
32 Santalka. Filologija. 2007, t. 15, Nr. 4. ISSN 1822-430X print/1822-4318 online

VERSLO, EKONOMIKOS IR TRANSPORTO 
SVETIMOSIOS LEKSIKOS VERTINIMO LAIPSNIAI

Angelika Petrėtienė1, Jonas Masiulionis2

1 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Humanitarinis institutas, Lietuvių kalbos katedra, 
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva, el. paštas lkk@vv.vgtu.lt

2 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, 
Plytinės g. 27, LT-10105 Vilnius, Lietuva, el. paštas trvadyba@ti.vgtu.lt

2005 m. buvo išleisti „Kalbos patarimai“ (4), kuriuose pateiktas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
apsvarstytas įvairių sričių skolinių sąrašas. Jame greta kiekvieno skolinio nurodytas vertinimo laipsnis. 
Straipsnyje aptariama, kaip šiame leidinyje traktuojami verslo, ekonomikos ir transporto srities skoliniai. 
Nagrinėjama šių mokslo sričių skolinių ir tarptautinių žodžių kilmė.

Reikšminiai žodžiai: skoliniai, skolinio kilmė, tarptautiniai žodžiai, tarptautinio žodžio kilmė, vertinimo 
laipsniai, neteiktinos svetimybės, vengtinos svetimybės. 

Įvadas

Iš kitų kalbų skolintų terminų įvairiose ter-
minologijos srityse nėra vienodai. Manoma, 
kad jų gerokai daugiau yra naujausių mokslo 
ir technikos šakų terminologijoje ir mažiau 
tose srityse, kurios turi senas tradicijas (Keinys 
2005: 193). Verslo ir ekonomikos srityje sko-
lintos leksikos yra daug ir tai nulėmė ne 
aptariamos srities naujumas, o esminiai po-
kyčiai, įvykę po Nepriklausomybės atkūrimo. 
Atsiradusioms realijoms įvardyti reikėjo naujų 
žodžių. Transporto sritį galima priskirti senes-
nes tradicijas turinčioms technikos šakoms. 
Šios srities svetimosios leksikos daugumą 
sudaro slavizmai – sovietinių laikų reliktas. 
Tačiau naujovių neišvengta ir čia. Jas įvardijan-
tys vakarų kalbų skoliniai papildė transporto 
srities leksiką.

Tuo laikotarpiu daugumai naujų žodžių imta 
ieškoti lietuviškų atitikmenų. Skolinių keitimą 

lietuviškais atitikmenimis kalbos vartotojai ver-
tina nevienodai: vieni pritaria, tačiau atsiranda 
ir prieštaraujančių. Svetimosios leksikos įverti-
nimo, tolerancijos problema aktuali daugeliui 
pasaulio kalbų, ypač mažosioms. Štai prancūzai 
kalbos atžvilgiu yra pagarsėję puritonai. Tarp 
Šiaurės tautų panašiu puritonizmu pasižymi 
islandai, kurie labai budriai seka, kad į islandų 
kalbą nepatektų joks kitos kalbos terminas (Še-
lovas 2004: 14). Tačiau yra tautų, kurios toleruo-
ja skolinius ir retai keičia juos savais žodžiais. 
A. Kupčinskaitė, nagrinėjusi skolinių vartoseną 
danų kalboje, teigia, kad daugumą naujųjų danų 
kalbos žodžių sudaro anglų kalbos skoliniai. Jie 
nėra taisomi, patys danai sakosi dabartinių anglų 
kalbos skolinių visai nebiją, nes jų yra daug ma-
žiau, palyginti su XIV–XV a. plūdusiais vokie-
čių kalbos skoliniais (Kupčinskaitė 1995: 106). 
Lietuvių kalba, XX a. patyrusi slavizmų antplū-
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dį, kalbininkų pastangomis buvo norminama. 
Nemažai rusų, lenkų, baltarusių kalbų žodžių 
buvo pakeista puikiais lietuviškais atitikme-
nimis. Jeigu lietuvių kalbai norminti, gryninti 
nebūtų skiriama pakankamai dėmesio, kažin, 
anot A. Bamesbergerio, ar neištiktų jos prūsų, 
lotynų, kuri netgi tapo pamatu prancūzų, italų, 
portugalų, ispanų ir kitoms romanų kalboms, 
likimas? (Bamesbergeris 1998: 1).

