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1. Terminų duomenys 

1.1. Antraštiniai terminai 

1.1.1. Terminų sinonimai 

IATE gali būti pateikiama vienos sąvokos sinonimų. Pravartu nurodyti jų hierarchiją 

(„preferred“, „admitted“
1
, „deprecated“) ir (arba) juos pagrįsti, paaiškinti pastaboje, 

pavyzdžiui, nurodyti sinonimų skirtumus ar bent jau atskirti jų vartojimo sritis. Trumpasis 

termino variantas nelaikomas termino sinonimu, jį reikia atskirai nurodyti iš atsidarančio 

sąrašo. 

Vis dėlto sinonimų nereikėtų teikti be būtino reikalo, kartais užtektų termino sinonimus ar 

variantus paminėti tik pastaboje (plačiau žr. 3 sk. „Termino pastaba“). Sinonimai pateisinami, 

kai: 

 sinonimų yra realioje vartosenoje ir nėra vieno aiškiai vyraujančio arba turinčio 

aukštesnį statusą, pvz., įsigalėjusio ES ar LR teisėje, aprobuoto Terminų banke ir pan.; 

 naują sąvoką įvardijantys terminai dar nėra nusistovėję; 

 sinonimai vartojami skirtinguose funkciniuose stiliuose arba skirtingose dalykinės 

kalbos atmainose, pvz., skiriasi mokslo ir administracinės kalbos terminai; 

 skiriasi ES ir LR teisės terminai; 

 sinonimai vartojami skirtinguose galiojančiuose maždaug vienodos svarbos ES 

dokumentuose. Vis dėlto tokiu atveju reikėtų imtis juos darninti ir nuspręsti, kuris 

vienas iš jų vartotinas arba bent kuriam teiktina pirmenybė; 

 nežymiai skiriasi sinonimų vartojimo dalykinė sritis, pvz., augalų ir gyvūnų genetika. 

Jei sritys visiškai skirtingos, reikia kurti atskiras korteles. 

Kartais vienoje kortelėje pateikiami EN pseudosinonimai, žymintys skirtingas sąvokas. 

Reikėtų vengti kurti lietuviškus pseudosinonimus. Radus tokį EN įrašą: 

1) reikėtų kreiptis į tos institucijos EN departamentą ir paprašyti, kad jie sutvarkytų EN 

įrašą; 

2) jei tai neįmanoma ar neracionalu (pvz., įrašas yra agentūros), reikėtų patiems sukurti 

naują kortelę (korteles) ir joje pateikti kitą sąvoką žymintį EN terminą nei teiktinas ar 

pirmasis EN terminas netinkamoje kortelėje ir atitinkamą LT terminą; EN arba 

lietuviško termino santykį su blogos kortelės sąvoka reikėtų paaiškinti pastaboje; 

                                                 
1
 Jei vienas sinonimas pažymėtas „preferred“, kitų nebūtina žymėti „admitted“ – tai savaime aišku. 
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3) įrašyti į tą pačią kortelę LT pseudosinonimus ir jų žymimų sąvokų skirtumus 

paaiškinti pastabose. 

1.1.2. Preliminarūs terminai 

Preliminarius terminus – naujai sukurtus, ekspertų pasiūlytus ar su jais derinamus, svarstomus 

institucijose, derinamus per VLS užklausą ir pan. – reikėtų kokiu nors būdu pažymėti, 

pvz., pastaba „preliminarus terminas“ (žr. 3 sk.), nurodyti laikiną šaltinį (žr. 1.2.17) ar kt. 

Preliminariam terminui rekomenduojama suteikti 2 patikimumo lygį. Tam tikrais atvejais, 

pvz., kai sistemiškas, pagal analogiją sukurtas naują sąvoką žymintis terminas įrašytas į 

laikiną dokumentą ir pateikta pakankamai duomenų sąvokai suprasti, termino patikimumo 

lygis gali būti 3. 

1.1.3. Terminų forma 

Antraštiniai terminai pateikiami vns. forma, išskyrus atvejus, kai pagrindinis LT termino dkt. 

yra daugiskaitinis arba kai apibrėžiama kuopa, grupė, kategorija, pvz.: 

Definition: įgyvendinant bendrąją prekybos politiką nustatytos netarifinio 

reguliavimo priemonės, apibrėžtos tarptautinės prekybos prekėmis 
tvarką reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų nuostatose 

Term: prekybos politikos priemonės 

Plg. EN įrašą: 

Definition: non-tariff measure established, as part of the common commercial policy, 
in the form of Union provisions governing international trade in goods 

Term: commercial policy measure 

Termino lauke neturėtų būti naudojami jokie papildomi (skyrybos) ženklai: brūkšneliai, 

skliausteliai, kabutės, nebent jie yra termino dalis. 

Tinkamų terminų su skyrybos ženklais pavyzdžiai: 

Term: iniciatyva „Naujas horizontas“ 

 

Term: rinktuvas-džiovintuvas 

 

Term: bis(2-etilheksil)ftalatas 

Netinkamo termino pavyzdys:  

Term: mišrusis mokymas(is) 
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1.2. Terminų šaltiniai 

1.2.1. Šaltinio pasirinkimas 

Pirmiausia reikėtų ieškoti tokių termino šaltinių, kuriuose juo žymima sąvoka aiškiausiai 

atskleista ir geriausiai pagrįsta, pavyzdžiui, yra pateikta sąvokos apibrėžtis arba tekste 

gerai paaiškinti sąvokos požymiai, t. y. geras kontekstas. 

Pagal galimybes reikėtų nurodyti pirminį termino šaltinį, pvz., terminų žodyną, o ne terminų 

bazę, kaip antai LR terminų banką, kurioje, be kitų, paskelbti ir to žodyno terminai (žr. 

toliau). 

Pravartu nurodyti kelis svarbius termino šaltinius, pvz., žodyną, kuriame terminas apibrėžtas, 

ir teisės aktą, kurio taikymo sritis tiesiogiai susijusi su terminu žymima sąvoka, pvz.:  

Term: pramoninis dizainas 

Reference: Komisijos sprendimas 2011/275/ES dėl transeuropinės paprastųjų 

geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos 
specifikacijos, 32011D0275/LT ; 

Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas / N. Juškaitė ir kt. 
– Vilnius: Lietuvos geležinkeliai, 2006 

Keli skirtingo tipo šaltiniai didina termino patikimumą. 

