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5 priedas. Kalbos komisijos posėdžiai 
 
Eil. 
Nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 
 

01-24 1. Kalbos patarimų knygos „Leksika: 
skolinių vartojimas“ pataisyto leidimo 
projektas  

Pritarti Kalbos patarimų knygos „Leksika: skolinių 
vartojimas“ pataisyto leidimo projektui 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai  Aprobuoti Finansų, Susisiekimo, Užsienio reikalų 
ministerijų terminų straipsnių rinkinius 

  3. Kalbos komisijos ekspertų sąrašo 
tvirtinimas 

Patvirtinti Kalbos komisijos ekspertų sąrašą 

  4. Informacija apie specialybės kalbos 
dėstymą aukštosiose mokyklose 

Peržiūrėti specialybės kalbos dalykų aprašus, 
įvertinti aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų kalbos 
kokybę 

2. 02-28 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2012 m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 
m. veiklos ataskaitai 

  2. Valstybinės Kalbos inspekcijos 2012 m. 
veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybinės kalbos inspekcijos 2012 m. 
veiklos ataskaitai 

  3. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo 
Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ 
papildymo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-1 (137) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 
„Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ papildymo“ 

  4. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl valstybių parlamentų 
lietuviškų pavadinimų“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl valstybių parlamentų 
lietuviškų pavadinimų“ 

  5. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Kultūros, 
Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, 
Žemės ūkio ministerijų, Policijos departamento, 
Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos terminų straipsnių 
rinkinius;  
teigiamai įvertinti „Aiškinamąjį elektro-technikos ir 
elektronikos gaminių terminų žodyną“ 

  6. Skolinių vartojimo reglamentavimas „Kalbos patarimų“ knygos „Leksikos skoliniai“ 
pataisyto leidimo rankraščiui skirti mokslinį 
redaktorių.  

  7. Kiti dalykai Sudaryti tarmių užrašymo metodikos, skirtos 
visuomenei, darbo grupę (patvirtinta sudėtis); 
padidinti Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto 
pareigybės kvalifikacinę kategoriją (10) 

3. 04-04 1. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. 
nutarimo Nr. N-2 (91) „Dėl Įmonių, 
įstaigų ir organizacijų simbolinių 
pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-2 (138) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. 
nutarimo Nr. N-2 (91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir 
organizacijų simbolinių pavadinimų darymo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

  2. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (C–F)“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą  Nr. PN-2 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (C–F)“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynai Aprobuoti Finansų, Susisiekimo, Ūkio, Žemės ūkio 
ministerijų, Lietuvos banko, Ryšių reguliavimo 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti „Projektų valdymo terminų 
žodyną“ 

  4. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: 
skolinių vartojimas“ pataisyto leidimo 
projektas 

Pritarti „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: 
skolinių vartojimas“ pataisyto leidimo projektui 

  5. Projektas „Sociolingvistinis Lietuvos 
žemėlapis: miestai ir miesteliai“ 

Pristatytas projektas „Sociolingvistinis Lietuvos 
žemėlapis: miestai ir miesteliai“ 

  6. Kiti dalykai Atlikti aukštųjų mokyklų specialybės kalbos kurso 
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programų apžvalgą ir baigiamųjų darbų kalbos 
taisyklingumo tyrimą. Sudaryta tyrimą vykdysianti 
darbo grupė. 

4. 05-09 1. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos 2004 m. birželio 3 d. 
nutarimo Nr. N-8 (97) „Dėl Terminų 
žodynų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-3 (139) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 2004 m. birželio 3 d. 
nutarimo Nr. N-8 (97) „Dėl Terminų žodynų 
vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

  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-4 (140) „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 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 
54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ 
pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-5 (141) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl 
valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  4. 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-6 (142) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. 
nutarimo Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų 
pavadinimų“ pakeitimo“ 

  5. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (G–K)“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (G–K)“  
 