Negalima teigti, kad lietuviai šiuo atžvilgiu 
yra labai griežti puritonai, neapgalvotai keičian-
tys kiekvieną nelietuvišką žodį. Nevienodi yra ir 
svetimosios leksikos vertinimo laipsniai. Toliau 
pateikta verslo, ekonomikos ir transporto  sveti-
mosios leksikos vertinimo laipsnių apžvalga.

Verslo ir ekonomikos skoliniai

Neteiktinos svetimybės. 1 lentelėje pateikti 
skoliniai, kurie Kalbos patarimuose (4) yra ver-

tinami kaip neteiktinos svetimybės, t. y. kalbos 
klaida ir bendrinei kalbai neteiktini. Terminai 
barteris, ofisas ir rentingas yra pažymėti ženklu*, 
kuris rodo, kad šie žodžiai yra įtraukti į Didžiųjų 
kalbos klaidų sąrašą.

Naujieji skoliniai, kurių šaknis turi klasi-
kinių kalbų pamatą, vertinami švelniau nei 
tokie, kurie paimti iš vienos kokios dabartinės 
kalbos (Miliūnaitė 2004: 34). Dauguma graikų 
ir lotynų kalbų žodžių yra tapę tarptautiniais. 
Nemažai verslo ir ekonomikos naujųjų skolinių, 
kuriuos kalbos vartotojai kartais įvardija kaip 
tarptautinius, yra atkeliavę iš vakarų kalbų, 
daugiausia – iš anglų. Tikėtina, kad kai kurie iš 
jų taip pat paplis daugelyje kalbų ir bus įtraukti 
į tarptautinių žodžių žodynus. Iš anglų kalbos 
yra kilę: baneris (banner), barteris (barter), 
biznesmenas (businessman), biznis (business), 
dileris (dealer), distributorius (angl. distributor, 
pranc. distributeur < lot.), duty free (angl.), 
fandraizingas (fund-raising), fjučeris (future), 

Skoliniai Lietuviški atitikmenys

baneris reklaminė juosta; kaičioji reklama
barkodas brūkšninis kodas
barteris* (natūriniai) mainai
biuvaras aplankas
biznesmenas, -ė verslininkas, -ė
dileris, -ė (prekybos) agentas, -ė; (įgaliotasis firmos) atstovas, -ė
distributorius, -ė platintojas, -a; skirstytojas, -a
entrepreneris, -ė įmonininkas, -ė
fandraizingas lėšų rinkimas
fjučeris būsimasis sandoris
forsmažoras neįveikiamos aplinkybės
insolvencija nemokumas
know-how 1. technologijos naujovės; 2. praktinė patirtis
lizinguoti 1. (iš)nuomoti išpirktinai; 2. finansuoti išsimokėtinai
marketingas 1. rinkodara; 2.  rinkotyra; 3. prekyba
mečandaizingas 1. prekių; 2.  prekybos;  prekybinė veikla; 3. prekydėsta
menedžeris, -ė 1. vadybininkas, -ė; 2. direktorius, -ė,  valdytojas, -a;  vedėjas, -a
moderatorius, -ė vedėjas, -a,  vadovas, -ė;  pirmininkas, -ė
ofisas* būstinė, įstaiga, kontora, biuras;  raštinė, skyrius
ofšorinis, -ė 1. lengvatinis, -ė; 2. neapmokestinamas, -a
overdraftas kredito perviršis
rentingas* (trumpalaikė) nuoma
štabelis rietuvė
transakcija 1. prekybos sandoris; 2. pinigų pervedimas
vaučeris 1. vertybinis popierius; 2. kelialapis; 3. kelionės čekis

1 lentelė. Neteiktinos svetimybės
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insolvencija (insolvency), know-how (angl.), 
lizinguoti (lease), marketingas (angl. marketing < 
market), mečandaizingas (angl. merchandising), 
menedžeris (manager), moderatorius (angl. 
moderator < lot. moderator), ofisas (office),
ofšorinis (offshore), overdraftas (overdraft),
rentingas (angl. renting), tenderis (angl. tender 
< tend), vaučeris (voucher). Entrepreneris (arba 
antrepreneris) (entrepreneur) ir forsmažoras 
(force majeure) – prancūzų kilmės, transakcija 
kildinamas iš lotynų k. žodžio transactio, štabe-
lis – iš vokiečių k. Stabel. 