1.2.2. Šaltinių hierarchija 

Jei pateikiami keli termino šaltiniai, pageidautina juos išdėstyti hierarchiškai pagal svarbą. 

Šaltinius rekomenduojama išdėstyti tokia tvarka: 

 per vieno langelio sistemą (VLS) suderintas terminas, 

 ES pirminės teisės aktas, 

 ES antrinės teisės aktas (reglamentas, direktyva, sprendimas, tarptautinis 

susitarimas ir kt.), 

 LR terminų bankas (aprobuoti terminai, žr. 1.2.4.), 

 LR teisės aktas, taip pat LR teisės aktu ratifikuotas tarptautinis susitarimas, 

 terminų žodynas, 

 ES teisės akto parengiamasis dokumentas: teisės akto pasiūlymas, 

komunikatas, žalioji knyga ir kt., 

 tos srities institucijos rašytinė informacija, pvz., ministerijos ar ES agentūros 

tinklalapis, 

 mokslinis straipsnis, disertacija, 

 techninis aprašas, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0275:LT:NOT
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 eksperto pasiūlymas, 

 ES informacinis leidinys, 

 mokslo populiarinimo straipsnis, populiarioji spauda, 

 kita. 

Tai tik orientacinė šaltinių tvarka, ją gali lemti kiti veiksniai, pvz., šaltinyje geriausiai pagrįsta 

sąvoka, straipsnio autorius – žymus tos srities specialistas ir kt. 

1.2.3. Šaltinių nuorodų pateikimas 

Šaltinio pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis. Didžiosios raidės rašomos tik pagal 

rašybos taisykles, kaip antai iš didžiosios raidės rašomas pirmas pavadinimo žodis arba 

visi pagrindinės ES institucijos pavadinimo žodžiai, pvz.: 

Reference: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTASEuropos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos 
vaistinių preparatų, 32007R1394/LT 

Šaltiniai vienas nuo kito atskiriami kabliataškiu ir eilutės lūžiu <br>.  

Ilgų šaltinių pavadinimai trumpinami, pvz., rašomi ne visi straipsnio ar žodyno autoriai, o tik 

pagrindinis (+ kt.), nerašomos paaiškinamosios pavadinimo dalys, rašomas ne visas 

autoriaus vardas, o tik pirma jo raidė bei visa pavardė ir pan. Plačiau žr. tolesniuose 

skirsniuose. 

Reference: Gražina Juodeikienė, Vytautas Kunigėlis , Daiva Vidmantienė, Willem. J. 

de KoeG. Juodeikienė ir kt. Greitas akustinis metodas deoksivalenoliui 
(DON) kviečiuose nustatyti. Santrauka // Veterinarija ir zootechnika. T. 
25 (47), 2004, p. 26–32 

Kai nuoroda teikiama į interneto šaltinį, pvz., tinklalapį, internetinį straipsnį ar pan., gale 

nurodoma, kada paskutinį kartą šaltinis žiūrėtas. 

Interneto nuoroda gali būti paslėptoji arba atviroji:  

a) atverta paslėptoji nuoroda: 

Reference:  

 sveikas.lt > Vaiku ligos > <A 

HREF="http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos/vaiku

_ligos/jaunatvinis_idiopatinis_artritas_jia"

>„Jaunatvinis idiopatinis artritas“</A> 

(žiureta 2016 03 22)
� 

b) užverta atviroji nuoroda: 

Reference: LR akcinių bendrovių įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 
2016 11 01), www.e-tar.lt/portal/... 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1394:LT:NOT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0
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Periodinių leidinių pageidautina nurodyti paskelbimo datą, pvz.:  

Reference: delfi.lt > Paskelbė kalifatą: ką tai reiškia (paskelbta 2014 06 30, žiūrėta 
2016 04 01)  

Nuorodos į kitus IATE straipsnius teikiamos skliausteliuose, pvz.: 

Note: 2016 m. gegužės mėn. pakeistas agentūros pavadinimas Europos 
aviacijos saugos agentūra ( IATE:903624 ). 

Nuorodos į šaltinius, kurių nėra lietuvių kalba, neverčiamos ir paliekamos originalo kalba. 

1.2.4. VLS užklausa 

Reference: Terminas suderintas per vieno langelio sistemą, VLS COM-2016-16. 

1.2.5. ES teisės aktai 

Dokumentų pavadinimai trumpinami, jei įmanoma. Rekomenduojama nerašyti: 

 datos, ypač jei dokumento paskelbimo data matyti iš jo numerio, 

 sąsajos su kitais teisės aktais, pvz., kokie teisės aktai tuo dokumentu keičiami (jei tai 

nėra esminė pavadinimo dalis), 

 komunikato adresatų, 

 papildomų dokumento žymenų ir pan. 

PAVYZDŽIAI: 

Reference: 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 

(pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1333) (tekstas svarbus EEE), 
32007R1394/LT 

 

Reference: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Atnaujintas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje 
strateginis pagrindas“, 52008DC0865/LT {SEK(2008) 3058} {SEK(2008) 
3059} /* KOM/2008/0865 galutinis */ 

Dokumento paskelbimo datą reikia nurodyti, jei ji svarbi dokumentui atsekti, pvz.: 

Reference: 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos išvados, dok. EUCO 
75/13 

Nereikia praleisti reglamentų, direktyvų ir sprendimų pradinių dalių, rodančių dokumentą 

priėmusias institucijas arba potipį, pvz.: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, 

Komisijos įgyvendinimo sprendimas, Komisijos direktyva. 

