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DEL JURIDINIU A SMENU PAVADIN IMO REGI STRAVIMO REGLAMENTAVIMO

Lietuvos Respublikos Seirne rengiamos teises aktq reglamentuojandiq Lietuvos

valstybeje registruojamq juridiniq asmenrl pavadinimus, pataisos, todel mes, piliediq asociacija ,,Talka
kalbai ir tautai", kviediame idemiai dar kart4 apm4styti Vyriausybes teikiamus pasiulymus, nes

manome, kad jais siekiama istatymiSkai pabloginti valstybines lietuviq kalbos pozicijas.

Musq nuomone, Seimui pateiktame Vyriausybes siDlyme del Lietuvoje registruojamq

imoniq [staigq ir organizacijq pavadinimq (,,Del Lietuvos Respublikos valstybines kalbos istatymo Nr.

I-779 16 straipsnio pakeitimo istatymo projekto XIIIP-I160") valstybines lietuviq kalbos [statymo
taikymo sritis pernelyg i5plediama, o tada ima atrodlti, kad istatymi5kai imarnasi reguliuoti ne

valstybes ir piliediq santyki su valstybine kalba, o neva bandoma reglamentuoti visq Lietuvoje

registruojamq (taigi ir ne Lietuvos piliedi[ ir ne Lietuvoje veikiandiq) [moniq, istaigq ir organizacijq
pavadinimq juridini iteisinirn4: ,,Lietuvos Respublikoje registruojamq lmoniq, istaigq ir
organizacijq pavadinimai sudaromi laikantis lietuviq kalbos normq ir Valstybin6s lietuviq kalbos

komisijos nutarimq". Linan| kiek nelietuvi5kq pavadinimq jau yra iregistruota, ir toliau dalis

suinteresuotqiq ielko jau esaniiq arba siulo isivesti naujq ivairiq nuolaidq ir i5imiiq, toddl

minOtame Vyriausybds nutarime nurodomas atsitraukimo nuo veikianiiq Lietuvoje istatymq
nuostatq kelias: ,,Lietuvos Respublikoje imoniq, istaigq ir organizacijq pavadinimai sudaromi lietuviq
kalba arba uZsienio kalba lotyni5kais ra5menimis". Tai rei5kia, kad si[loma istatymi5kai reglamentuoti

dar vien4 ar kelias valstybines kalbas dar vienoje valstybes gyvenirno srityje. Asociacija ,,Talka kalbai ir
tautaioo siiilo istatymi5kai reglamentuoti Konstitucijoje iteisintqtik vien4valstybing - lietuviq kalb4- ir
taikyti toki reglamentavim4 Lietuvos valstybeje registruojamq juridiniq asmenq pavadinimams.

{sigilinE i Konstitucijos 28 straipsnio esmE, teigiandio, kad: ,.lgyvendindamas savo teises

ir naudodamasis savo laisvemis, Zmogus privalo Iaikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir istatymq,
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nevar1yti kitq Zmoniq teisiq ir laisviq", mes manome, kad leidimas Lietuvoje registruoti nelietuvi5kus, t.

y. uZsienio kalba, imoniq istaigq ir organizacijq pavadinimus varZytq Lietuvos piliediq laisvg vie5ojoje

erdveje susiZinoti valstybine lietuviq kalba, nes taip butq iteisintas ribojimas suprasti be vertimo tokius
pavadinimus. Taip bfitq kuriama tokia atmosfera Lietuvoje, kad lietuvis joje pasijustq ne namie, ne savo

Salyje esantis, o tarsi kaZkur svetur, svetimoje Salyje.

Visuotinai skleidZiami Sal[ Zeminantys gandai, kad lietuviai patys nenorintys pasirinkti
lietuvi5krl pavadinimq komerciniais sumetimais, nes es4 Lietuvoje vyraujanti tokia nuomon6, kad

viskas, kas nelietuvi3ka, kas uZsienieti5ka, es4 geriau. Linoma, tokiq nuotaikq bflta atgautos

Nepriklausomybes pradZioje, kai buvome toje postsovietineje erdveje, kurioje tebevyravo labai menka

saviverte. Bet praejus ketvirdiui amZiaus tai jau nebera bDdingos musq visuomenei, bent jau didZiajai jos

daliai, nuostatos, todel mes manome, kad valstybes siekis kaip tik turi bflti savo teisiniais pagrindais

sudaryti s4lygas puoseleti patriotines, o ne globalistines nuotaikas.

Dar vienas i5 vieSq argumentq siekiant iteisinti nelietuviSkus pavadinimus, yra
skleidZiamas pramanas, neva lietuvi5ki pavadinimai uZsienyje nekonkurencingi, nes musq Salis esanti

menkai Zinoma ir del to neauk5tai kotiruojama tarptautineje rinkoje, todel neva megstama pasirinkti
angli5kus ar voki5kus arba pana5iai i juos skambandius pavadinirnus. Bet tai jau tikras valstybes

Zeminimas, todel siiilome nesudarlti s4lygq menkinti Lietuvos prestiZ4 tarptautineje erdveje.

Siulome nekeisti dabartinds pavadinimq registravimo praktikos, detalizuotos Teisds

aktq projektq rengimo rekomendacijose, patvirtintose teisingumo ministro 2013 m. gruodZio 23 d.

isakymu Nr. 1R-298 ,,Ddl Teisds aktq projektq rengimo rekomendacijq patvirtinimo", ypai II
skyriaus pirmojo skirsnio ,,Bendrosios nuostatos'o 5 ir 6 punktuose.

(Lr. https:llwww.e-tarjtlportal4tflegalActl9f8e943}7234lle3alf1b2l4l7c4c7 5e), taip pat
Vyriausybes nutarimu 2017 m. spalio 11 d. Nr. 837 ,, D6l Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2003
m. Iapkridio 12 d. Nutarimo Nr. 1407 ,,Del iuridiniq asmenq registro nuostatq patvirtinimo"
pakeitimo" (Lr. https:llv,rww.e-tar.ltlportallltllegalActl3fl56f80b33clle79l568c9e74529e76\, ypai
4.24 papunkt|.

Piliediq asociacijos ,,Talka kalbai ir tautai" vardu,

%lPimininkas Gintaras Karosas