Kaip teigia A. Bamesbergeris, lietuvių kalbo-
je yra daugybė prigijusių lenkų ir rusų kilmės 
žodžių, bet pavojaus kalbai dėl to nėra. Visiškai 
kitaip būtų, jeigu dėl svetimų kalbų įtakos imtų 
keistis gramatikos sistema (Bamesbergeris 
1998: 2). Būtent tiems skoliniams, kurie pa-
žeidžia lietuvių kalbos sistemą, pirmiausia yra 
teikiami lietuviški pakaitai. Kalbos vartotojams 
nepriimtiniausi yra neišversti, visiškai ne-
adaptuoti nelietuviški žodžiai, pvz.: duty free 
parduotuvė, know-how technologijos (kompiu-
terijos terminijoje vartojami off-line (= atjungtis; 
atjungtinis, -ė), on-line (= prijungtis, prijungti-
nis, -ė) ir pan.

Svarbus yra ir fonetinio skolinio nepri-
tapimo prie lietuvių kalbos sistemos aspektas. 
Skolinį gali būti sunku ištarti, pvz.: fjučeris,
forsmažoras, ofšorinis, overdraftas.

Žodžiai, turintys nelietuviškus darybos 
formantus, taip pat taisytini. Aptariamos srities 
terminijoje nemažai skolinių, turinčių priesagas 
-izing, -izer, – ypač nelietuviško skambesio, 
sudėtingos struktūros: fandraizingas, mečan-
daizingas, mečandaizeris.

Priesagos -ing vediniai paprastesni, kalbos 
vartotojų labiau mėgiami, pvz.: lizingas, mar-
ketingas. Kalbininkė R. Urnėžiūtė nesutapatina 
skolinio marketingas lietuviškų atitikmenų 
reikšmių ir teigia, kad skiriama rinkodara – 
marketing ir rinkotyra – market research (Ur-
nėžiūtė 2004: 52).

Vengtinos svetimybės. 2 lentelėje pateikti 
verslo ir ekonomikos skoliniai, kurie Kalbos 
patarimuose (4) yra įvertinti kaip vengtinos 

svetimybės, t. y. vertinamasis reiškinys nėra 
įteisintas kaip bendrinės kalbos norma: jis 
vengtinas kaip jau nenorminis ir nebeturintis 
perspektyvos (Mikulėnienė 2005: 11). Tikėti-
na, kad ilgainiui juos visiškai pakeis lietuviški 
atitikmenys. Studentų mokslo darbuose biznis 
(angl. business) ir kaštai (lenk. koszt) jau retai 
vartojami. Šnekamojoje kalboje populiarus 
frazeologizmas prastas biznis.

2 lentelė. Vengtinos svetimybės 

Skoliniai Lietuviški atitikmenys

biznis verslas

kalkuliuoti 1. skaičiuoti; 
2. (į)traukti (į sąmatą, sąskaitą)

kaštai sąnaudos

Tarptautiniai žodžiai (II). Tarptautiniai 
žodžiai paprastai kyla iš vienos kurios kalbos ir 
ta pačia arba svetima reikšme paplinta dauge-
lyje kalbų. Europos kalboms daug tarptautinių 
žodžių yra davusios senosios klasikinės graikų, 
lotynų, hebrajų kalbos (Paulauskienė 2004: 98). 
Kalbos patarimuose (4) pateikti du tarptautinių 
žodžių vertinimo laipsniai: tarptautinis žodis 
(II) ir tarptautinis žodis (I). Pirmasis žymuo 
rodo, kad vertinamasis reiškinys yra šalutinis 
normos variantas ir prireikus (atsižvelgiant į 
funkcinių stilių ypatumus) gali būti vartojamas 
bendrinėje kalboje, bet pirmenybė teiktina 
pagrindiniam normos variantui, ypač prestiži-
nėje kalboje (Mikulėnienė 2005: 11). Antrasis 
žymuo rodo, kad tai yra lygiaverčiai bendrinės 
kalbos normos variantai. 3 lentelėje pateikti 
tarptautiniai žodžiai, greta kurių yra žymuo 
(II). Į ją įtraukti verslo ir ekonomikos terminai 
daiktavardžiai, taip pat svarbesni šioje srityje 
vartojami būdvardžiai, veiksmažodžiai.