Nuoroda į konvenciją pateikiama per nuorodą į ES teisės akto dėl tos konvencijos 

ratifikavimo priedą, pvz.: 

http://www.delfi.lt/news/daily/world/paskelbe-kalifata-ka-tai-reiskia.d?id=65174215
javascript:followCrossRef(903624,'NORMAL')
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1394:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0865:LT:NOT
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/13/st00/st00075.lt13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/13/st00/st00075.lt13.pdf
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Reference: Tarybos sprendimo 2009/477/EB dėl 1975 m. lapkričio 14 d. Muitinės 
konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (TIR 

konvencija) paskelbimo priedas2 

Kai kurių dokumentų numerį, kuris nenurodytas pavadinime, galima rasti „EUR-Lex“ ir 

įterpti į pavadinimą, pvz.: 

Reference: 2009 m. kovo 12 d. Komisijos sprendimas 2009/300/EB, kuriuo nustatomi 
patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį 
ženklą televizoriams, 32009D0300/LT 

CELEX nuoroda pateikiama po dokumento pavadinimo po kablelio. Jei kitoje eilutėje 

pateikiamas kitas šaltinis, po CELEX nuorodos, kad ji veiktų, prieš kabliataškį paliekamas 

tarpelis.  

ES teisės aktų konsoliduotų versijų CELEX numerio gale vietoje „/LT“ rašoma žvaigždutė. 

Tada nuoroda atidaro „EUR-Lex“ puslapį su visomis dokumento konsoliduotomis 

versijomis, iš kurių reikėtų pasirinkti naujausią, pvz.: 

Reference: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, 02006R1974* 

1.2.6. EP rezoliucijos 

PAVYZDŽIAI: 

Reference: 2012 m. liepos 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rytų partnerystės 
prekybos aspektų, 52012IP0276/LT 

 

Reference: 2009 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos priėmimo, 52009AP0312/LT 

1.2.7. Teismo bylos 

Teikiama sutrumpinta nuoroda, pvz.: 

Reference: 2009 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas Pannon GSM Zrt. / 
Erzsébet Sustikné Győrfi, C-243/08, 62008J0243/LT  

1.2.8. LR teisės aktai 

LR teisės aktų nuorodos imamos iš LT teisės aktų registro (TAR)
3
. 

LR teisės aktų nurodoma: 

1) teisės aktą (išskyrus įstatymus) priėmusi įstaiga, 

                                                 
2
 Nuorodos į konvencijas, skelbiamas LR teisės aktų registre, pateikiamos pagal LR teisės aktų nurodymo 

taisykles (žr. 1.2.8). Jei termino laukelyje pateikiamas konvencijos pavadinimas, šaltinyje įrašoma „Konvencijos 

tekstas“ ir pridedama nuoroda iš LR teisės aktų registro. 
3
 Pagal 2014 m. sausio 1 d. LR teisėkūros pagrindų įstatymą LR teisės aktai nebeskelbiami „Valstybės žiniose“, 

o oficialiai skelbiami LR teisės aktų registre. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:165:0001:0094:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0300:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=advanced&DN=02006R1974*
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012IP0276:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009AP0312:LT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0243:LT:NOT
https://www.e-tar.lt/portal/index.html
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2) teisės akto priėmimo data, 

3) įstaigos suteiktas teisės akto numeris, 

4) akto pavadinimas, 

5) pastaba skliausteliuose apie teisės akto galiojimą: jeigu teisės aktas žiūrėjimo dieną galioja 

– „įsigaliojo mmmm mm dd“ arba „galioja nuo mmmm mm dd“, jeigu nebegalioja – 

„panaikintas mmmm mm dd“, jeigu dar negalioja – „įsigalioja mmmm mm dd“; 

6) paslėptoji arba atviroji internetinė nuoroda. 

Ilgi LR teisės aktų pavadinimai trumpinami. Vietoje „Lietuvos Respublikos“ rašoma 

santrumpa LR. 

PAVYZDŽIAI: 

Reference: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartis Nr. CB-926-
2-55-3-02468-2012-0 dėl sandorių su banku „Snoras“ pripažinimo 
negaliojančiais (įsigaliojo 2016 02 26) 

 

Reference: Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 03-220 dėl 
kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo pakeitimo 
(įsigaliojo 2016 02 26) 

Jei reikia, ilgi LR teisės aktų pavadinimai trumpinami taip, kad juos būtų galima atsekti, pvz.: 

Reference: 2015 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio 
pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas Nr. 
XII-2215. 
2015 m. gruodžio 22 d. LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. XII-2215 (įsigaliojo 2016 02 26) 

Vietoje įstatymo pakeitimo įstatymo nurodytina galiojanti (suvestinė) pakeisto įstatymo 

redakcija, pvz.: 

Reference: LR nedarbo socialinio draudimo įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 17, 20, 21, 23, 24 
straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 19 straipsnio pripažinimo netekusiu 
galios įstatymo 13 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas 

LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 
2015 01 01–2016 12 31), www.e-tar.lt/portal/...    

Jei LRTB aprobuoto termino šaltinis – LR teisės akto projektas, reikėtų patikrinti TAR, ar tas 

teisės aktas nėra priimtas. Jei priimtas, teikiama nuoroda į priimtąjį teisės aktą, pvz.: 

Reference: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio 

ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 487 „Dėl Alaus 
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas 

  

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0cfba7e0cc2a11e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0cfba7e0cc2a11e583a295d9366c7ab3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D44814D1D3BD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36080890aee811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36080890aee811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FDF42614DE52
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Reference: LR žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3d-701 dėl 

Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento 
pakeitimo (įsigaliojo 2012 11 28), www.e-tar.lt/portal/... 

1.2.9. LR terminų bankas 

LR terminų bankas kaip šaltinis nurodomas tada, kai LRTB termino kortelėje nėra nurodyta 

jokio šaltinio. Skliausteliuose rašomas termino statusas – aprobuotas arba teiktinas. 

Kai LR terminų banko kortelėje nurodytas pirminis šaltinis, kaip termino šaltinį reikia pateikti 

jį. Dera patikrinti, ar tame pirminiame šaltinyje tikrai vartojamas toks terminas. 

