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5 priedas. Kalbos komisijos pos÷džiai  

Eil. 
nr. 

Data Svarstyta Nutarta 

1. 01-30 1. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 
28 d. nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos 
vietovardžių sąrašo“ pakeitimo ir 
papildymo“ projektas   

Priimti nutarimą Nr. N-1 (150) „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. 
nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos vietovardžių 
sąrašo“ pakeitimo ir papildymo“   
 

  2. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. 
nutarimo Nr. N-10 (99) „D÷l Europos 
Sąjungos bendrosios valiutos 
pavadinimo lietuvių kalboje“ 
papildymo“ projektas  

Priimti nutarimą Nr. N-2 (151) „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. 
nutarimo Nr. N-10 (99) „D÷l Europos Sąjungos 
bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ 
papildymo“  
 

  3. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 
18 d. nutarimo Nr. 68 „D÷l Didžiųjų 
kalbos klaidų sąrašo“ pakeitimo“ 
projektas  

Priimti nutarimą Nr. N-3 (152) „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. 
nutarimo Nr. 68 „D÷l Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašo“ pakeitimo“  
 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Teisingumo, Ūkio, 
Žem÷s ūkio ministerijų terminų straipsnių 
rinkinius 

  5. 2014 metų pakomisių darbo planai Pritarti 2014 metų pakomisių darbo planams  
  6. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas Patvirtinti kalbos komisijos ekspertų sąrašą  
2. 02-27 1. Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 

2013 m. veiklos ataskaitos projektas 
Pritarti Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2013 m. veiklos ataskaitai 

  2. Valstybin÷s kalbos inspekcijos 
2013 m. veiklos ataskaitos projektas 

Pritarti Valstybin÷s kalbos inspekcijos 2013 m. 
veiklos ataskaitai 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Žem÷s ūkio ministerijų, 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento, 
Radiacin÷s saugos centro, Valstybin÷s vaistų 
kontrol÷s tarnybos terminų straipsnių rinkinius 

3. 04-10   1. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynas Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Socialin÷s apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Vidaus 
reikalų, Žem÷s ūkio ministerijų, Lietuvos banko, 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento, 
Ryšių reguliavimo tarnybos, Statistikos 
departamento, Valstybin÷s maisto ir veterinarijos 
tarnybos, Valstybin÷s vaistų kontrol÷s tarnybos 
terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti žodyną „Skolinti terminai ir jų 
atitikmenys“  

  2. Atsakymo į Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s raštą „D÷l asmenvardžių 
rašybos oficialiuose dokumentuose“ 
projektas 

Pritarti atsakymo į Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s raštą „D÷l asmenvardžių rašybos 
oficialiuose dokumentuose“ projektui 

  3. Kiti dalykai Siūlyti Europos Sąjungos bendrosios valiutos euro 
lietuvišką santrumpą Eur, euro centų – ct; 
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į gautą Lietuvos kultūros kongreso tarybos 
kreipimąsi d÷l asmenvardžių rašybos atsakyti 
remiantis per pos÷džio 2 klausimo svarstymą 
suformuluota pozicija 

4. 06-12 1. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 
28 d. nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos 
vietovardžių sąrašo“ papildymo“ 
projektas  

Priimti nutarimą Nr. N-4 (153) „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. 
nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos vietovardžių 
sąrašo“ papildymo“  
 

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 
Specialyb÷s kalbos programos“ 
pakeitimo“ projektas  

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-1 „D÷l 
Specialyb÷s kalbos programos“ pakeitimo“ 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l dekoratyvinių 
augalų lietuviškų pavadinimų (R–S)“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-2 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (R–S)“ 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynas 
 

Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Socialin÷s apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, 
Žem÷s ūkio ministerijų, Lietuvos banko, Ryšių 
reguliavimo tarnybos, Statistikos departamento, 
Valstybin÷s atomin÷s energetikos saugos 
inspekcijos, Valstybin÷s kainų ir energetikos 
kontrol÷s komisijos terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti „Didįjį lietuvių–anglų kalbų 
politechnikos žodyną“ (duomenų bazę) 

  5. Kiti dalykai Pristatytas projektas „Emigrantų kalba“;  
vyriausiojo specialisto (9 kategorijos) etatas iš 
Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis 
skyriaus perkeltas į Programų skyrių ir kategorija 
pakeista į 10 kategoriją  

5. 09-04 1. Išvadų d÷l Lietuvos Respublikos 
vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose įstatymų projektų Nr. 
XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675 projektas 

Pritarti išvadoms d÷l Lietuvos Respublikos vardų ir 
pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų 
Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675  

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, 
standartas 

Aprobuoti Lietuvos Respublikos Seimo, Aplinkos, 
Energetikos, Finansų, Kultūros, Socialin÷s 
apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos 
apsaugos, Ūkio ministerijų, Lietuvos banko, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybin÷s kainų ir 
energetikos kontrol÷s komisijos, Valstybin÷s vaistų 
kontrol÷s tarnybos terminų straipsnių rinkinius;  
teigiamai įvertinti Lietuvos standartą „Tarptautinis 
aiškinamasis metrologijos žodynas“ 

  3. Kiti dalykai Komisijos nariai supažindinti su Aukščiausiojo 
Teismo raštu d÷l asmenvardžių rašymo; 
Programų skyriaus vyriausiojo specialisto 9 
kategorija pakeista į sekretoriato vyriausiojo 
juriskonsulto 11 kategoriją 

6. 10-09 1. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 2000 m. kovo 2 d. 