3 lentelėje pateiktų tarptautinių žodžių kil-
mės analizė patvirtina A. Paulauskienės teiginį 
apie lotynų kalbos išskirtinumą. Ši kalba ne tik 
davė daug tarptautinių žodžių, bet ilgą laiką pati 
buvo tarptautinė kalba (Paulauskienė 2004: 98). 
Iš 3 lentelėje pateiktų žodžių lotyniškos kilmės 
yra: cirkuliacija (circulatio), deficitas (deficit),
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Tarptautiniai žodžiai Lietuviški atitikmenys

bazinis, -ė 1. pagrindinis, -ė;  pamatinis, -ė; atraminis, -ė;  2. esminis, -ė;  svarbiausias, -a
cirkuliacija 1. apytaka; 2.  apyvarta
deficitas trūkumas, stoka
deklaruoti (pa)skelbti
delegatas, -ė (siunčiamas, -a) atstovas, -ė
detalus, -i išsamus, -i;  nuodugnus, -i;  smulkus, -i
disponuoti valdyti
efektyvus, -i veiksmingas, -a, paveikus, -i
fabrikatas gaminys
fiksuoti 1. nustatyti; 2. žymėti
fundamentinis, -ė 1. svarbiausias, -ia; 2. esminis, -ė; pagrindinis, -ė; pamatinis, -ė
harmoningas, -a darnus, -i
industrija pramonė
inovacija naujovė
kadrai etatiniai darbuotojai; personalas
kompanija bendrovė
kontraktas sutartis
konvertuoti 1. keisti (valiutą); 2. versti (valiutą kita)
kliringas tarpuskaita
minimalizuoti sumažinti
monetarinis, -ė pinigų
optimalus, -i tinkamiausias, -a,  geriausias, -a
organizatorius, -ė 1. rengėjas, -a; 2.  steigėjas, -a
organizuoti 1. rengti, ruošti; 2. steigti
prezentacija pristatymas
produktyvus, -i našus, -i; vaisingas, -a
prognozuoti numatyti;  spėti; laukti
realizacija 1. pardavimas; 2. įgyvendinimas
reorganizuoti pertvarkyti
subsidija parama
suspenduoti sustabdyti įgaliojimus
taksa įkainis
tendencija polinkis;  kryptis

3 lentelė. Tarptautiniai žodžiai (II)

deklaruoti (declarare), delegatas (delegatus), 
disponuoti (disponere), efektyvus (effectivus),
fabrikatas (fabricatus), fundamentinis (iš 
fundamentas < lot. fundamentum), industrija 
(industria), inovacija (innovatio), kontraktas 
(contractus), konvertuoti (iš konversija < lot. 
conversio), minimalizuoti (iš minimalus < lot. 
minimalis), modifikuoti (modificare), mone-
tarinis (monetarius), optimalus (optimus), 
prezentacija (praesentatio), produktyvus (pro-
ductivus), subsidija (subsidium), suspenduoti 
(suspendere) (Bendorienė 2001).

Nedaug žodžių, kilusių iš graikų kalbos, 
tai: bazinis (iš bazė < gr. basis), harmoningas 

(iš harmonija < gr. harmonia), prognozuoti (iš 
prognozė < gr. prognosis).

Šiek tie daugiau prancūzų kilmės žodžių: 
detalus (detaille), kadrai (cadres), kompanija 
(compagnie), organizatorius (organizateur < 
gr.), realizacija (realisation), reorganizuoti (reor-
ganiser). Terminas taksa perimtas iš vokiečių 
kalbos (Taxe), o joje kildinamas iš lotynų taxo 
(Bendorienė 2001). Kliringas – anglicizmas 
(clearing).