LR terminų bankas kaip papildomas termino kokybės rodiklis nurodomas, kai pateikiamas 

jame aprobuotas terminas. Rašoma „LR terminų bankas (aprobuotas)“. Pirmiau 

nurodomas ir tikrasis šaltinis, džn. LR teisės aktas, pvz.: 

Reference: LR žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3d-701 

„Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 487 „Dėl 
Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento 
patvirtinimo“ pakeitimo“, www.e-tar.lt/portal/... ; 

LR terminų bankas (aprobuotas) 

Jei LR terminų banke termino šaltinis nurodomas ES teisės aktas, kuriame tas terminas ir 

vartojamas, kaip šaltinis nurodomas tas ES teisės aktas, o LR terminų bankas nurodomas 

kaip papildomas termino kokybės rodiklis: 

Pavyzdys iš LRTB 

tiesioginė sėja 

statusas Aprobuotas 

šaltinis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo 

 

Pavyzdys iš IATE 

Term: tiesioginė sėja 

Reference: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, 

32009L0128/LT ; 
LR terminų bankas (aprobuotas) 

Jei LR terminų banke termino šaltinis nurodomas ES ar LR teisės aktas, bet jame tas terminas 

nevartojamas (tokiais atvejais LRTB pažymėta, kad ES teisės akte vartojamas terminas 

yra patikslintas), kaip šaltinis nurodomas LR terminų bankas
4
: 

Pavyzdys iš LRTB 

                                                 
4
 Tokius atvejus reikėtų specialiai nagrinėti. Pavyzdžiui, gali būti, kad reikia teisės akto ištaisymo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA8329F5C81
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C77449BD4EDA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0128:LT:NOT
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aktyviosios žvejybos 

įrankis 

statusas Aprobuotas 

pastaba Nurodytame šaltinyje vartojamas terminas „aktyvusis žvejybos įrankis“ 
keistinas terminu „aktyviosios žvejybos įrankis“. 

šaltinis Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos 

techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantis 
Reglamentą (EB) Nr. 88/98 

Šiuo atveju IATE pateikiami abu terminai su atitinkamomis pažymomis: 

Pavyzdys iš IATE 

Term: aktyviosios žvejybos įrankis  

Preferred  

Reference: LR terminų bankas (aprobuotas)  

 

Term: aktyvusis žvejybos įrankis  

Deprecated  

Reference: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos 

techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, 
32005R2187/LT  

Jei LB terminų banke termino šaltinis nurodytas žodynas ir terminas pažymėtas kaip teiktinas, 

kaip šaltinis IATE nurodomas tik tas žodynas. 

1.2.10. Europos žodynas „Eurovoc“ 

Nurodomas „Eurovoc“ leidimas, pvz.: 

Reference: Eurovoc 4.4 

Geriau naudotis ne LRS http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main, o svetainės EUROPA versija 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=lt. Vis dėlto reikėtų turėti omeny, kad „Eurovoc“ nėra 

labai patikimas terminų šaltinis ir derėtų paieškoti patikimesnio šaltinio. 

„Eurovoc“ terminai yra deskriptoriai, kurie naudojami „EUR-Lex“ sistemoje dokumento 

sričiai nurodyti, o pačiame dokumente gali ir nepasitaikyti. Tokiu atveju nuorodos į tą 

dokumentą teikti negalima. 

1.2.11. Žodynai ir enciklopedijos 

Žodynams pirmenybę reikėtų teikti ieškant techninių terminų. 

Žodynų nuorodas patartina imti iš „IATE-LT gairių priedų“ „EurTerm“ svetainės lietuvių 

kalbos vikyje. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2187:LT:NOT
http://www3.lrs.lt/pls/ev/ev.main
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=lt
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=LTTERM&title=IATE
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Kai dėl kokių nors priežasčių į IATE reikia įrašyti bendrinį lietuvių kalbos žodį (ir bendrinės 

reikšmės), patartina kaip šaltinį nurodyti ir Dabartinės lietuvių kalbos žodyną arba 

Bendrinės lietuvių kalbos žodyną. Taip pažymima, kad žodis yra bendrinės kalbos, o ne 

(tik) specialiosios srities, pvz.: 

Term: pieva 

Reference: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 781/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą 
(EB) Nr. 868/2008 dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių 

ūkių pajamoms nustatyti ir jų ekonominei veiklai analizuoti, 
32009R0781/LT ;  
Žemės ūkio enciklopedija / A. Kusta ir kt. – Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, T. 2, 2003; 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, el. versija, 2011 

Žodyno puslapis nenurodomas, jei pateikiamas antraštinis jo terminas. Jei pateikiamas ne 

antraštinis žodyno arba, dažniau, enciklopedijos terminas, nurodomas ir puslapio numeris. 

Nuoroda į Vikipediją: 

Term: kamieninė ląstelė 

Reference: Vikipedija > Kamieninė ląstelė (žiūrėta 2015 08 17) 

Nepakanka vien nurodyti Vikipediją, reikia nurodyti jos straipsnį ir datą, kada duomenys 

paskutinį kartą tikrinti. 

1.2.12. Monografijos, vadovėliai ir pan. 

PAVYZDYS: 

Reference: K. Sasnauskas. Genų inžinerijos pagrindai. – Vilnius: Biotechnologijos 
institutas, 2006, p. 120 

1.2.13. Straipsniai 

Jei straipsnis skelbiamas internete, pateikiama ir internetinė nuoroda, pvz.: 

Reference: M. Grušeckij ir kt. Kraujagyslių tinklo optiniuose akies dugno vaizduose 

trasavimo algoritmas // Elektronika ir elektrotechnika, 2005, 2(58), p. 
83–87, http://www.ee.ktu.lt/journal/2005/2/Gruseckij.pdf (žiūrėta 
2015 08 26) 

1.2.14. Tinklalapiai 

 Internetinė nuoroda teikiama į konkretų puslapį, kuriame buvo rasti duomenys. Nurodomas 

puslapio (dokumento) pavadinimas ir pažymima data, kada puslapis buvo žiūrėtas. 

Taip pat, jei yra, nurodoma organizacija, kurios svetainėje rasti duomenys, arba sutrumpintas 

pagrindinis svetainės adresas ir autorius, pvz.: 

Reference: Logopedinės pagalbos centro interneto svetainė > Vaikų autizmas: 
atpažinimas ir pagalbos metodai (žiūrėta 2016 04 01)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0781:LT:NOT
http://dz.lki.lt/
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kamienin%C4%97_l%C4%85stel%C4%97
http://www.ibt.lt/uploads/files/mokomoji/paskaitos/genuinzpagr.pdf
http://www.ee.ktu.lt/journal/2005/2/Gruseckij.pdf
http://www.logopedaslpc.lt/vaiku-autizmas-atpazinimas-ir-pagalbos-metodai/
http://www.logopedaslpc.lt/vaiku-autizmas-atpazinimas-ir-pagalbos-metodai/
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Kad puslapį būtų galima lengviau atsekti, galima pateikti nuorodinę puslapių hierarchiją, pvz.: 

Reference: sveikas.lt > Ligos ir sindromai > Ligos > Vaikų ligos > „Jaunatvinis 
idiopatinis artritas“ (žiūrėta 2016 03 22) 

1.2.15. Ekspertai 

Nurodoma eksperto darbo institucija bei padalinys ir pasiūlymo data. Eksperto pavardė 

nenurodoma dėl asmens duomenų apsaugos. Gale rašomas žodis „ekspertas“, pvz.: 

Reference: Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro 
ekspertas (2016 02 22) 

Rašoma „[xx] institucijos ekspertas“, o ne „[xx] institucija“, nes eksperto nuomonė nebūtinai 

yra oficiali tos institucijos nuomonė. 

