JURIDINIŲ ASMENŲ PAVADINIMAI
PRAKTINIAI PAVADINIMŲ VARTOJIMO KLAUSIMAI

Sudarymas
1. Kada pavadinime galima vartoti Lietuvos vardą?
Lietuvos vardo vartojimą steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens
filialo ar atstovybės pavadinime reglamentuoja Juridinių asmenų registro nuostatai
(http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438973&p_query=&p_tr2=2).
Dokumente nurodyta:
741. Oficialusis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ gali būti vartojamas, jeigu
juridinis asmuo steigiamas arba įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą ar, jeigu įstatymuose
numatyta, kitą teisės aktą, taip pat kai valstybės institucija priima atitinkamą teisės aktą dėl viešojo
juridinio asmens steigimo.
742. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės
pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“, steigiamas arba įsteigtas
juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
742.1. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas
su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, kurio
vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą;
742.2. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas
su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo arba įsteigto filialo arba
atstovybės pavadinimą;
742.3. juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą;
742.4. juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių
vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes;
742.5. juridinio asmens filialą, atstovybę steigia ar yra įsteigęs užsienio juridinis asmuo ar kita
organizacija;
742.6. užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia ar yra įsteigusi juridinį asmenį ir jo
pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar dalyvio pavadinimu;
742.7. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 3 Lietuvoje įsteigti juridiniai
asmenys;
742.8. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų;
742.9. steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja norėdamas
nurodyti geografinę Lietuvos teritorijos dalį, kurioje jis veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo
steigimo dokumentuose;
742.10. juridinis asmuo yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė, bendrija ar centras, jų
tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo ar kita valstybės pripažinta
religinė bendrija.
<...>
78. Notaras ar Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės
pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus šių Nuostatų 741 ir 742 punktuose
nurodytus reikalavimus pavadinimui. Tiesiogiai teikiant duomenis Registro tvarkytojui, Registro
tvarkytojas tikrina tik šių Nuostatų 741, 742, 75 ir 77 punktuose nurodytus reikalavimus
pavadinimui.
Pastaba. Lietuvos Respublikos oficialaus ar tradicinio (trumpojo) valstybės pavadinimo,
herbo, vėliavos ir pan. vartojimo prekių ženkluose ir dizaine klausimus svarsto speciali Vyriausybės
sudaryta komisija.
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2.Ar galima įmonę pavadinti kitos kalbos žodžiu (-iais)?
Negalima, nes pagal Civilinį kodeksą juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas
laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų (išskyrus tuos atvejus, kai užsienio juridinis asmuo
perduoda savo vardą Lietuvoje steigiamai įmonei).
Pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles
(http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/10127) pavadinimus iš nelietuviškų žodžių galima daryti tik vienu
atveju:
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“.
3. Ar galima pavadinti įmonę dirbtiniu žodžiu be galūnės?
Pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių 11.3 papunktį,
pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių neteiktini. Kaip nurodo taisyklių 5.2 papunktis,
galimi iš sutrumpinimų ar kitaip dirbtinai sudaryti ir lietuviškomis raidėmis rašomi
simboliniai pavadinimai, kurių pabaiga atitinka lietuvišką galūnę, pvz.: „Tagas“, „Tagis“,
„Taga“, „Tagė“; „Gantas“, „Gantis“, „Ganta“, „Gantė“ (ne „Tage“, ne „Gant“).
4. Kaip sudaryti asociacijos pavadinimą?
Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai asociacija, visuomeninė organizacija,
susivienijimas, konfederacija, sąjunga, draugija ar kiti.
Patogiausia asociacijos pavadinimą sudaryti su subjektą ar veiklos sritį nusakančiu
kilmininku, pvz.: Stiklininkų asociacija, Kupiškio bitininkų draugija, Klaipėdos apskrities
bedarbių sąjunga, Lietuvos krikščionių studentų bendrija; Privačių medicinos įstaigų asociacija,
Lietuvos gyvūnų globos draugija, Medvilnės verslo asociacija. Tokie pavadinimai yra tiesioginiai,
rašomi be kabučių.