Tarptautiniai žodžiai (I). 4 lentelėje pateikti 
tarptautiniai verslo ir ekonomikos terminai ir jų 
lietuviški pakaitai, kurie Kalbos patarimuose (4) 
įvertinti kaip lygiaverčiai variantai ir vartotini 
pasirinktinai.
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Iš 4 lentelėje pateiktų tarptautinių žodžių 
daugiausia taip pat yra lotyniškos kilmės: asig-
navimas (iš asignuoti < lot. assignare), faktinis 
(iš faktas < lot. factum), koncepcija (conceptio), 
konkurentas (concurrens), procesas (processus), 
procentas (lot. pro centum – nuo šimto).

Terminai eksportas, importas kildinami iš 
anglų kalbos žodžių export, import, o joje atsi-
rado iš lotynų exporto, importo.

Prancūziškos kilmės yra šie žodžiai: disba-
lansas (gr. dys, lot. dis + pranc. balance), garan-
tija (garantie), resursai (ressources), sertifikatas 
(certificat < lot. certificatus), vitrina (vitrine).

Terminas investicija kildinamas iš vokiečių 
kalbos Investition, o šis – iš lotynų investio.

2001: 103). Verčiant anglų kalbos žodį fuel į lie-
tuvių kalbą būtina atsižvelgti į šias reikšmes.

Iš senesnių vokiečių kalbos skolinių mi-
nėtini dempferis (vok. Dämpfer), flanšas (vok. 
Flansch), šlagbaumas (vok. Schlagbaum), klapa-
nas (vok. Klappe), kurių lietuviškus atitikmenis 
studentai puikiai žino.  Keblesnė yra žodžio 
šarnyras (vok. Scharnier) vartosena. Jo lietu-
viškas atitikmuo lankstas visiškai nepopuliarus 
šnekamojoje studentų kalboje. Tik šarnyras 
vartojamas ir Lietuvos standarte LST 1438: 2005 
Automobiliai. Techninė priežiūra ir remontas. 
Galbūt šarnyrą užtektų vertinti kaip vengtiną 
svetimybę.

Tai pasakytina ir apie prancūziškos kilmės 
žodį kapotas (pranc. capot). Jis pateiktas tarptau-
tinių žodžių žodyne (Bendorienė 2001: 353). Ir 
transportininkų kalboje – tiek rašytinėje, tiek sa-
kytinėje – vis dar populiarus. Tačiau minėtame 
standarte vartojamas terminas variklio dangtis. 
Iš prancūzų kalbos taip pat kildinamas svetim-
žodis bordačiokas. Į lietuvių kalbą atėjęs per rusų 
kalbą, tačiau kilęs iš prancūzų bordereau. Žargo-
ninės kilmės fūra greičiausiai sietinas su žodžiu 
furgonas, kilusiu iš prancūzų k. fourgon. Iš šios 
kalbos kilęs ir terminas šasi (pranc. chassis).

Transporto srities anglų kalbos skoliniai, 
kaip ir dauguma iš šios kalbos kilusių verslo, 
ekonomikos srities svetimžodžių, daugiausia 
žymi naujesnes realijas, atsiradusias po Nepri-
klausomybės atkūrimo. Tai pirmiausia automo-
bilio puošybos, patogumo, saugumo elementus 
įvardijantys žodžiai: moldingas (angl. molding), 
imobilaizeris (angl. immobilizer). Taip pat auto-
mobilių apdailos procesus apibūdinantys skoli-
niai autodetailingas (gr. autos + angl. detailing), 
autotiuningas (gr. autos + angl. tuning). Gerokai 
padidėjus automobilių skaičiui Lietuvoje, atsi-
rado parkingai (angl. parking), parkomatai, par-
kometrai (angl. parking meter).

Angliškas sensorius (sensor) ir rusiškas dat-
čikas (датчик) keičiami lietuvišku atitikmeniu 
jutiklis (anksčiau barbarizmui datčikas teiktas 
atitikmuo daviklis jau retai vartojamas, nors 
klaida nelaikytinas, jis teikiamas ir Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyne (Keinys 2000: 111).

Transporto srities skoliniai

Neteiktinos svetimybės. 5 lentelėje pateik-
tos neteiktinos transporto srities svetimybės ir 
svetimybės, įtrauktos į Didžiųjų kalbos klaidų 
sąrašą, Kalbos patarimuose (4) pažymėtos 
ženklu *.