1.2.16. ES institucijų terminologai 

Jei termino autoriai – ES institucijos terminologai ar vertėjai ir nėra kito patikimo šaltinio, 

kaip šaltinis nurodoma ta institucija, pvz., EP-LT, Taryba-LT, COM-LT. 

1.2.17. Laikini dokumentai 

PAVYZDŽIAI: 

Reference: Tarybos išvadų dėl BSGP projektas 

 

Reference: Tarybos išvadų dėl Europos kriminalistinio narkotikų profiliavimo sistemos 

projektas (dok. 13696/2/09) 
 

Reference: Komisijos darbinis dokumentas SANCO-2009-80103-01-00, Komisijos 
reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 378/2005 
nuostatos dėl II priede išvardytų etaloninių mėginių, mokesčių ir 
laboratorijų  

 

Reference: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos 
nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių, 52013PC0267/LT 

 

Reference: LR dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektas, www3.lrs.lt/pls/inter... 
(2010 12 10) 

Jei nekeičiama kita svarbi informacija, laikiną šaltinį nuolatiniu be atskiro derinimo su įrašo 

autoriais gali pakeisti ir kitos institucijos terminologai. 

1.3. Termino statusas 

Keičiant terminą nauju, senąjį reikėtų palikti su prierašu „Obsolete“ (pasenęs) arba 

„Deprecated“ (neteiktinas – taip žymėti netaisyklingus), ypač jei senas terminas buvo 

įsigalėjęs, vartotas svarbiuose dokumentuose. Pasenusio termino patikimumo lygis 

http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos/vaiku_ligos/jaunatvinis_idiopatinis_artritas_jia
http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos/vaiku_ligos/jaunatvinis_idiopatinis_artritas_jia
http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/10/st08/st08671.lt10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0267:LT:NOT
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382967&p_query=in%20vitro%20&p_tr2=2
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paliekamas toks pat, koks buvo, o neteiktino termino – sumažinamas iki 2. Jei terminas 

buvo pavartotas tik pasiūlyme ir priimtame teisės akte buvo pakeistas, pasiūlymo terminą 

rekomenduojama iš viso ištrinti. 

Jei termino sinonimas įsigalėjęs ir neklaidingas, jo nereikėtų trinti, o pažymėti „Admitted“. 

Dažniausias atvejis – lietuviškas vs. tarptautinis terminas. 

Kai pateikiama daugiau nei vienas nelygiavertis terminas, pagrindinis terminas turi būti 

pažymėtas „Preferred“. 

Lygiaverčių teiktinų sinonimų statusas nenurodomas, nebent toje pačioje kortelėje yra dar 

bent vienas kitokio statuso terminas, pvz., pasenęs ar neteiktinas.  

Vienintelio straipsnyje pateikiamo termino statusas nenurodomas, išskyrus atvejus, kai kitas 

tos pačios sąvokos terminas yra kitame straipsnyje ir straipsnių negalima sulieti. Tokiu 

atveju patartina taip pat pateikti nuorodą į kitą IATE straipsnį – administracinės 

informacijos lange „Cross ref“ arba lietuviško termino pastaboje, pvz.:  

3569070   COM  Reliability:4  

Term: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra  

Preferred 

Reference: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų 
civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos 
aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008, 52015PC0613/LT  

Note: 2016 m. gegužės mėn. pakeistas agentūros pavadinimas Europos 
aviacijos saugos agentūra ( IATE:903624 ). 

 

Plg.: 

903624   CdT Reliability:3  

Term: Europos aviacijos saugos agentūra  

Obsolete 

Reference: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl 
bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje, 32008R0216/LT  

Note: 2016 m. gegužės mėn. agentūros pavadinimas pakeistas į Europos 
Sąjungos aviacijos saugos agentūra ( IATE:3569070 ). 

 

Patartina pastaboje paaiškinti, kodėl pasirinktas vienoks ar kitoks termino statusas, pvz., 

terminas klaidingai žymi sąvoką, pasikeitė sąvokos turinys, terminui pirmenybę teikia 

ekspertai ir pan., pvz.: 

Term: darnus vystymasis  

Preferred 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52015PC0613:LT:NOT
javascript:followCrossRef(903624,'NORMAL')
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:LT:NOT
javascript:followCrossRef(3569070,'NORMAL')
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Reference: LR Vyriausybės 2006 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 561 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2006–2010 metų politikos 
nuostatų“;  
LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas 
(galioja nuo 2013 10 01); 
LR terminų bankas (aprobuotas) 

Note: Nuo 2013 m. birželio mėn. ES vystymosi ir bendradarbiavimo (DEVCO) 

dokumentuose LR nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje nurodymu 
privalo būti vartojamas šis terminas. 

