos standarto 
„Neardomieji bandymai. Terminija. 9 dalis. 
Akustinės spinduliuotės bandymų terminai“ 
naujus terminus; 
„Žinių technologijų terminų žodynėlį“ (el. 
leidimas), „NATO turto sekimo terminų 
žodyną“ 

4. 06-28 1. Kalbos komisijos pakomisių 
sudarymas 

Sudaryti šias pakomises: Gramatikos, rašybos ir 
skyrybos, Tarties ir kirčiavimo, 
Terminologijos, Vadovėlių vertinimo, 
Vardyno, Žodyno, Laikinąją „Vertimo 
vadovo“ 

  2. Kalbos programų koordinavimo 
tarybos sudarymas 

Sudaryti Kalbos programų koordinavimo 
tarybą (patvirtinta sudėtis) 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynai 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Žemės ūkio 
ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento, Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius;  
Teigiamai įvertinti „Aiškinamąjį imunologijos 
ir alergologijos terminų žodyną“ 

  4. Kiti dalykai  Naujos sudėties komisija supažindinta su 
sekretoriato skyrių veikla; 
Nepritarta netradicinei vardo formai Titus 

5. 09-27 1. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 
d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl Bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo(si) 
dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
papildymo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-4 (135) „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. 
gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl 
Bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) 
dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
papildymo“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai 

Aprobuoti Aplinkos, Krašto apsaugos, 
Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Ūkio, Vidaus reikalų, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos terminų 
straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti Lietuvos standarto „Dujų 
balionai. Terminija“ ir  „Krovinių padėklai. 
Aiškinamasis žodynas“ terminų straipsnius  

  3. Asmenvardžius reglamentuojan-čių 
teisės aktų apžvalga ir problemos  

Pritarti nuostatai, kad asmenvardžių teikimas 
dokumentuose yra ne kalbinis, bet teisinis 
klausimas. Kalbos sistemos apsaugos aspektu 
svarbus tinkamas asmenvardžių vartojimas 
tekste, jį užtikrina linksnių galūnės 

  4. Programų koordinavimo tarybos Įtraukti į Programų koordinavimo tarybą dr. 
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sudėties papildymas R. Vladarskienę 
6. 11-08 1. Nutarimo „Dėl viešosios 

informacijos ne valstybine kalba 
pateikimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-5 „Dėl viešosios 
informacijos ne valstybine kalba pateikimo“   

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
svetimžodžių atitikmenų sąrašo 
papildymo“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „Dėl 
svetimžodžių atitikmenų sąrašo papildymo“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, 
žodynai 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Kultūros, Susisiekimo, Ūkio, Vidaus reikalų, 
Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos banko, 
Policijos departamento, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti „Anglų–lietuvių kalbų karo 
technikos žodyną“ 

  4. Kalbos technologijų pakomisės 
sudarymas 

Sudaryti Kalbos technologijų pakomisę 
(patvirtinta sudėtis) 

  5. Kiti dalykai Parengti atsakymą į Lietuvos nacionalinio 
UNESCO sekretoriato klausimą dėl žemaičių 
kalbos įtraukimo į UNESCO nykstančių kalbų 
sąrašą 

7.  12-20 1. Protokolinio nutarimo „Dėl re-
komendacijos „Dėl dekoratyvinių 
augalų lietuviškų pavadinimų (A–B)“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (A–B)“   
 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartai 

Aprobuoti Energetikos, Finansų, Krašto 
apsaugos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Žemės ūkio 
ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos, Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos, terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti Lietuvos standartų 
„Takiosios medžiagos tekėjimo vamzdynais 
matavimas. Aiškinamasis žodynas ir 
simboliai“, „Kietasis atgautasis kuras. 
Terminija, apibrėžtys ir aprašymai“, 
„Ekspozicija darbo vietoje. Terminija“ terminų 
straipsnius 

  3. Pakomisių 2013–2016 m. darbo 
planai 

Pritarti pakomisių 2013–2016 m. darbo 
planams  

 

        