Tačiau asociacija gali turėti ir simbolinį pavadinimą, pvz.: asociacija „Krašto
melioracija“, Durpių įmonių asociacija „Lietuviškos durpės“; Akademijos pensininkų draugija
„Saulėlydis“, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.
Neteiktini asociacijų pavadinimai su veiklos objektus nusakančiais žodžiais, pvz.: ne
Dviračių draugija, o Dviratininkų draugija.
5. Kaip sudaromi sodininkų bendrijų pavadinimai?
Sodininkų bendrijos pavadinimai gali būti:
1) tiesioginės reikšmės, t. y. sudaryti su vietovardžiu, pvz., Ukmergės miesto Dukstynos
sodininkų bendrija;
2) simboliniai, pvz., sodininkų bendrija „Rugelis“.
Prireikus numeruoti, tiesioginės reikšmės pavadinimai sudaromi panašiai kaip mokyklų
ar gatvių, pvz., Ukmergės miesto Dukstynos 19-oji sodininkų bendrija, o simbolinis
pavadinimas gali turėti žymenį, pvz.: SB „Atžalynas-D“, SB „Atžalynas-K“, SB „Rūta-1“, SB
„Rūta-2“ (skaitmenys gali būti prirašomi ne tik po brūkšnelio, bet ir po tarpelio, pvz., SB „Svajonė
33“).
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Simboliniai pavadinimai nesudaromi su romėniškais skaitmenimis arba santrumpa Nr.,
pvz.: „Kavoliškis I“ (turi būti „Kavoliškis-1“, „Kavoliškis 1“), „Rūta Nr. 1“ (turi būti „Rūta-1“,
„Rūta 1“).
Tokie pavadinimai kaip daugiabučio namo savininkų bendrija „Stiklių 20“ yra nepatartini,
nes adresas ar jo dalis paprastai sudaro tiesioginės reikšmės pavadinimą, pvz., Vilniaus Stiklių
gatvės daugiabučio namo Nr. 20 savininkų bendrija.
6. Ar autobusų parkų, komunalinių ūkių ir pan. pavadinimai sudaromi su kabutėmis?
Tokių pavadinimų rašyba kartais ne visai aiški, nes šie žodžiai turi kelias reikšmes. Vis dėlto
pamažu nusistovi jų rašymas be kabučių, t. y. jie suvokiami kaip gimininiai (nomenklatūriniai)
žodžiai, reiškiantys įmonės rūšį, pvz.:
Panevėžio autobusų parkas (ne „Panevėžio autobusų parkas“)
UAB Plungės šilumos tinklai (ne UAB „Plungės šilumos tinklai“)
VĮ Valstybės turto fondas (ne VĮ „Valstybės turto fondas“)
UAB Jurbarko optika (ne UAB „Jurbarko optika“),
UAB Šilutės autoservisas (ne UAB „Šilutės autoservisas“)
7. Ar išlieka didžioji raidė, kai naujas simbolinis vardas daromas iš senojo? Pvz., „Rūta“
ir „Naujoji Rūta“ ar „Naujoji rūta“?
Sudaroma pagal bendrąsias rašybos taisykles: didžiąja raide rašomas pirmas simbolinio
pavadinimo žodis ir visi jį sudarantys tikriniai daiktavardžiai, pvz.: „Naujoji rūta“, „Vilniaus
pergalė“ (ne „Naujoji Rūta“, ne „Vilniaus Pergalė“).

Vartojimas
1. Ar galima teisinę formą nurodyti po tikrinio pavadinimo?
Tokia žodžių tvarka – juridinio asmens teisinę formą nusakantys žodžiai po pavadinimo –
nėra būdinga lietuvių kalbai, įprasta tvarka teisinę formą nusakantys žodžiai teikiami prieš
pavadinimą, pvz.: akcinė bendrovė „Ragutis“ arba AB „Ragutis“.