1.4. Termino patikimumas 

1.4.1. Patikimumas 4 (labai patikimas, EN very reliable) 

Aukščiausią patikimumo lygmenį (****) rekomenduojama suteikti bet kurį iš toliau 

pateiktų kriterijų atitinkantiems terminams:  

1) terminas suderintas institucijų mastu – tiek ES tarpusavyje, tiek su LR, pvz., per 

VLS sutarti terminai. Terminą suderintu galima laikyti ne tik tada, kai jis 

formaliai aptartas su kitomis institucijomis, bet ir tada, kai sutarimas aiškiai 

matyti iš jo vartosenos – terminas vienodai vartojamas svarbiuose dokumentuose; 

2) terminas vartojamas pirminėje ES teisėje; 

3) terminas paimtas iš patikimo šaltinio (-ių), yra visuotinai vartojamas dalykinėje 

srityje ir kortelėje pateikiama sąvoką paaiškinančių duomenų (apibrėžtis, jos 

pastaba arba kontekstas), iš kurių ją galima aiškiai atpažinti;  

4) terminas yra įprastinis bendrinės kalbos žodis ar žodžių junginys. Tokiu atveju 

kaip šaltinis papildomai nurodomas „Bendrinės kalbos žodynas“ arba „Dabartinės 

kalbos žodynas“ (žr. 1.2.11);   

5) terminas žymi institucijos realiją, pvz., institucijos padalinių, dokumentų, 

pareigybių pavadinimai ir pan. 

1.4.2. Patikimumas 3 (patikimas, EN reliable) 

Patikimumo lygmenį „patikimas“ (***) rekomenduojama suteikti bet kurį iš toliau 

išvardytų reikalavimų atitinkantiems terminams: 

1) termino žymima sąvoka yra aiški (pageidautina, kad būtų pateikta apibrėžtis, 

kontekstas), tačiau terminas nėra plačiai vartojamas, o termino šaltinis – ES arba 

LR teisės aktas; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.374E061306C3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CB6DD9C7792D
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2) terminas pavartotas ir ES, ir LR teisės aktuose, bet kortelėje nepateikiama sąvoką 

paaiškinančių duomenų (apibrėžties
5
, konteksto, pastabos); 

3) termino šaltinis – terminų žodynas arba enciklopedija; 

4) terminas plačiai vartojamas, pvz., rinkos ekonomika, bet kortelėje nepateikiama 

informacijos apie sąvoką; 

5) sistemiško termino šaltinis – darbinis dokumentas ir kortelėje pateikiama 

pakankamai papildomų duomenų sąvokai suprasti. 

1.4.3. Patikimumas 2 (mažo patikimumo, EN minimum reliability) 

1) suteikiamas automatiškai pataisius terminą, tad lieka net neteiktinų ir pasenusių; 

2) (naujas) terminas be patikimo nuolatinio šaltinio ir be sąvokos duomenų; 

3) preliminarus terminas
6
. 

1.4.4. Patikimumas 1 (nepatikrinto patikimumo, EN reliability not 
verified) 

1) iki šio lygio sumažintas automatiškai iki 2005 m. įvestų LT terminų patikimumas, 

jie perkelti į pre-IATE. Jei manoma, kad verta, tokį įrašą rekomenduojama 

papildyti, pakelti termino patikimumo lygį ir iškelti iš pre-IATE. Jei įrašas atrodo 

bevertis, rekomenduojama jį ištrinti; 

2) negimtakalbių įvedami terminai. 

1.4.5. Patikimumas 0 (trintinas, EN downgraded prior to deletion) 

Trinti pažymėtas terminas, dažniausiai po suliejimo. Tokius įrašus rekomenduojama 

trinti iš karto. 

2. Apibrėžtis ir apibrėžties šaltinio nuoroda 

2.1. Apibrėžties forma ir turinys 
Įprastinė apibrėžties forma – sąvoką paaiškinantis sakinys (intensinė apibrėžtis), pvz.:  

Term: automobilinė cisterna 

Definition: sunkvežimis su cisterna skysčiams, birioms medžiagoms vežti 

Taip pat apibrėžtį gali sudaryti jos požymių arba objektų (veiksmų ar pan.) tipų išvardijimas 

(ekstensinė apibrėžtis), pvz.: 

                                                 
5
 Vertėtų pažiūrėti, gal IATE yra apibrėžtis kuria kita kalba. Ją galima išversti ir pritaikyti. Gali būti ir iš kitų 

šaltinių.  
6
 Tai derėtų nurodyti pastaboje. 
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Term: branduolinė medžiaga 

Definition: 
plutonis, uranas (gamtinis, įsodrintas urano 235 ar urano 233 izotopais 
arba nuskurdintas) ir toris, esantys metalų lydiniuose, cheminiuose 
junginiuose ar koncentratuose arba kitų medžiagų mišiniuose 

Gali būti pateikiama ir kombinuotoji apibrėžtis (intensinė-ekstensinė), pvz.: 

Term: kilmės knyga 

Definition: 
knyga, registras, kartoteka arba duomenų bazė, į kuriuos įrašomi 

konkrečios veislės grynaveisliai ūkiniai gyvūnai, nurodomi jų protėviai, 
produktyvumo savybės, veislinė vertė 

Apibrėžtis pradedama mažąja raide. Po apibrėžties taškas nerašomas. 

Siektina, kad kiekvienas IATE įrašas turėtų vieną apibrėžtį. Jei dėl svarių priežasčių reikia 

pateikti dvi ar daugiau apibrėžčių, jos numeruojamos ir aiškiai nurodomas kiekvienos 

šaltinis. Patartina pastaboje paaiškinti, kodėl pateikiama daugiau nei viena apibrėžtis. 

Apibrėžtis turi atitikti dalykinę sritį ir, pageidautina, IATE probleminės kalbos, džn. anglų, 

apibrėžtį. Todėl patogiausia arba imti apibrėžtį iš probleminės kalbos DEFN REF 

nurodyto ES teisės akto LT versijos, arba išsiversti toje IATE kortelėje pateiktą 

probleminės kalbos apibrėžtį. 

2.2. Apibrėžties šaltinio nuoroda 

Įprastai apibrėžčių šaltiniai nurodomi tokia pačia tvarka, kaip ir terminų. Šiame skyriuje 

aiškinami tik ypatingesni atvejai. 

Apibrėžtis galima imti iš įvairių patikimų šaltinių, pasidaryti pagal viename ar keliuose 

šaltiniuose pateiktą informaciją, išsiversti iš kitos kalbos arba sukurti originalias. 

