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CIVILINIS KODEKSAS
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/NsHTgjzxZH)
2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas
1. Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų
perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę.
2. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos
normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio
bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio
skiriamojo požymio.
3. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti
suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra
nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita
organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio
juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.
***
VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492)
16 straipsnis. Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų
pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
prie Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų taisyklių.
***
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JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATAI, PATVIRTINTI LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMU NR. 1407
(ištraukos)
(http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2)
761. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus, Registro
tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos
dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei
lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai
įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų,
Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti,
išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį, kai
juridinis asmuo susijęs su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija.
***
MOKYKLŲ
PAVADINIMŲ
SUDARYMO
IR
RAŠYMO
TAISYKLĖS,
PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M.
LIEPOS 12 D. ĮSAKYMU NR. V-1240
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403929)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos bendrojo
ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų pavadinimams
(toliau – mokyklos pavadinimas). Šios taisyklės netaikomos aukštųjų mokyklų pavadinimams.
Taisyklėse vartojami esami ir galimi pavadinimai.
2. Mokyklos pavadinimas sudaromas ir rašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23593; 2011, Nr. 38-1804), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklų, vykdančių formaliojo
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimais ir šiomis taisyklėmis.
3. Mokyklos pavadinimas turi būti aiškus, jame reikia vengti nebūtinos informacijos.
4. Mokyklos pavadinime turi būti nurodomas gimininis (nomenklatūrinis) žodis
(mokykla, centras ir pan.) ir bent vienas skiriamosios reikšmės žodis: tikrinis (vietovardis,
asmenvardis, simbolinis vardas) arba (ir) bendrinis (dailės, jaunimo, suaugusiųjų ir pan.).
Mokyklos grupę ar tipą nusakantys žodžiai pavadinime gali būti nevartojami.
5. Simboliniai mokyklų pavadinimai sudaromi vadovaujantis Įmonių, įstaigų ir
organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2(91) (Žin., 2004, Nr. 27-867).
6. Mokyklos pavadinimas sudaromas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų,
mokyklos, susijusios su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti
sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos
pavadinimą, jei yra šių sutikimas jį naudoti.
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7. Mokyklos pavadinime netinka išplėstiniai veiklos aspektų apibūdinimai su žodžiais
pakraipos, krypties ir kt.
8. Mokyklos pavadinime jos teisinė forma nenurodoma.
9. Valstybinės ir savivaldybės mokyklos pavadinime nenurodoma mokyklos savininkas,
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalininkai): ministerija, savivaldybė,
universitetas, vyskupija ir kt.
10. Valstybinės ir savivaldybės mokyklos pavadinime neįvardijama mokoma tradicinės
religinės bendruomenės ar bendrijos tikyba.
11. Mokyklos pavadinimas
didžiosiomis raidėmis.

registracijos

ir

kituose

dokumentuose

nerašomas

II. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAVADINIMAI

12. Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime turi būti nurodoma gyvenamoji vietovė
(miestas, miestelis ar kaimas), nerašant žodžių miesto, miestelio, kaimo, ir žodis mokykla arba
kiti mokyklos veiklą atitinkantys gimininiai (nomenklatūriniai) žodžiai: mokykla-darželis,
mokykla-daugiafunkcis centras, progimnazija, gimnazija, konservatorija, centras, pvz.: Nidos
mokykla, Birštono gimnazija.
13. Jei bendrojo ugdymo mokykla yra ne rajono savivaldybės centre, pavadinime
rašomas sutrumpintas žodis rajono, pvz.: Biržų r. Pabiržės mokykla, Lazdijų r. Šventežerio
mokykla. Jei bendrojo ugdymo mokykla yra ne Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Marijampolės, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių centre, pavadinime rašomas
sutrumpintas žodis savivaldybės, pvz.: Elektrėnų sav. Vievio mokykla.