Po pavadinimo nurodyta teisinė forma ar jos santrumpa privalomai išskiriama
kableliais, kaip išplėstinis priedėlis po pažymimojo žodžio (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių
5.3 papunktį; http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nutarimas-del-privalomosios-skyrybostaisykliu), pvz.: „Ragutis“, akcinė bendrovė; „Ragutis“, AB; Taupos akciją surengė UAB
„Vilniaus vandenys“; Taupos akciją surengę „Vilniaus vandenys“, UAB, ir toliau skatins
gyventojus taupyti vandenį.
Taip pat išskiriami ir kiti teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos, kaip akcinė
bendrovė (AB), viešoji įstaiga (VšĮ), valstybės įmonė (VĮ), individuali įmonė (IĮ) ir kt., jeigu
vartojami po tikrinio pavadinimo.
2. Ar verčiami užsienio mokymo įstaigų pavadinimai?
Tiesioginės reikšmės pavadinimus patartina versti, o originalias formas nurodyti
skliaustuose, pvz.: Londono universitetas (University of London), Karalienės Marijos koledžas
(Queen Mary College), Tarptautinis Konkordijos universitetas (Concordia International
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University). Tikslumas ypač svarbus diplomuose, dokumentuose ir pan., o tikslumo
nereikalaujančiame kontekste pakanka ir lietuviško pavadinimo atitikmens. Simboliniai
pavadinimai paprastai neverčiami, rašomi kabutėse.
3. Ar mokyklos pavadinime rašomas žodis „miesto“?
Mokyklų
pavadinimų
sudarymo
ir
rašymo
taisyklių
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403929) 12 punkte nurodyta, kad
mokyklos pavadinime turi būti nurodoma gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis ar kaimas),
nerašant žodžių miesto, miestelio, kaimo, pvz.: Nidos mokykla, Birštono gimnazija.
4. Ar asmens vardu pavadintos mokyklos pavadinime galima asmens vardą rašyti
sutrumpintą?
Mokyklų
pavadinimų
sudarymo
ir
rašymo
taisyklių
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403929) 16.2 papunktyje nurodyta, kad
istorijai, šalies ar krašto kultūrai, mokslui nusipelniusio asmens vardu pavadintos ugdymo
įstaigos pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė ar visas slapyvardis, pvz.: Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazija, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.
5. Kaip įmonės, įstaigos ir pan. pavadinimą vartoti kitų kalbų kontekste?
Patartina vartoti neverstą oficialųjį pavadinimą (pagal įmonės, įstaigos ar pan.
registravimo dokumentus). Tačiau prireikus tiesioginės reikšmės pavadinimai gali būti
verčiami, simboliniai – ne. (Į kitą kalbą paprastai neverčiami ir nevartojami teisinę formą
nusakantys žodžiai.)
Jei pavadinimas teikiamas nelotynišką raidyną vartojančios kalbos kontekste, jis gali
būti perrašomas tos kalbos rašmenimis (transkribuojamas arba transliteruojamas). Originalus ir
verstinis ar perrašytas kitais rašmenimis pavadinimai gali būti pateikiami pagrečiui (vienas iš
jų skliaustuose).
Pastaba. Įmonės buveinės adreso komponentai, išskyrus šalies pavadinimą, taip pat paprastai
neverčiami (pvz., Kaštonų g., ne Kaštonų str.).