2.2.1. Perimta apibrėžtis 

Geriausia apibrėžtis imti iš ES teisės aktų. Vis dėlto nereikėtų į IATE kelti apibrėžčių, kurios 

sąvoką apibūdina tik to dokumento kontekste. Taip pat netinka apibrėžtys, tik teikiančios 

nuorodą į teisės aktą, pvz.: 

klaidinga: 

Definition: institucija, nurodyta Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnio 4 dalyje 

teisinga: 

Definition: 
institucija, kurios paskirtis – atlyginti, bent jau pagal privalomojo 

draudimo ribas, žalą, padarytą turtui arba asmeniui nenustatyto arba 
nemokaus subjekto 

Jei cituojamoje apibrėžtyje nuoroda į dokumentą nesudaro esminės sąvokos dalies, ją galima 

palikti, pvz.: 
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Definition: 

įstaiga, pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 akredituota kaip 

kompetentinga įstaiga atlikti kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo ir jo teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų atitikties vertinimą 

Imant apibrėžtis iš LR teisės aktų, reikėtų užtikrinti, kad ES sąvoka nebūtų susiaurinta ir 

apibrėžiama tik LR mastu, pvz.: 

Definition: 
Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų atliekamas asmens 

profesinių žinių patikrinimas siekiant įvertinti jo gebėjimą dirbti pagal 
reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje 

Jei apibrėžiama nacionalinė realija, nuoroda apibrėžtyje į valstybę narę pageidautina, pvz.: 

Term: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

Definition: 
Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga, sprendžianti 

įvairius su LR valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimu susijusius ir kitus 
aktualius kalbos klausimus 

Pateikiant apibrėžtis iš kitų terminų bazių, būtina nurodyti pirminį šaltinį, o ne antrinį, kaip 

kad LR terminų banką ar Lietuvos standartizacijos departamento terminų bazę. 

Jei cituojamos apibrėžties tekstas pakeičiamas tik tiek, kad atitiktų formalų apibrėžties 

pavidalą, pvz., priderinami linksniai, pataisomos tik korektūros ar skyrybos klaidos, to 

nereikia nurodyti. Jei vieno šaltinio apibrėžtis pertvarkoma daugiau, tai laikoma pritaikyta 

apibrėžtimi. 

2.2.2. Pritaikyta apibrėžtis 

Pritaikyta apibrėžtimi laikoma kalbiškai suredaguota šaltinio apibrėžtis, vieno šaltinio 

perdirbta, perfrazuota apibrėžtis, pagal vieną du konkrečius šaltinius susikurta apibrėžtis 

arba iš kitos kalbos išsiversta apibrėžtis. Visais šiais atvejais šaltinis nurodomas pagal tokį 

modelį: [apibrėžties autoriaus institucija] pagal šaltinį (-ius) / pagal: šaltinis (-iai), pvz.: 

Reference: Taryba-LT pagal COM-EN apibrėžtį  

 

Reference: 
COM-LT pagal: 2015 m. gruodžio 22 d. LR buhalterinės apskaitos 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-2215 (įsigaliojo 2016 01 01) 

Jei pirminio šaltinio apibrėžtis yra pritaikyta antriniame šaltinyje, nurodomi abu šaltiniai, o 

kaip apibrėžties autorius įrašomas antrinis šaltinis, pvz.: 

Reference: 

LR terminų bankas pagal: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl 

žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir 
Zundo sąsiauriuose, 32005R2187/LT 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36080890aee811e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36080890aee811e5b12fbb7dc920ee2c
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CelexNumDoc&numdoc=32005R2187&lg=LT
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2.2.3. Susikurta apibrėžtis  

Jei apibrėžtis suformuluota įrašo autoriaus remiantis arba savo bendrosiomis žiniomis, arba 

daugeliu šaltinių, kaip šaltinis nurodomas autoriaus institucijos padalinys, pvz., EP-LT, 

Taryba-LT, COM-LT. 

2.3. Apibrėžties pastaba 

Apibrėžties pastaboje pateikiama papildoma informacija apie sąvoką, pavyzdžiui, apie santykį 

su kitomis susijusiomis sąvokomis, sąvokos apimamų objektų pavyzdžiai, nacionaliniai 

sąvokos taikymo ypatumai, paaiškinamos apibrėžties pasirinkimo aplinkybės ir kt., pvz.: 

Definition:  sunki ūminė infekcinė liga, kurią sukelia bakterija Clostridium tetani 

Note: 
Sergant apnuodijama centrinė nervų sistema ir dėl to kyla griaučių 
raumenų traukuliai. 

 

Definition: 

fizinių ir dvasinių žmogaus savybių ugdymas perteikiant nustatytus 

mokslo, technikos, meno, darbo ir kūno kultūros pagrindus bendrojo 
lavinimo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje 

Note: 
Lietuvoje bendrasis lavinimas pradedamas nuo 6–7 m. amžiaus ir trunka 
12 m. 

Jei pastaboje pateikiamos informacijos šaltinis – tas pats kaip ir apibrėžties, jo atskirai 

nurodyti nereikia, jei kitas, jos šaltinis nurodomas po brūkšnio (<hr>) pastabos lauke, 

pvz.: 

Definition: aukštojo mokslo studijas organizuojanti ir vykdanti institucija 

Reference: 
Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas / R. Gatautis ir kt. – 
Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008 

Note: 

Lietuvoje aukštosios mokyklos yra dviejų tipų: universitetai ir kolegijos.  

 
LR mokslo ir studijų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2016 03 01 
– 2016 08 30), www.e-tar.lt/portal/... 

3. Termino pastaba 

Termino pastaboje pateikiama bet kokia svarbi į kitus laukus nepakliuvusi informacija: apie 

termino vartojimą, sisteminius santykius, norminimą, tvarkymą, derinimą su ekspertais
7
 ar 

kitomis institucijomis ir kt., pvz.: 

Short Form: pulkas  

Note: Dažniausiai vartojamas su konkrečių paukščių ar paskirties pavadinimu, 
pvz., vištų pulkas, broilerių pulkas, veisimo pulkas ir pan. 

 

                                                 
7
 Ekspertų pavardės nenurodomos, žr. 1.2.15.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869/CFJpuSsknI
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Term: hibridinė grėsmė  

Note: Suderinta su LR nuolatinės atstovybės ES ekspertais (2016 05 25). 

Pastaboje derėtų paaiškinti kortelėje pateikiamų sinonimų santykį, ypač jei skiriasi jų statusas 

(teiktinas, leidžiamas, neteiktinas, pasenęs), termino netinkamumo priežastis ir pan., pvz.: 

Term: įspėjamasis užrašas apie kenksmingą poveikį sveikatai  

Admitted 

Note: Siauresnis terminas, nes įspėjimas gali būti pateikiamas ir kaip 
paveikslėlis. 