Priimti nutarimą Nr. N-5 (154) „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 2000 m. kovo 2 d. nutarimo 
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nutarimo Nr. 1 (75) „D÷l Sanskrito 
vardų ir terminų rašymo“ pakeitimo“ 
projektas 

Nr. 1 (75) „D÷l Sanskrito vardų ir terminų 
rašymo“ pakeitimo“ 
 

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l 
rekomendacijos „D÷l dekoratyvinių 
augalų lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“ 
projektas 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „D÷l 
rekomendacijos „D÷l dekoratyvinių augalų 
lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“ 
 

  3. Protokolinio nutarimo „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2005 m. lapkričio 10 d. rekomendacijos 
Nr. R-12 (k-16) „D÷l kai kurių 
prieveiksmių kirčiavimo“ pakeitimo ir 
papildymo“ projektas  

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-4 „D÷l 
Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2005 m. 
lapkričio 10 d. rekomendacijos Nr. R-12 (k-16) 
„D÷l kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ pakeitimo 
ir papildymo” 
 

  4. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Socialin÷s apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, 
Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijų, Radiacin÷s 
saugos centro, Valstybin÷s maisto ir veterinarijos 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius 

  5. Kiti dalykai Į Kalbos komisijos Ekspertų sąrašą įtraukti 
dr. Aurelija Tamulionien÷ (Lietuvių kalbos 
institutas) ir doc. dr. Vytautas Tamutis 
(Aleksandro Stulginskio universitetas); 
sekretoriato vyriausiojo juriskonsulto 9 kategorija 
pakeista į Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto 
12 kategoriją; 
informacija apie EFNIL metinę konferenciją 

7. 11-13 1. Protokolinio nutarimas „D÷l kai 
kurių šeimų vabalų (Insecta: Coleoptera) 
lietuviškų pavadinimų“ 

Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-5 „D÷l kai 
kurių šeimų vabalų (Insecta: Coleoptera) lietuviškų 
pavadinimų“ 

  2. Terminų straipsnių rinkiniai, žodynas Aprobuoti Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, 
Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, 
Vidaus reikalų, Žem÷s ūkio ministerijų, Policijos 
departamento, Valstybin÷s kainų ir energetikos 
kontrol÷s komisijos, Valstybin÷s maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Valstybin÷s vaistų kontrol÷s 
tarnybos terminų straipsnių rinkinius; 
teigiamai įvertinti M. Jonikien÷s „Aiškinamąjį 
maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų 
žodyną“ 

  3. Kiti dalykai Pristatyti Kalbos komisijos atlikto 2010–2012 m. 
išleistų aukštųjų mokyklų vadov÷lių kalbos 
taisyklingumo vertinimo rezultatai; 
į Kalbos komisijos Ekspertų sąrašą įtraukta Jurgita 
Polonskait÷ (Viniaus universiteto Orientalistikos 
centras); 
nepritarta Neries salos pavadinimui John Lennon 

8. 12-11 1. Nutarimo „D÷l Valstybin÷s lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 
28 d. nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos 
vietovardžių sąrašo“ pakeitimo“ 
projektas  

Priimti nutarimą Nr. N-6 (155) „D÷l Valstybin÷s 
lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. 
nutarimo Nr. 63 „D÷l Lietuvos vietovardžių 
sąrašo“ pakeitimo“ 

  2. Protokolinio nutarimo „D÷l Priimti protokolinį nutarimą Nr. PN-6 „D÷l 
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Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. spalio 28 d. protokolinio 
nutarimo Nr. PN-6 „D÷l Svetimžodžių 
atitikmenų sąrašo“ papildymo“ 
projektas  

Valstybin÷s lietuvių kalbos komisijos 2010 m. 
spalio 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 „D÷l 
Svetimžodžių atitikmenų sąrašo“ papildymo“ 

  3. Terminų straipsnių rinkiniai Aprobuoti Aplinkos, Energetikos, Finansų, 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Žem÷s 
ūkio ministerijų, Valstybin÷s kainų ir energetikos 
kontrol÷s komisijos terminų straipsnių rinkinius 

  4. Kiti dalykai Pristatytas valstybin÷se Lietuvos aukštosiose 
universitetin÷se mokyklose 2013 m. apgintų  
magistro darbų kalbos taisyklingumo tyrimas, 
pritarta Kalbos komisijos ir Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijos raštui Švietimo ir mokslo 
ministerijai d÷l lietuvių kalbos mokymo stiprinimo 
bendrojo ugdymo mokyklose  

 
 
 