  6. 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-4 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 
spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 
valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  7. Protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 
14 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-3 
„Dėl rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų 
gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. 
gegužės 14 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-3 
„Dėl rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų 
gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  8.  Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Sveikatos apsaugos, 
Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos 
banko, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
terminų straipsnių rinkinius 

  9. Kiti dalykai  Išklausyta Lietuvių kalbos instituto Vardyno 
skyriaus vadovo K. Garšvos nuomonė dėl kitų 
kalbų asmenvardžių ir vietovardžių teisinio 
reglamentavimo; 
nepritarti siūlymui į Lietuvos vietovardžių sąrašą 
įtraukti pavadinimą Dainava  

5. 06-20 1. 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-7 (143) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl 
valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ 

  2. 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-8 (144) Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl 
valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ 

  3. 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-6 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 
spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 
valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 

  4. Protokolinio nutarimo „Dėl 2004 m. Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-7 (k-10.1) 
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spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 11 (k-10) 
„Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir 
galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo“ 
pakeitimo ir papildymo“ projektas 

„Dėl 2004 m. spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 11 
(k-10) „Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) ir 
galūninės darybos būdvardžių kirčiavimo“ 
pakeitimo ir papildymo“  

  5. Protokolinio nutarimo „Dėl 2005 m. 
kovo 3 d. rekomendacijos Nr. R-1 (k-14) 
„Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių 
kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-8 (k-14.1) 
„Dėl 2005 m. kovo 3 d. rekomendacijos Nr. R-1 
(k-14) „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių 
kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ 

  6. Protokolinio nutarimo „Dėl 2004 m. 
spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 12 (k-11) 
„Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ 
projektas 

Taisyti nutarimo projektą 

  7. Protokolinio nutarimo „Dėl 2004 m. 
spalio 28 d. rekomendacijos Nr. 13 (k-12) 
„Dėl kai kurių priešdėlinių ir sudurtinių 
būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ 

Taisyti nutarimo projektą 

  8. Protokolinio nutarimo „Dėl kai kurių 
priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“ 
pakeitimo ir papildymo“ 

Taisyti nutarimo projektą 

  9. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Energetikos, Susisiekimo, Sveikatos 
apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, 
Policijos departamento, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius 

  10. Teisingumo ministerijos parengtas 
Vyriausybės nutarimo „Dėl pasiūlymo 
valstybinei lietuvių kalbos komisijai“ 
projektas 

Pritarti parengtam Kalbos komisijos atsakymo 
projektui 

  11. Peticija „Dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso ir Lietuvos 
Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 
papildymo“  

Nepritarti peticijoje teikiamiems siūlymams 

6. 10-03 1. Nutarimo  „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 
48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ 
projekto 

Priimti nutarimą Nr. N-9 (145) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl 
valstybių pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  2. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 
54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ 
pakeitimo“ projekto 

Priimti nutarimą Nr. N-10 (146) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl 
valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  3. 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-9 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. 
spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 
valstybių gyventojų pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  Protokolinio nutarimo „Dėl 2005 m. 
gegužės 5 d. rekomendacijos Nr. R-8 (k-
15) „Dėl kai kurių priesaginių 
veiksmažodžių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ 

Nr. PN-10 (k-15.1) „Dėl 2005 m. gegužės 5 d. 
rekomendacijos Nr. R-8 (k-15) „Dėl kai kurių 
priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ 

 
  Protokolinio nutarimo „Dėl 2004 m. spalio 

28 d. rekomendacijos Nr. 12 (k-11) „Dėl 
kai kurių priesaginių būdvardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ 

Nr. PN-11 (k-11.2) „Dėl 2004 m. spalio 28 d. 
rekomendacijos Nr. 12 (k-11) „Dėl kai kurių 
priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ 
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  Protokolinio nutarimo „Dėl 2004 m. spalio 
28 d. rekomendacijos Nr. 13 (k-12) „Dėl 
kai kurių priešdėlinių ir sudurtinių 
būdvardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ 

Nr. PN-12 (k-12.1) „Dėl 2004 m. spalio 28 d. 
rekomendacijos Nr. 13 (k-12) „Dėl kai kurių 
priešdėlinių ir sudurtinių būdvardžių kirčiavimo“ 
pakeitimo ir papildymo“ 