 

Term: listinguojama bendrovė  

Deprecated 

Note: Nevartotino hibridinės darybos žodžio listinguoti lietuviški pakaitai: 
1) įtraukti į sąrašą, 
2) būti sąraše  

 
Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2005, p. 
74. Tai pat žr. VLKK konsultacijų banką (2016 06 17). 

Jei pastaboje pateikiama laikina informacija, pvz., apie vykstantį derinimą, rekomenduojama 

nurodyti pastabos datą, pvz.: 

Term: įspėjimas apie pavojų sveikatai  

Note: Terminas derinamas su kitomis institucijomis (2016 02 28). 

 

Term: perteklinė prieiga  

Reference: EP-LT  

Note: preliminarus terminas (2014 06 13) 

Standartinės pastabų formuluotės pateiktos „IATE-LT gairių prieduose“ „EurTerm“ svetainės 

lietuvių kabos vikyje. 

Pastaboje galima pateikti ir paaiškinti antraštinio termino sinonimus arba variantus, pvz.: 

Term: slaptas sekimas  

Note: Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Šengeno konvencijos tekste 
vartojamas kitas terminas atsargus sekimas. Naujame SIS II sprendime 

vartojamas kiek kitą sąvoką žymintis terminas slaptas patikrinimas ( 
IATE:843370 ). Jų skirtumas: atsargus sekimas reiškia ilgiau trunkantį, 
ištęstą, o slaptas patikrinimas – trumpesnį veiksmą. 

Vis dėlto, jei nėra ypatingo reikalo, termino sinonimus ir variantus reikėtų pateikti kaip 

antraštinius terminus.  

Tai, kad terminas aprobuotas LRTB, rašoma ne pastaboje, o termino šaltinio lauke: LR 

terminų bankas (aprobuotas). Taip pažymimas didesnis termino patikimumas. 

http://www.vlkk.lt/lit/5151
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?spaceKey=LTTERM&title=IATE
javascript:followCrossRef(843370,'NORMAL')
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Terminai pastabose išskiriami kursyvu (<i>terminas</i>). 

4. Kontekstas 
Kontekstas visų pirma turėtų teikti informacijos apie sąvoką, pvz., apie sąvokos požymius, 

sąvokų santykius, į sąvoką įeinančių objektų ypatybes, naudojimą, taikymą ir pan. Kartais 

gali būti naudinga pateikti terminų vartoseną, sintaksinius ryšius parodantį kontekstą. 

Kontekste nebūtinai turi būti pavartotas antraštinis terminas. Kartais paaiškinamasis 

kontekstas gali gerai apibūdinti sąvoką, bet pasirinktoje citatoje antraštinio termino gali 

nebūti. Taip pat kartais kontekste gali būti pavartotas kitos gramatinės kategorijos termino 

variantas, pvz., ne veiksmažodinio daiktavardžio junginys, o jį atitinkančio veiksmažodžio 

junginys, pvz.: 

Term: procedūros inicijavimas 

Context: 

Jomis nustatomas terminas, per kurį kompetentingos institucijos privalo 
inicijuoti procedūrą prieš asmenį, atsakingą už pažeidimą, galimybė 
sustabdyti sankcijos procedūrą tais atvejais, kai dėl tų pačių faktų 
vykdomas baudžiamasis procesas. 

Nereikalingas teksto ištraukos vietas galima praleisti, vietoje jų rašomas daugtaškis 

laužtiniuose skliausteliuose, pvz.: 

Context: 4 straipsnis. Valstybinių socialinio draudimo pensijų rūšys: 
1. [...]: 
1) senatvės; 

2) netekto darbingumo; 
3) našlių ir našlaičių. 

2. [...]: 
1) maitintojo netekimo pensijos [...]; 
2) ištarnauto laiko pensijos [...]; 
3) invalidumo pensijos [...]. 

Jei kontekstas iš šaltinio ne tiksliai cituojamas, o pritaikomas, šaltinis nurodomas taip pat, 

kaip pritaikomos apibrėžties, pvz.: 

Reference: COM-LT pagal: [šaltinis] 

Kontekstas rašomas be kabučių. Antraštinis terminas jame išskiriamas paryškintuoju šriftu 

(<b>terminas</b>). 

5. Srities žyma („Domains“) 
Jei EN straipsnių daugiau nei vienas, įvedant naują LT terminą reikia atidžiai pasirinkti 

straipsnį pagal sąvoką ir savo nurodomą šaltinį. 

Jei tvarkomo termino kortelėje nenurodyta sritis („00 - Domain code not specified“), reikėtų 

ją (jas) nurodyti. 
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Viena sąvoka gali priklausyti daugiau nei vienai sričiai. 

6. Paieškos formos („Lookup forms“) 
Jei termino pagrindinis žodis – veiksmažodinis ar būdvardinis daiktavardis ir žinoma, kad 

vartojama atitinkama veiksmažodinė frazė ar būdvardinis junginys, juos reikėtų įrašyti į 

„Lookup Forms“. Ir priešingai – termino lauke teikiant veiksmažodinę frazę arba 

būdvardinį junginį, „Lookup Forms“ reikėtų įrašyti atitinkamą veiksmažodinio ar 

būdvardinio daiktavardžio terminą. 

7. Kitų institucijų IATE įrašų tvarkymas 

 Nederinti Derinti 

p
ri

d
ed

am
e 

naujas termino straipsnis, 

apibrėžtis,  

nauja santrumpa, 

termino šaltiniai, 

kontekstas,  

neesminės pastabos 

 

terminų ir santrumpų sinonimai,  

esminės pastabos 

ta
is

o
m

e,
 

k
ei

či
am

e 

korektūros klaidos, 

apibrėžtis,  

kontekstas,  

senesnis šaltinis, 

neesminės pastabos 

 

terminas,  

santrumpa,  

esminės pastabos 

tr
in

am
e 

dupletai, 

nenaudingi pre-IATE terminai, 

niekiniai terminų straipsniai, 

neesminė klaidinga informacija 

 

terminų ir santrumpų sinonimai, 

esminė klaidinga informacija 

 