14. Jei bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ar kuri kita ministerija, pavadinime žodžiai savivaldybės ir
rajono nenurodomi, pvz.: Gruzdžių vaikų socializacijos centras (ne Šiaulių r. Gruzdžių vaikų
socializacijos centras), Buivydiškių pagrindinė mokykla (ne Vilniaus r. Buivydiškių pagrindinė
mokykla), Riešės gimnazija (ne Vilniaus r. Riešės gimnazija).
15. Valstybinės ar savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (tiek bendrosios, tiek skirtos
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) pavadinime dar gali būti nurodoma:
15.1. mokyklos tipas, jei jis atitinka mokyklos paskirties pavadinimą, pvz.: Elektrėnų
pradinė mokykla, Vilkaviškio progimnazija, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla, Vilniaus r. Avižienių
vidurinė mokykla, Jurbarko r. Eržvilko gimnazija;
15.2. mokyklos paskirtis, pvz.: Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis, Radviliškio
jaunimo mokykla, Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokykla, Telšių suaugusiųjų mokykla, Vilniaus
suaugusiųjų mokymo centras, Plungės suaugusiųjų švietimo centras, Alytaus suaugusiųjų ir
jaunimo mokykla, Šilutės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo
švietimo centras, Alytaus r. Punios mokykla-daugiafunkcis centras.
16. Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas gali būti papildomas:
16.1. simboliniu pavadinimu: mokyklų simboliniai pavadinimai rašomi kilmininko
linksnio forma, pvz.: Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija,
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Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinė mokykla, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Vilniaus „Gijos“
jaunimo mokykla, Kauno „Saulutės“ vaikų socializacijos centras; mokyklų-darželių pavadinimai
rašomi arba kilmininko, arba vardininko forma, pvz.: Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis ir
Ukmergės mokykla-darželis „Varpelis“;
16.2. svarbios istorinės datos ar įvykio pavadinimu, taip pat istorijai, šalies ar krašto
kultūrai, mokslui nusipelniusio asmens vardu (rašomas visas vardas ir pavardė ar visas
slapyvardis), pvz.: Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio
gimnazija, Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla, Kėdainių Juozo Paukštelio
progimnazija, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė
mokykla, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų
gimnazija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla.
17. Jei mieste yra ne viena bendrojo ugdymo mokykla ir jos pavadinime nėra 16 punkte
nurodytų žodžių, ji pavadinime dar gali turėti:
17.1. miesto dalies ar gatvės pavadinimą, pvz.: Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla
(Alytaus Senamiesčio dalyje), Kauno Rokų vidurinė mokykla (Rokai – Kauno miesto dalis),
Vilniaus Santariškių mokymo centras (Santariškės – Vilniaus miesto dalis), Vilniaus Žemynos
progimnazija (Žemynos gatvėje);
17.2. numerį, rašomą arabišku skaitmeniu su pridėta įvardžiuotinės formos galūne: 1-asis,
1-oji, 2-asis... (nerašoma Nr. 1, Nr. 2, pirmasis ir pan.), pvz., Panevėžio 5-oji gimnazija.
18. Specialiosios mokyklos pavadinime žodžio specialusis (-ioji) rekomenduojama
nevartoti, sveikatos sutrikimo rekomenduojama neįvardyti.
19. Nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime vartojamas žodis privatus (-i),
pvz.: „Šaltinėlio“ privati mokykla, „Saulės“ privati gimnazija, Marinos Mižigurskajos privati
vidurinė mokykla.
20. Žodis privatus (-i) nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime gali būti
nevartojamas taisyklių 21.2 ir 21.4 punktuose numatytais atvejais.
21. Nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos pavadinime gyvenamoji vietovė (miestas,
miestelis ar kaimas) gali būti nurodoma tik tam tikrais atvejais:
21.1. kai mokyklos pavadinime nenurodomas mokyklos savininkas, pvz., Vilniaus privati
gimnazija; yra daugiau kaip vienas savininkas, pvz., Klaipėdos privati pagrindinė mokykla
(mokyklos dalininkai – Klaipėdos rusų kultūros draugija „Otečestvo“ ir fizinis asmuo);
21.2. kai mokyklos pavadinime nurodomo savininko pavadinime jau yra miesto,
miestelio ar kaimo vardas, pvz., Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinė
mokykla;
21.3. kai to paties savininko kelios mokyklos veikia skirtingose vietovėse, pvz.: Vilniaus
Ingridos Lauciuvienės privati mokykla-darželis „Dūzginėlio bitutės“ ir Kauno Ingridos
Lauciuvienės privati mokykla-darželis „Dūzginėlio bitutės“;
21.4. kai ugdymas nevalstybinėje mokykloje grindžiamas savita pedagogine sistema (M.
Montesori, Š. Suzuki, Valdorfo, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos ar kita), pvz.:
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Kauno Montesori pradinė mokykla, Vilniaus Valdorfo mokykla, Kauno jėzuitų gimnazija,
Marijampolės marijonų gimnazija, Vilniaus katalikiškoji „Versmės“ mokykla.
III. PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ PAVADINIMAI

22. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime nurodomas gimininis (nomenklatūrinis)
žodis mokykla arba centras.
23. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas,
miestelis, kaimas) (jei mokykla valstybinė ar savivaldybės) arba savininkas (jei mokykla
nevalstybinė), žodžiai, apibendrintai arba tiesiogiai nusakantys mokyklos veiklą (pavadinime
nurodomos ne daugiau kaip dvi gamybos sritys), pvz.: Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo
mokykla, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, Visagino technologijos ir verslo profesinio
mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras; Onos Petraitienės privatus buhalterių
mokymo centras, Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių praktika“ dailiųjų amatų mokykla.
24. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime gali būti nurodoma profesija, pvz.: Kauno ryšininkų mokykla,
Kauno statybininkų rengimo centras.
25. Jei mieste yra ne viena to paties profilio mokykla, ji gali turėti miesto dalies vardą
arba simbolinį pavadinimą, pvz.: Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai“.
26. Valstybinės profesinio mokymo įstaigos pavadinime rajonas ar savivaldybė
nenurodomi – vartojamas gyvenamosios vietovės (miestas, miestelis, kaimas) vardas, pvz.:
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla (ne Jurbarko r. Smalininkų technologijų ir verslo
mokykla), Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla (ne Šalčininkų r. Dieveniškių technologijų ir
verslo mokykla).
28. Profesinio mokymo įstaigų rūšiniai pavadinimai nedarytini su žodžiais, turinčiais
priesagą -inis, -inė, pvz., Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijų (ne technologinė)
mokykla.
27. Nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos pavadinime gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis,
kaimas) nurodoma ir žodis privatus (-i) vartojamas taisyklių 19–21 punkte nustatytais atvejais.
29. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime nevartojami žodžiai regiono, regioninis.
IV. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ PAVADINIMAI

30.
Neformaliojo
švietimo
mokyklos
pavadinime
nurodomas
gimininis
(nomenklatūrinis) žodis lopšelis, darželis, lopšelis-darželis, daugiafunkcis centras, mokykla,
centras, namai, rūmai, kursai, klubas, studija, akademija, institutas ar kt.
31. Valstybinės ar savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinime nurodoma
gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis ar kaimas), nerašant žodžių miesto, miestelio, kaimo, ir žodis
lopšelis, darželis arba lopšelis-darželis, daugiafunkcis centras (pavadinime galima rašyti ir žodį vaikų),
pvz.: Rietavo lopšelis-darželis, Skuodo vaikų lopšelis-darželis. Jei mokykla yra ne rajono savivaldybės centre,
pavadinime nurodomas sutrumpintas žodis rajono, pvz.: Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, Alytaus r.
Butrimonių vaikų darželis, Ukmergės r. Balelių daugiafunkcis centras. Jei mokykla yra ne Birštono,
Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių
centre, pavadinime rašomas sutrumpintas žodis savivaldybės, pvz., Druskininkų sav. Leipalingio vaikų lopšelisdarželis.