Rašyba
1. Kurios didžiosios raidės rašomos tiesioginiuose juridinių asmenų pavadinimuose?
1.1. Juridinių asmenų tiesioginės reikšmės pavadinimai pradedami didžiąja raide ir
rašomi be kabučių. Kiti žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus pavadinime esančius
tikrinius daiktavardžius, pvz.:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Vilniaus universitetas
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Stankaus laikrodžių taisykla
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Šiaulių Dainų pagrindinė mokykla
Šiaulių pirmoji muzikos mokykla
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1.2. Kai vartojamas trumpesnis įstaigos pavadinimas, didžiąja raide rašomas pirmasis jo
žodis, pvz.:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – Vidaus reikalų ministerija
Lietuvos laisvosios rinkos institutas – Laisvosios rinkos institutas
Valstybinė lietuvių kalbos komisija – Lietuvių kalbos komisija – Kalbos komisija
Valstybinis Šiaulių dramos teatras – Šiaulių dramos teatras – Dramos teatras
Jaunimo darbo centras – Darbo centras
Pagal tą pačią taisyklę rašomi ir neoficialūs pavadinimai su santrumpomis, pvz., LR finansų
ministerija.
1.3. Didžiąja raide pradedamas sudėtiniame pavadinime esantis oficialus padalinio
pavadinimas, pvz.:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių departamentas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinis skyrius
Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Operatyviosios kontrolės skyrius
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuras
1.4. Pavadinimas, sutrumpintas iki rūšinės reikšmės žodžio, paprastai rašomas mažąja
raide, pvz.: ministerija, muziejus, centras, bankas (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997
m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 2.2–2.4.2 punktus).
1.5. Aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų, taip pat svarbiausių tarptautinių
organizacijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiąja raide, pvz.:
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Jungtinės Tautos
Europos Sąjunga
Europos Taryba ir pan.
2. Kada žodis savivaldybė rašomas didžiąja raide, kada mažąja?
Vadovaujantis teisės aktais, savivaldybė yra ir teritorijos administracinis vienetas, ir
institucija, todėl šis žodis rašomas dvejopai.
2.1. Žodis savivaldybė rašomas mažąja raide:
2.1.1. kai vartojamas teritorijos reikšme, pvz.:
savivaldybės ribos
savivaldybės centras
savivaldybės gyventojai
savivaldybės biudžetas
2.1.2. kai vartojamas apibendrintai, pvz.:
Pavesta vykdyti savivaldybės funkcijas
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Raštas išsiųstas savivaldybių administracijoms
Tai yra savivaldybės įmonė
2.1.3. kai yra pavadinimo viduje, pvz.:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Šiaulių miesto savivaldybės taryba
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2.2. Žodis savivaldybė rašomas didžiąja raide, kai suprantamas kaip sutrumpintas
konkrečios institucijos pavadinimas, pvz.:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija – Savivaldybės administracija
Šiaulių miesto savivaldybės taryba – Savivaldybės taryba
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka – Savivaldybės viešoji biblioteka
3. Ar simboliniai pavadinimai visada turi būti rašomi su kabutėmis?
Simboliniai pavadinimai rašomi su kabutėmis (kabutes gali atstoti kitas šriftas ar visos
didžiosios raidės) ir pradedami didžiąja raide.
Jei pavadinimas sudarytas iš kelių žodžių, didžiąja raide rašomas tik pirmasis simbolinio
pavadinimo žodis, kiti bendriniai žodžiai pradedami mažąja raide, pvz.:
UAB „Rūta“
Kavinė „Arkos“
Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
4. Ar visi juridinių asmenų pavadinimai linksniuojami?
4.1. Tiesioginės reikšmės pavadinimai linksniuojami, pvz.: valstybės įmonėje
Tarptautiniame Palangos oro uoste, valstybės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto, į
valstybės įmonę Tarptautinį Palangos oro uostą, taip pat akcinę bendrovę Šiaulių banką ir pan.
Tačiau dažnesni atvejai, kai vartojama teisinės formos santrumpa (pvz., AB Šiaulių banke)
arba vartojamas sutrumpintas pavadinimas be teisinės formos (pvz., Tarptautiniame Palangos oro
uoste, Palangos oro uoste).
4.2. Simboliniai pavadinimai, einantys su gimininiais žodžiais, nelinksniuojami, o
gimininiai žodžiai linksniuojami, pvz.:
Nurodykite akcinės bendrovės spaustuvės „Titnagas“ adresą.
