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Valstybinei lietuviq kalbos komisijai

pll,rEirv ASMENVARDZTU
DEL LTETUVOS
RASYBOS
Etnines kult[ros globos taryba (toliau
Taryba) svarste ir teike sifllymus Lietuvos
Respublikos Seimui bei Ministrui pirmininkui 2013 m. kovo 25 d. Nr. S-44 ,,Ddl Lietuvos
vietovardLi+ ir gatviq daugiakalbes ra5ybos, Lietuvos piliediq asmenvardZiq ra5ybos
nelietuvi5kais ra5menimis". Paskutiniamesavo posedyje Taryba vel griZo prie Sio klausimo,
kadangi Seime uZregistruotinauji Vardq ir pavardZiqraSymodokumentuoseistatymo projektai
Nr. XIIP-1653 bei Civilinio kodekso 3.282 straipsniopakeitimo istatymo projektasNr. XIIP1654.
Tarybos nuomone, Lietuvos piliediq reikalavim4 jq asmenvardZiusra5yti dokumentuose
nelietuvi5kais ra5menimis turetq pilnai patenkinti priemimas koncepctjo., kuri Seimui buvo
pasi[lyta jau,2010 m. teikiant Lietuvos Respublikosvardq ir pavardZiqra5ymo dokumentuose
Lietuvos Respublikos piliediq anksdiau tureta (kitose
lstatymo projekt4 Nr. XIP-1668
valstybeseiteisinta) nelietuvi5ka vardo ir pavard6s forma iraSoma Lietuvos Respublikos
paso kitq irabq slcyriuje, o i5 uisienieiio sutuoktinio igyta pavarde, asmeniui pageidaujant,
i Lietuvos Respublikos paso kitrl ira5q slcyriq gali bUti ira5yta nelietuvi5ka (autenti5ka)
grafine forma. Si koncepcrjabuvo sukurta remiantis Latvijos Respublikosvardq ir pavardhir+
ra5ymo modeliu, kuri teigiamai ivertino ivairios tarptautines organizactjos. Sis kitataudiq
asmenvardLh+
oficialaus uZra5ymobudas visiSkai atitinka Tautiniq maZumq apsaugospagrindq
konvencijos 11 straipsnio1 dali, leidLia suteikti vienodasgalimybesvisiems Lietuvos piliediams
kitataudiamsar kitataudiq sutuoktiniams,nei5skiriantvien tas tautas,kurios naudoja lotyni5k4
abecelg.
Tuo tarpu naujasis projektas Nr. XIP-1653 ne tik prie5taraujaLietuvos Respublikos
Konstitucijai sudarantgalimybg atsisakytivalstybineskalbos ra5menimisuZraiytq asmenvardZiq
Lietuvos Respublikos piliedio paso pirmajame puslapyje, bet ir suteikia nevienodasteises
Lietuvos tautiniq bendrijq atstovams.
Be to, atkreipiame ddmesi, kad Lietuvos piliediq asmenvardZiqra5yba valstybine kalba
neturetq sukelti problemq kitataudiamsasmenimssiekiant irodyi savo santuok4su kitataudiu,
tevystg ar motinystQ,nes tokie ry5iai irodomi remiantiskonkrediaisdokumentais- santuokosar
gimimo liudijimais, o asmenybestapatybdnustatomapagal asmenskod4.
Taryba si[lo:
1) Nepritarti Vardq ir pavardZiq ra5ymo dokumentuoseistatymo projektams kurie
paremti koncepcija Lietuvos Respublikos pilieiiq vardus ir pavardes oficialiuose
dokumentuose ra5yti nevalstybine kalba ira5q valstybine kalba s4skaita (f statymo
projektai Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1654 ir kt.);

2) Vadovautis Vardq ir pavardZiq ra5ymo dokumentuose istatymo projektais,
kurie sirllo Lietuvos Respublikos pilieiiq vardus ir pavardes oficialiuose dokumentuose
ra5yti valstybines kalbos ra5menimis pagal tarimq, o pilieiio paso kitq ira5q slcyriuje Sios
asmenvardZius esant pageidavimui uZra5yti ir kitos kalbos grafine forma (fstatymo
projektas Nr. XIP-1668 ir kiti.).
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