Kaip jau buvo minėta įvade, transporto 
srityje nemažai slaviškos kilmės skolinių. Tai 
daugiausia sovietmečiu į lietuvių kalbą atėję 
svetimžodžiai, kurie šiuo metu traktuojami 
kaip barbarizmai, t. y. žodžiai, kurie turi ge-
rus lietuviškus atitikmenis ir mokslo kalboje 
jau senokai nebevartojami, tai: benzokolonkė 
(rus. бензоколонка); forsunka, forsunkė (rus. 
форсунка); kalpokas (rus. колпак); maršrutkė 
(rus. маршрутка); prokladkė (rus. прокладка); 
saliarka (rus. солярка); salnikas (rus. сальник); 
samosvalas (rus. самосвал); tormazas (rus. 
тормоз); avtolavkė (rus. автолавка < gr. au-
tos + rus. лавка).

Svetimžodis saliarka keičiamas dyzelinu, gali 
būti ir dyzeliniai degalai. Nevartotinas terminas 
dyzelinis kuras, nes, kaip teigia J. Lagunavičius, 
žodis kuras lietuvių kalboje atsirado kaip verta-
las iš rusų kalbos топливо, kuris kilęs iš žodžio 
тепло, ir yra susijęs su šildymu. Techniškai jis 
neatitinka degimo procesų esmės lempose ir juo 
labiau vidaus degimo varikliuose (Lagunavičius 
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4 lentelė. Tarptautiniai žodžiai (I)

Tarptautiniai žodžiai Lietuviški atitikmenys

asignavimas lėšų skyrimas
disbalansas neatitiktis, neatitikimas
eksportas išvežimas
faktinis, -ė tikras, -a,  nepramanytas, -a
garantija laidavimas;  užtikrinimas, tikrumas
importas įvežimas
investicija (kapitalo) įdėjimas
koncepcija samprata;  pažiūros
konkurentas, -ė varžovas, -ė
procesas vyksmas;  eiga
resursai ištekliai
sertifikatas pažymėjimas
vitrina prekylangis

5 lentelė. Neteiktinos svetimybės

Skoliniai Lietuviški atitikmenys

autodetailingas* (automobilių) puošyba;  apdaila
avtolavkė automobilinė parduotuvė
autotiuningas 1. (automobilio) puošyba; 2. (automobilio) pertvarkymas
autobanas greitkelis
bardačiokas daiktinė, parankinė
benzokolonkė* 1. degalinė; 2. degalų kolonėlė
čarteris užsakomasis reisas
datčikas 1. jutiklis; 2. keitlys
dempferis slopintuvas
fara* žibintas
fūra automobilinis traukinys, vilkikas (su puspriekabe)
flanšas jungė
forsunka, forsunkė purkštukas
gazas 1. pedalas; 2. dujos; 3. greitis
imobilaizeris* 1. (vairo) įtvaras; 2. (elektroninis) mobilizatorius
invoisas 1. važtaraštis; 2.  sąskaita
kalpokas gaubtas
kapotas dangtis, antvožas; gaubtas
klapanas* vožtuvas
maršrutkė 1. maršrutinis autobusiukas; 2. maršrutinis lapas, maršrutlapis
moldingas puošybinė juostelė
parkingas* (automobilių) aikštelė
parkomatas bilietų automatas
parkometras stovėjimo skaitiklis
prokladkė tarpiklis
sailenblokas guminė pavaros įvorė
saliarka dyzelinas
salnykas riebokšlis
samosvalas savivartis
sensorius jutiklis
šasi važiuoklė
šlagbaumas užkardas
tiuningas 1. (automobilio) pertvarkymas; 2. (automobilio) puošyba; 3. derinimas, (su) reguliavimas
tormazas, tormozas* 1. aut. stabdys; 2. glžk. stabdžio rankena
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Vengtinos svetimybės. 6 lentelėje pateikti 
transporto srities skoliniai, kurie Kalbos pata-
rimuose (4) įvardyti kaip vengtinos svetimybės. 
Terminas kaladėlė yra hibridas: padarytas iš žo-
džio kaladė (rus. колода) su lietuviška mažybine 
priesaga -ėl. Domkratas ir trapas kildinami iš 
olandų k. dommekracht, trap; kargas, kargo – iš 
ispanų k. cargo.

