KALBIŠKAI APIE RINKIMUS

Žodžio rinkiminis daryba buvo vertinama kaip nebūdinga (priesagos -inis vediniai paprastai
nedaromi iš abstraktų). Tačiau žodžio rinkimai reikšmė sukonkretėjo ir vediniai rinkiminis,
priešrinkiminis, porinkiminis vertintini kaip galimi.
Taigi su rinkimais susiję dalykai gali būti nusakyti priesagos -inis vediniais, pvz.: priešrinkiminis
laikotarpis,
rinkiminiai
pažadai,
rinkiminė
kalba,
porinkiminis
elgesys.
Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad termininiuose junginiuose vartojamas nusakomasis kilmininkas, pvz.:
rinkimų apygarda, rinkimų apylinkė, rinkimų komisija, rinkimų programa.
Kalbant apie rinkimus, vartotinas žodis kampanija (ne kompanija). Šių žodžių reikšmės
skirtingos, todėl nederėtų jų painioti. Žodžio kampanija reikšmė – smarki, sutelkta tam tikro laiko tarpo
veikla; žodžio kompanija reikšmė – nedidelė draugija, kelių žmonių būrys.
Veiksmažodis prabalsuoti nevartotinas reikšmėmis „balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, subalsuoti,
baigti balsuoti“, pvz.:
Mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti.
Žodžio biuletenis reikšmė – trumpas oficialus reikšmingų įvykių pranešimas; periodinis arba
tęstinis leidinys; balsavimo lapelis. Šnekamojoje kalboje – nedarbingumo pažymėjimas.
Taigi žodis biuletenis gali būti vartojamas, tačiau kalbant apie rinkimus geriau vartoti lietuvišką
žodį balsalapis. Žodis balsalapis (angl. ballot paper, vok. Stimmzettel, pranc. bulletin de vote) teikiamas
ir Europos terminų žodyne „Eurovoc“.
Kalbant apie rinkimus kartais pavartojami netaisyklingi žodžių junginiai:
atsiskaityti prieš rinkėjus (taisoma atsiskaityti rinkėjams);
įsipareigoti prieš rinkėjus (taisoma įsipareigoti rinkėjams);
išstatyti kandidatą (taisoma siūlyti, pasiūlyti, iškelti kandidatą);
per balsavimą nepraėjo (taisoma pralaimėjo rinkimus, balsuotojai neišrinko);
pravesti rinkimus, balsavimą (taisoma surengti, suorganizuoti rinkimus, balsavimą);
atstovauti rinkėjus (taisoma atstovauti rinkėjams).
Tiesioginių partijų pavadinimų tik pirmasis žodis rašytinas iš didžiosios raidės, simboliniai
(perkeltinės reikšmės) pavadinimai rašytini kabutėse. Politinių partijų pavadinimai rašytini taip:
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis,
Darbo partija,
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai,
politinė partija „Drąsos kelias“,
Lietuvos lenkų rinkimų akcija,
Lietuvos socialdemokratų partija,
Lietuvos socialdemokratų darbo partija,
partija „Tvarka ir teisingumas“,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,
partija „Jaunoji Lietuva“,
Emigrantų partija,
Kovotojų už Lietuvą sąjunga,
politinė partija „Lietuvos sąrašas“,
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Žemaičių partija,
Kartų solidarumo partija,
Laisvės partija,
Centro partija „Gerovės Lietuva“,
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija,
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai),
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga,
Lietuvos liaudies partija,
Lietuvos rusų sąjunga,
Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga,
Lietuvos žaliųjų partija,
politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ ir kt.

Parengta pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke (http://www.vlkk.lt/konsultacijos),
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (www.tm.lrv.lt) pateiktą informaciją.