Renginys vyks Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“.
Suderinta prekybos centro „Kubas“ reklama.
Dienraščiui „Šiaulių kraštas“ reikalingas žurnalistas.
Knygyne „Littera“ vyko knygų išpardavimas.
4.3. Be gimininių žodžių vartojami simboliniai pavadinimai linksniuojami taip pat kaip ir
tiesioginiai pavadinimai, pvz.:
Nurodykite „Titnago“ adresą.
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Renginys vyks „Saulėje“.
Suderinta „Kubo“ reklama.
„Šiaulių kraštui“ reikalingas žurnalistas.
„Litteroje“ vyko knygų išpardavimas.
Pastaba. Simboliniais pavadinimais nelaikytini junginiai, kurių pagrindinis žodis yra
daiktavardis, reiškiantis įstaigos ar įmonės gimininį vardą. Tokie pavadinimai yra tiesioginės
reikšmės ir rašomi be kabučių, pvz.:
biudžetinė įstaiga Šiaulių visuomenės sveikatos centras
savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas
uždaroji akcinė bendrovė Pabalių turgus
5. Ar reikia rašyti kabutėse įmonės pavadinimą, jeigu jis sudarytas tik iš didžiųjų
raidžių?
Jei didžiosios raidės yra keliažodžio pavadinimo raidinė santrumpa – paprastai
neoficialus pavadinimas, kabučių nereikia, plg.: Sveikatos apsaugos ministerija – SAM. O jei tai
dirbtinis simbolinis pavadinimas, tai jis rašomas su kabutėmis, be tarpų ir skyrybos ženklų,
pvz., UAB „NTSG“.
Simbolinius pavadinimus sudaryti iš lietuviškos abėcėlės didžiųjų raidžių derinių, kurie negali
būti suprantami kaip lietuvių ar kitos kalbos žodžiai, taip pat kaip dirbtiniai žodžiai, taisyklės leido
gana trumpai, kol galiojo Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymas. Dabartinės taisyklės
nebenumato simbolinių pavadinimų darybos iš raidžių derinio, nes tokie pavadinimai neatitiktų
Civilinio kodekso 2.40 str. 3 dalies nuostatų.
6. Ar tiesa, kad jei simbolinis pavadinimas registruotas didžiosiomis raidėmis, tai jį ir
privaloma rašyti didžiosiomis raidėmis?
Netiesa. Išskyrimas šriftu registracijai netgi netinkamas.
Juridinių asmenų pavadinimai dokumentuose ir apskritai rišliame tekste rašytini pagal
bendrąsias lietuvių kalbos rašybos taisykles: jei tiesioginės reikšmės – pavadinimo pirmąjį žodį
(ir sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, be kabučių, pvz.: Tarptautinis
Vilniaus oro uostas (ne TARPTAUTINIS VILNIAUS ORO UOSTAS, ne „Tarptautinis Vilniaus oro
uostas“), Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ (ne VILNIAUS CHORINIO
DAINAVIMO MOKYKLA „LIEPAITĖS“); jei simbolinis – pavadinimo pirmąjį žodį (ir
sudaromuosius tikrinius vardus) rašant didžiąja raide, su kabutėmis, pvz.: sporto klubas
„Motoras“ (ne sporto klubas MOTORAS), choras „Vilnius“ (ne „CHORAS VILNIUS“).
Variantas didžiųjų raidžių ar kokiu kitu šriftu gali būti vartojamas dizaino reikmėms,
pvz., reklamoje, iškabose ar kokiais kitais specialiais atvejais. Neutraliame tekste toks
variantas reikštų raidinę santrumpą.
Parengta pagal VLKK interneto svetainės (http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/juridiniuasmenu-pavadinimai/praktiniai-imoniu-pavadinimu-vartojimo-klausimai)
ir
Šiaulių
miesto
savivaldybės interneto svetainės (http://www.siauliai.lt/lit/Kalbos-konsultacijos/443/6/1552)
informaciją.
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