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32. Jei mieste yra ne viena ikimokyklinio ugdymo mokykla, ji gali dar turėti:
32.1. miesto dalies ar gatvės pavadinimą (rašomas be kabučių), pvz.: Kauno Šančių
lopšelis-darželis (Šančiai – Kauno miesto dalis), Vilniaus Markučių vaikų darželis (Markučiai –
Vilniaus miesto dalis), Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis (Tirkiliškių gatvėje);
32.2. numerį, rašomą arabišku skaitmeniu su pridėta įvardžiuotinės formos galūne: 1-asis,
1-oji, 2-asis... (nerašoma Nr. 1, Nr. 2, pirmasis ir pan.), pvz.: Kauno 6-asis lopšelis-darželis, Kauno
75-asis vaikų darželis.
33. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinime galima vartoti su kabutėmis rašomą
vaiko amžiui tinkantį simbolinį pavadinimą, rašomą kilmininko, vardininko arba naudininko
linksniu, pvz.: Klaipėdos „Čiauškutės“ lopšelis-darželis, Jonavos r. Šveicarijos vaikų lopšelisdarželis „Voveraitė“.
34. Specialiosios ikimokyklinio ugdymo mokyklos pavadinime žodžio specialusis (-ioji)
rekomenduojama nevartoti, sveikatos sutrikimo rekomenduojama neįvardyti.
35. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklos pavadinime nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) (jei mokykla
valstybinė ar savivaldybės) arba savininkas (jei mokykla nevalstybinė, užsienio valstybės ar
tarptautinės organizacijos), mokyklos profilis (muzikos, meno, dailės, kūrybos, sporto,
saugaus eismo ir t. t.), taip pat žodžiai mokykla, namai, rūmai, centras, kursai, klubas, studija,
pvz.: Ignalinos muzikos mokykla, Birštono meno mokykla, Marijampolės dailės mokykla; Jūratės
Kaunienės privati kompiuterių mokykla. Jei mokykla yra ne rajono savivaldybės centre,
pavadinime rašomas sutrumpintas žodis rajono, pvz.: Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai, Plungės
r. Platelių muzikos mokykla. Jei mokykla yra ne Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kalvarijos,
Kazlų Rūdos, Marijampolės, Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių centre, neformaliojo vaikų
švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų pavadinimuose rašomas sutrumpintas
žodis savivaldybės, pvz., Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla.
36. Neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos
pavadinime nerašomi pažyminiai vaikų, mokinių, jaunimo, pvz., Gargždų muzikos mokykla (ne
Gargždų vaikų muzikos mokykla). Tokių pažyminių gali turėti neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų (namai, rūmai, centras, kursai, klubas, studija ir kt.) pavadinimai, pvz.: Kauno mokinių
aplinkotyros centras, Mažeikių mokinių namai, Palangos mokinių klubas.
37. Neformaliojo vaikų švietimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla gali
turėti numerį, miesto dalies ar simbolinį pavadinimą, ji gali būti pavadinta istorijai, šalies ar
krašto kultūrai, mokslui nusipelniusio asmens vardu (rašomas visas vardas ir pavardė ar visas
slapyvardis), pvz.: Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno Centro sporto mokykla, Vilniaus
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla.
38. Tautinių bendrijų įsteigtų sekmadieninių mokyklų pavadinimuose gali būti pateikiama
tautybės ar etninės grupės nuoroda, pvz.: Graikų bendruomenės Lietuvoje „Pontos“ sekmadieninė
mokykla, Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės sekmadieninė mokykla.
39. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos pavadinime nurodomas gimininis
(nomenklatūrinis) žodis mokykla, centras ar kt. ir gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis,
kaimas) (jei mokykla valstybinė ar savivaldybės) arba savininkas (jei mokykla nevalstybinė),
mokyklos paskirtis (suaugusiųjų, švietimo ir kt.), pvz.: Druskininkų sporto centras, Jonavos
suaugusiųjų švietimo centras, Juozo Palubinsko privati akupunktūros mokykla.
