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Problema: vieSojoje erdve.je daugeja oficialiq uzrasq ne lietuviq kalba: ne valst]'bing kalbq registruodamos
prekiq ir paslaugq Zenklus pasirenka net valstybines ir saviraldybes institucijos bei LsIaigos.

Precedentas: Kauno miesto savivaldlbes inicijuotas ,.Like Bike Kaunas" projektas, pagal kuri visame mieste

sutvarkyti ir atnaujinti drilaaiq takai Z)mimi Siuo nelietuviiku Zenklu.

Siulymas: itraukti prekiq ir paslaugq Zenklq reglanentavim4 i naqjojo konstitucinio Lietuvos Respublikos
valst-vbines kalbos istat-vmo redakcij4 nes pasikeite jq vartojimo sqlygos: kalbini krastovaizd! fomuojantys
vieiieji prekiq 2enklai ] ra valstybes lvaizdiio dalis. todel tiesiogiai veikia zmoni{ sr!-nong.

JarL dabar ne tik privataus kapitalo, bet ir valst1-bcs bei savivaldybes istaigos bei imones reeistruodamos prekes

Zenklus savo iniciatFa dazniau rcnkasi uZsienio kalbas vietoje valstlbines lietuviq kalbos. Tai keiiia miesto
reid4 kaip. pavlzdZiui, pladiai po vis4 Kaurn4 iisisejgs angliskas uZraSas ,.Like Bike Kaunas". kur! inicijavo
Kauno miesto savivaldybe. Prekes Zenklo kalbos Lietuvos Respublikos valstybines kalbos istatymas
nercglamentuoja. nes iki Siol prekes zenklo iteisinimu buvo ipareigota rlpintis VaLstybine va,"totojr! teisir!
apsaugos tarnvba. kuri visq pirma siekia apginti vartotojo interesus ir svarbiausiu kriterijuni laiko praktin!
patoglLnl4- toki, kaip kurios nols kalbos moke.jim+ garantuojanti uzraso supratimto

Lieruvos Resptblikos pilieiiq asociacija ,,Talka kalbai ir tautai"' Kod.rs 104;0()9i()
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Siandien ptekirl ir paslaugq Zenklq sferoje aiikiai dominuLoja anghl kalba- Pagrindinis argumentas jE varloti yra

tas. kadj4 supranta didele dalis Siuolaikines Lietuvos visuonenes. ypaa jaunosios kartos atstovrl, todel angliski
prckiq ir paslaugtl Zerklai bent jau iS pimo Zvilgsnio daug kam neatrodo probLemi5ki. Iprotis kur1i prekes

Zenklo pavadinim4 uisienio kalbomis gajus ne vien Lietuloje: iSsivedus ii irin rLZdaros sovietines erdves

daugelyje Saliq buvo siekiama pasivadinti ..uzsienietiikai", nes manfa. kad tai gali indikuoti ir uzsienietiik4
kok1.bg. Tadiau prabego jau keli dciimtmeiiai, todel dabar savanoriSkas valstybines krLlbos prioriteto ir
iSskirrinio statuso atsisakymas del abejotinos kon-rercines naudos liudija strateginio m4styn'io del kalbines

bendruomenes stiprinimo stokil. KL tila neturi blti dirbtinai uzdara ir vengti kontirktq su uzsienio kulttromis.
tadiau biitent tokiam atvirumLi pirmiausjai reikalingas tvifias savosios kult[ros ir kalbos, nacionalurno vertes

suvokimas ir lygiaveftis santykis su tuo, kas svetima. Tai netiesiogiai liudija uZsienio pn'tneriq Lietuvo.je

registruojami LietrLvos rinkai skirti prekes Zenklai: jic beveik visi be iSimties lietuviSki. Nacionaiine kultlra ir
valstybine kalba turi iSlikti svarbiausi tiek asmens, tiek tautos bei valstvbes gyvenime

Tai, kad prekiq ir paslaugq Zenklq vartojimo Lietuvoje neregliunentuoja Lietuvos Respublikos valstr,bines

kalbos istatymas, liudija apsiLeidim4 kalbos politikos srityje. Kalba nera tik tunkcinis bendravimo irankis, nes

dalyvauja vieia.jame gyvenime, todel privalo issaugoti savo ypatingq status4 su visomis ii jo kylandiomis
teisemis. Uzsienietiikq ienklq vartojimas viesose vietose atspindi ir skatina nuostat+ jog ne viena kalba

valst-vbeje neturi plil,ilegijuoto statuso, prieiingai, globaliq elementrl ir uzsienio valstybese vafiojamq prekiq ir
paslaug4 Zenklq peremimas padaro m[srl produkcij4 ir jos kurajus patrauklesnius pasauliui- Toks rn4stymo

br.rdas prisideda silpninant Lmikalaus tautos ir v:rlstybes iilikimui b[tino tapatumo poteiki ir suvokirn4

Tai suvokiant, bltina keisti iiuo metu egzistuojandiq kalbos politik4 bei prekiq ir paslaugq Zenklq

reglamentavimo tvark4 tam. kad Lietuvos valstybine kalba igltq p denmq statusq ir nenLrgrimztq tarp begales

uZsienietiSkq uzfalq, tariamai naudingq verslui, tadiau ne tautines s4mones issaugojimui, kuri maZa ir nuolat

tapat].bines bei geopolitines gresmes patirianti valst)'be turdtq laik)'ti savo svarbiausiu uZdaviniu. Kalbin!
kra3tovaizdi lbmuojantys vielieji prekiq Zenklai,vra vaLstybes ivaizdZio dalis, todel tiesiogiai veikia 2moniq

samon9.

Kadangi prekiq ir paslaugq ienklai daZnu tteeju yra labiau kalbos, o ne tik patogumo suprasti tekst4
reikalas, Lietuvos Respublikos valstybinCs kalbos istatyme turi alsirasti prekiq ir paslaugq ienkl{
reglamentavimas, pagal kur! Lietuvos subjektai turetq registruoti prekiq ir paslaugq ieoklq uirasus
valstybine lietuviq kalba.
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