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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) siekis panaikinti 1997 m. gruodžio 18 

d. nutarimą Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ (toliau – DKKS) ir patvirtinti kaip 

rekomendaciją sukeltų daug neigiamų pasekmių.  

Pritariame, kad DKKS reikia atnaujinti, daug ką pakeisti, tačiau nepritariame nuostatai padaryti 

jį rekomendacinį ir norime atkreipti dėmesį į keletą dalykų. 

Valstybinė kalbos inspekcija ir savivaldybių kalbos tvarkytojai, vykdydami valstybinės kalbos 

taisyklingumo kontrolę, nuolatos naudojasi DKKS. Jam tapus rekomendaciniam, rašybos, skyrybos 

ir kitos VLKK nutarimais reglamentuojamos kalbos normos būtų svarbesnės nei žodyno, gramatikos 

ir kitos normos, kurių pažeidimai nurodyti DKKS. Kyla klausimas, kodėl siekiama naikinti tik vieną 

nutarimą, o kiti lieka galioti? Gal trūksta sisteminio požiūrio, o gal planuojama rekomendacijomis 

paversti ir kitus VLKK nutarimus? Tokiu atveju administracinio poveikio priemones būtų galima 

taikyti tik už valstybinės kalbos nevartojimą. Tačiau kaip tada būtų užtikrinamas viešosios kalbos 

taisyklingumas? Nejaugi bus atsisakoma taisyklingumo reikalavimo viešojoje kalboje? Ar mokykla 

bus įpareigota vartoti taisyklingą kalbą ir jos mokyti? Jei VLKK nutarimai bus tik rekomendaciniai, 

netenka prasmės ir valstybinės kalbos taisyklingumo kontrolės funkcija. Kokia prasmė tikrinti 

žiniasklaidos priemonių, iškabų, reklamos, informacinių užrašų, įstaigų, įmonių dokumentų, prekių 

aprašų kalbą, jei nėra teisinio pagrindo reikalauti kalbos klaidas ištaisyti arba užtikrinti, kad jos 

nesikartotų? Ar galima pagrįstai tikėtis, kad bent dalis viešosios kalbos vartotojų geranoriškai ieškos 

atsakymų, konsultuosis su specialistais, norėdami taisyklingai parašyti viešąjį užrašą ar reklamą? 

Tikėtina, kad viešosios kalbos klaidų rastųsi žymiai daugiau. O tai būtų žingsnis atgal.  

Sutinkame, kad esama kalbos priežiūros sistema nėra tobula, bet pirmiausia reikėtų turėti aiškią 

viziją, kaip ji bus pakeista, ir tik tada ją griauti. Manome, kad prieš keičiant VLKK nutarimų teisinį 

reglamentavimą reikėtų parengti kitus šaltinius, kuriuose visuomenei suprantamai ir patogiai būtų 

pateikta informacija apie didžiausius bendrinės lietuvių kalbos normų pažeidimus. Tie šaltiniai turėtų 

būtų pripažinti norminiais. Be to, reikėtų numatyti būdus, kaip užtikrinti ar bent kaip siekti, kad tų 

nustatytų bendrinės lietuvių kalbos normų būtų laikomasi. Galbūt įvairias veiklos sritis 

reglamentuojančiuose teisės aktuose vertėtų nustatyti, kad privaloma laikytis valstybinės kalbos 

vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų? Tokiems pokyčiams būtina gerai pasirengti, o tam reikia 

laiko ir, žinoma, viešumo, visuomenės apklausų, specialistų nuomonių. Bendrinės kalbos tvarkybos 

strategija turi būti aiški ir suprantama tiek kalbininkams, tiek kalbos vartotojams. 

Manome, kad galimybė taikyti administracinio poveikio priemones kalbos priežiūros procesą 

daro paveikesnį, drausmina viešosios kalbos vartotojus. Rekomendacinio pobūdžio sąrašu galima 

remtis atliekant šviečiamąją veiklą, o kontrolei vykdyti daugeliu atvejų jo galios būtų per menkos. Be 

to, kalbos sistemos priežiūros silpnėjimo tendencijos turėtų neigiamos įtakos ir visuomenės 

raštingumui, ir lietuvių kalbos prestižui.  

Mūsų nuomone, pirmiausia reikėtų turėti teisininkų išvadas ir pasiūlymus dėl valstybinės 

kalbos taisyklingumo priežiūros įrankių, aiškią ateities viziją ir būsimą kalbos norminimo bei 

priežiūros sistemos modelį. Todėl prašome atsižvelgti į išdėstytus samprotavimus ir neskubėti priimti 

galutinio sprendimo dėl DKKS.  
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