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40. Nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo mokyklos, neformaliojo vaikų švietimo
mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, neformaliojo suaugusiųjų
švietimo mokyklos pavadinime gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas) nurodoma ir
žodis privatus (-i) vartojamas taisyklių 19–21 punkte nustatytais atvejais.
***
ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ SIMBOLINIŲ PAVADINIMŲ DARYMO
TAISYKLĖS, PATVIRTINTOS VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M.
VASARIO 2 D. NUTARIMU NR. N-2 (91)
(http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-imoniu-istaigu-ir-organizaciju-simboliniupavadinimu-darymo-taisykliu-patvirtinimo)
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir
organizacijų bei jų filialų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą.
2. Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine
reikšme.
3. Įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimams, daromiems iš žodžių ar žodžių junginių,
turinčių tiesioginę reikšmę, taikomi kitais teisės aktais nustatyti darymo ir rašymo reikalavimai.
II. TEIKTINI SIMBOLINIAI PAVADINIMAI

4. Simboliniais pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir
tam tikri žodžių junginiai.
4.1. Vienažodžiai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš upių ar ežerų vardų, žmonių ir
mitologinių vardų, augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių pavadinimų ar kitokių daiktavardžių, pvz.:
„Šešupė“, „Nijolė“, „Žemyna“, „Vėjopatis“, „Sedula“, „Stumbras“, „Nektaras“, „Aušra“, „Vasara“,
„Kaitra“, „Forumas“, „Elektronas“, „Kometa“, „Klumpė“.
4.2. Simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš daiktavardžių su pažyminiais –
daiktavardžiais, būdvardžiais (paprastai įvardžiuotinės formos), skaitvardžiais, pvz.: „Lietuvos
spauda“, „Nemuno baldai“, „Rokiškio pienas“, „Ūkininkų viltis“, „Vilniaus prekyba“, „Turto
investicijos“, „Baltoji lelija“, „Pirmoji kregždutė“, „Trys riešutėliai“. Pažyminiu einantys kiekiniai
skaitvardžiai gali būti rašomi skaitmenimis, pvz.: „7 meno dienos“, „33 laipteliai“.
4.3. Simbolinius pavadinimus galima daryti iš nelinksniuojamų lietuvių kalbos žodžių, įvairių
žodžių formų, daiktavardžių su prielinksniais ir kitokių prasmingų konstrukcijų, pvz.: „Iki“, „Ačiū“,
„Užsuk“, „Dviese“, „Šalia kelio“, „Prie universiteto“, „Tik tau“.
5. Galimi dirbtiniai simboliniai pavadinimai, gramatine sandara panašūs į lietuvių
kalbos žodžius.
5.1. Dirbtiniai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš bendrinėje lietuvių kalboje
vartojamų žodžių su įvairiomis priesagomis ar galūnėmis, pvz.: „Aukštuva“, „Rieduva“,
„Grindukas“, „Alaušė“.
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5.2. Galimi iš sutrumpinimų ar kitaip dirbtinai sudaryti ir lietuviškomis raidėmis rašomi
simboliniai pavadinimai, kurių pabaiga atitinka lietuvišką galūnę, pvz.: „Eksma“, „Sodra“, „Teksa“,
„Sekoma“, „Alfeksas“, „Elmatronas“, „Gantas“, „Ulgis“, „Manselis“.
5.3. Galimi pavadinimai, sudaryti iš dirbtinio žodžio su jam priklausomais gramatiškai
susijusiais dėmenimis, pvz.: „Viralitos gyvybės draudimas“, „Ganto statyba“, „Manselio langai“,
„Naujoji ringuva“.
6. Simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių (senovės graikų ir lotynų) kalbų žodžiai,
ypač jei įmonės, įstaigos, organizacijos veikla yra kultūrinio ar humanitarinio pobūdžio, pvz.:
„Alfa“, „Libra“, „Lingua“, „Littera“, „Caritas“.
7. Iš susijungusių įmonių, įstaigų ar organizacijų simbolinių pavadinimų gali būti
sudarytas jungtinis simbolinis pavadinimas, pvz.: „Pavasaris-Gelma“, „Santara-Šviesa“,
„Tachema-Rida“.
8. Simboliniai pavadinimai rašomi su kabutėmis ir pradedami didžiąja raide.
Daugiažodžių pavadinimų didžiąja raide rašomas tik pirmasis žodis (ir į pavadinimą įeinantys
tikriniai daiktavardžiai), pvz.: „Naujoji rūta“, „Sėkmingos investicijos raktas“, „Pas Juozapą“.
Pastaba. Prieš simbolinį pavadinimą einantis žodis ar žodžių junginys, žymintis įmonės,
įstaigos ar organizacijos teisinę formą arba rūšinį pavadinimą, sakinio viduje rašomas
mažosiomis raidėmis, pvz.: akcinė bendrovė „Ragutis“, viešoji įstaiga „Užupio takas“, uždaroji
akcinė bendrovė leidykla „Muzika“. Teisinę formą galima nurodyti santrumpa, pvz.: AB
„Ragutis“, VšĮ „Užupio takas“. Teisinė forma ar jos santrumpa gali būti rašoma ir po simbolinio
pavadinimo, pvz.: „Ragutis“, akcinė bendrovė arba „Ragutis“, AB.
III. NETEIKTINI SIMBOLINIAI PAVADINIMAI

9. Simboliniai pavadinimai nedaromi tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį
nurodančio bendrinio žodžio (žodžių), pvz.: „Batai“, „Pienas“, „Automobilių taisymas“,
„Draudimas“, „Investicijos“, „Prekyba“.
10. Simboliniai pavadinimai nedaromi iš gyvenamųjų vietų vardų be papildomų žodžių,
pvz.: „Kaunas“ „Palanga“, „Virbalis“; šiais vardais žymima įmonės, įstaigos ar organizacijos
buveinės vieta.
11. Simboliniai pavadinimai negali būti sudaryti iš nenorminių žodžių (arba su jais) ar
nenorminės darybos būdu.
11.1. Simboliniai pavadinimai nedaromi iš lietuvių kalbos klaidomis laikomų svetimybių
(barbarizmų) ar hibridų, kitų nenorminių žodžių, pvz.: „Bantas“, „Cementovkė“, „Čipsas“,
„Gerbūvis“, „Rinkė“.
11.2. Neteiktini lietuvių kalbos žodžių darybos taisyklėms prieštaraujantys sudurtiniai
simboliniai pavadinimai, pvz.: „Lietūkprekyba“, „Pienocentras“, „Metaloprekyba“.
11.3. Neteiktini simboliniai pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių, pvz.: „Teko“, „Kage“,
„Mansel“, „Galarg“, „Grigen“, „Intaks“.
11.4. Neteiktini simboliniai pavadinimai, kuriuos sudarantys žodžiai nesusieti gramatiškai
(linksniu, gimine, skaičiumi), pvz.: „Ranga investicijos“, „Arnika draudimas“.
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11.5. Neteiktini simboliniai pavadinimai su rašybos klaidomis, pvz.: „Varijantas“, „Bilijardo
oazė“, „SeKoMa“, „MeBeTa“, „ATiLa“.
12. Simboliniais pavadinimais nelaikytini tokie pavadinimai, kurių pagrindinis žodis yra
įmonės, įstaigos ar organizacijos rūšinis pavadinimas, pvz.: „Joniškio pieninė“, „Klaipėdos
vaikų ligoninė“, „Žirmūnų vaistinė“, „Architektų dirbtuvės“, „Kompiuterijos centras“, „Klaipėdos
kelionių agentūra“. Tokie pavadinimai yra tiesioginės reikšmės ir rašytini be kabučių.