  Protokolinio nutarimo „Dėl 2003 m. 
gruodžio 4 d. rekomendacijos Nr. 8 (k-5) 
„Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių 
kirčiavimo“ pakeitimo ir papildymo“ 

Nr. PN-13 (k-5.2) „Dėl 2003 m. gruodžio 4 d. 
rekomendacijos Nr. 8 (k-5) „Dėl kai kurių 
priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ 
 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, 
Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Ūkio, Vidaus reikalų, Žemės ūkio 
ministerijų, Lietuvos banko, valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos terminų straipsnių rinkinius 

  4. Kiti dalykai Į Terminologijos pakomisę įtraukti Lietuvių kalbos 
instituto Terminologijos centro darbuotoją A. 
Mitkevičienę; 
Nepritarti Civilinio kodekso 2.40 str. projektui; 
Pakeisti Svetimžodžių keitimo lietuviškais 
atitikmenimis skyriaus vyresniojo specialisto 
kvalifikacinę kategoriją (9); 

7.  10-24 1. 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-10 (146) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl 
valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“ 
 

  2. Nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 
60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir 
skyrybos“ pakeitimo“ projektas 

Priimti nutarimą Nr. N-11 (147) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl 
lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (L–N)“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-14 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (L–N)“  

  4. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Socialinės apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo, Užsienio reikalų, Žemės 
ūkio ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, 
terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti „Aiškinamąjį medienos terminų 
žodyną“ 

  5. Kiti dalykai Pritarti Lietuvių kalbos plėtros informacinėse 
technologijose gairių 2014–2020 m. projektui; 
Pritarti atsakymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
(dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl pasiūlymo 
valstybinei lietuvių kalbos komisijai“) projektui; 
Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis 
skyriaus vyresniojo specialisto kvalifikacinę 
kategoriją pakeisti į vyriausiojo specialisto 12 
kategoriją; 
Negriežtinti ž. holokaustas rašybos nuostatos; 
Į Terminologijos pakomisę įtraukti VU GMF 
darbuotoją G. Trakimą   

8 11-28 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-15 „Dėl 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „Dėl 
svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“ 

  2. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcijos 
„Visos tarmės gražiausios...“ projektas 

Pritarti Tarmių medžiagos rinkimo instrukcijos 
„Visos tarmės gražiausios...“ projektui 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Teisingumo, Vidaus reikalų, Žemės ūkio 
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ministerijų, Policijos departamento, Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos terminų straipsnių 
rinkinius; 

  4. Kiti dalykai Pritarti Valstybinės kalbos politikos gairių rengimui 
ir darbo grupės struktūrai; 
Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis 
skyriaus vyresniojo specialisto 9 kvalifikacinę 
kategoriją pakeisti į vyriausiojo specialisto 12 
kategoriją; 
parengti rekomenduojamų vardų sąrašą; 
į Kalbos komisijos ekspertų sąrašą įtraukti G. Kynę, 
doc. dr. J. Pabrėžą ir A. Razmantienę 

9 12-19 1. 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-13 (149) „Dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl 
valstybių 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-16 „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 dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (O–P)“ projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-17 „Dėl 
rekomendacijos „Dėl dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (O–P)“  
 

  4. Rekomendacijų Vyriausybei dėl tarmių 
metų tąsos projektas 

Pritarti rekomendacijų Vyriausybei dėl tarmių metų 
tąsos projektui 

  5. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynai, 
standartai 

Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Susisiekimo, Teisingumo ministerijų, Lietuvos 
banko terminų straipsnių rinkinius; 
Teigiamai įvertinti „Aiškinamąjį aprangos terminų 
žodyną“; 
Teigiamai įvertinti terminų standarto 
„Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų 
atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas“ terminų 
straipsnius 

  Kiti dalykai Pritarti žodžio kaštai vartojimo tam tikromis 
reikšmėmis 

   

 