Tarptautiniai žodžiai. 7 ir 8 lentelėse pateik-
ti tarptautiniai transporto terminai. Palyginti su 
verslo, ekonomikos sritimi, jų nėra daug. Kilmės 
aspektu jie taip pat skiriasi. Verslo ir ekonomikos 
tarptautinių žodžių daugumą sudaro iš lotynų 
kalbos kilę žodžiai. Transporto srityje lotyniš-
kos kilmės tarptautinių žodžių mažiau. Iš 7 ir 
8 lentelėse pateiktų žodžių lotyniškos kilmės 
yra akceleratorius (lot. accelero) ir transportuoti 
(lot. transportare). Aptariamoje srityje vyrauja 
prancūzų ir anglų kalbos žodžiai, tai: ekipažas 

6 lentelė. Vengtinos svetimybės

Skoliniai Lietuviški atitikmenys

domkratas kėliklis
kaladėlė 1. trinkelė; 2. kubelis
kargas, kargo 1. važta, krovinys; 2. važtos draudimas
trapas (keleivių) laipteliai

7 lentelė. Tarptautiniai žodžiai (II)

Tarptautiniai žodžiai Lietuviški atitikmenys

alkotesteris (alkoholio) matuoklis, tikrintuvas
akceleratorius greičio pedalas
autostrada greitkelis
ekipažas įgula
kabotažas pakrančių laivyba
transportuoti 1. vežti; 2. gabenti
vaterlinija vandenžymė

(pranc. equipage), bagažas (pranc. bagage), ga-
baritai (pranc. gabarit), kabotažas (pranc. cabo-
tage), pedalas (pranc. pedale < lot. pes – koja), 
alkotesteris (angl. alcotester < arab. al kuhl + 
angl. tester), konteineris (angl. container), kruizas 
(angl. cruise), spidometras (angl. speed + pranc. 
metre < gr. metron). Iš olandų kalbos perimtas 
žodis vaterlinija (water-lijn), autostrada – itališ-
kos kilmės (Bendorienė 2001).

8 lentelė. Tarptautiniai žodžiai (I)

Tarptautiniai žodžiai Lietuviški atitikmenys

bagažas važta; nešulys
gabaritai matmenys

konteineris krovininė, krovadėžė
kruizas kelionė laivu

spidometras greitmatis

Išvados

Straipsnyje aptarta verslo, ekonomikos  ir 
transporto svetimoji leksika, apimanti VGTU 
Transporto inžinerijos fakultete dėstomų 
specialybės dalykų terminiją. Tiek studentai, 
tiek dėstytojai neretai suabejoja, kurį termi-
ną – lietuvišką ar skolinį – geriau pasirinkti. 
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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarytas 
ir įvertintas skolinių sąrašas padės įvairių sričių 
specialistams nesuklysti juos vartojant. Neseniai 
į kalbą atėję skoliniai nelaikomi kalbos klaida. 
Tačiau dauguma šiuo metu naujaisiais skoli-
niais vadinamų žodžių lietuvių kalboje gyvuoja 
gana ilgai. Tad griežtesnio jų įvertinimo tikrai 
reikėjo.
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RATINGS OF BUSINESS, ECONOMIC AND TRANSPORT 
BORROWED LEXIS

Angelika Petrėtienė, Jonas Masiulionis

In 2005, a book “Language Advice (4). Lexis. Usage of Loanwords” was published. It contains a list of 
loanwords of different fields discussed by the State Commission of the Lithuanian Language. In addition
to each loanword, a rating is indicated. The article discusses how the loanwords of business, economic and
transport fields are treated in this publication.

The study showed that the majority of new business and economical loanwords are derived from the English
language. The majority of them are assessed as non-recommendable barbarisms. The majority of interna-
tional words of this field consist of the Latin origin words.

In the transport field there is a great number of Slavic origin loanwords. They are also included into the list
discussed and are assessed as non-recommendable barbarisms. Here, there are much less new loanwords 
than in the business and economic fields. International terms of the transport field are more diverse origin-
wise than the terms used in business and economic field. The majority of international words of this field
derive from the French and English languages.

Keywords: loanwords, international words, ratings, origin of loanword, origin of international word, non-
recommendable barbarisms, barbarisms to be avoided.
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