***
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D.
NUTARIMAS NR. N-1 (110) „DĖL SIMBOLINIŲ PAVADINIMŲ LINKSNIAVIMO“
(http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-simboliniu-pavadinimu-linksniavimo)
DĖL SIMBOLINIŲ PAVADINIMŲ LINKSNIAVIMO

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į simbolinių pavadinimų vartojimo
rišliuose rašytiniuose tekstuose ir viešojoje šnekamojoje kalboje polinkius, n u t a r i a:
1. Lietuviški vardininkiniai simboliniai pavadinimai, einantys po nomenklatūrinio
žodžio, nekaitomi, pvz.: Bendrovės „Bitė“ teikiamos paslaugos; Prekybos centrui „Senukai“
reikalingi pardavėjai; Užsukau į kailių saloną „Nijolė“; Dirbu leidykloje „Vaga“; Įsigijau kortelę
„Ežys“; Sukurtas šriftas „Palemonas“; Vakarieniavau restorane „Juodasis riteris“; Perskaičiau
romaną „Dvasių namai“; Einu į filmą „Narsioji širdis“.
2. Jei lietuviški vardininkiniai simboliniai pavadinimai eina prieš nomenklatūrinį žodį,
vietoj vardininko vartojamas kilmininkas, pvz.: „Bitės“ bendrovės teikiamos paslaugos;
„Senukų“ prekybos centrui reikalingi pardavėjai; Užsukau į „Nijolės“ kailių saloną;Dirbu
„Vagos“ leidykloje; Įsigijau „Ežio“ kortelę; Surinkta „Palemono“ šriftu; Vakarieniavau „Juodojo
riterio“ restorane.
3. Lietuviški vardininkiniai simboliniai pavadinimai, vartojami be nomenklatūrinio
žodžio, yra linksniuojami, pvz.: „Bitės“ teikiamos paslaugos; „Senukams“ reikalingi pardavėjai;
Užsukau į „Nijolę“; Dirbu „Vagoje“; Įsigijau „Ežį“; Surinkta „Palemonu“; Vakarieniavau
„Juodajame riteryje“; Perskaičiau „Dvasių namus“; Einu į „Narsiąją širdį“.
4. Nelietuviški simboliniai pavadinimai, einantys po nomenklatūrinio žodžio, nekaitomi,
pvz.: Bendrovės „Sonex“ teikiamos paslaugos; Akcinės bendrovės „Sanitas“ (AB „Sanitas“)
vaistai; Parduotuvei „Maxima“ reikalingi darbuotojai; Nusipirkau automobilį „Corolla“;
Užsisakiau interneto planą „Zebra“; Naudojuosi parduotuvės „Norfa“ nuolaidų kortele; Lankau
sporto klubą „Impuls“; Žaidžiu komandoje „Barcelona“.
5. Nelietuviški simboliniai pavadinimai, einantys be nomenklatūrinio žodžio arba prieš
jį, rekomenduojami linksniuoti, jeigu juos įmanoma priderinti prie kurios nors lietuvių kalbos
linksniuotės, pvz.: „Sonexo“ teikiamos paslaugos; „Sanito“ vaistai; „Maximai“ reikalingi
darbuotojai; Nusipirkau „Corollą“; Užsisakiau „Zebrą“; Naudojuosi „Norfos“ nuolaidų kortele;
Lankau „Impulsą“; Žaidžiu „Barcelonoje“; „Sonexo“ bendrovės teikiamos paslaugos; „Sanito“
akcinės bendrovės vaistai; „Maximos“ parduotuvei reikalingi darbuotojai; Užsisakiau „Zebros“
interneto planą; Naudojuosi „Norfos“ parduotuvės nuolaidų kortele; Lankau „Impulso“ sporto
klubą; Žaidžiu „Barcelonos“ komandoje.
_________________

