Asmens vardo ir pavardės
keitimo taisyklių
2 priedas
(Prašymo pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma)
_______________________________________________________
(nepilnamečio vaiko atstovo pagal įstatymą vardas ir pavardė)
________________________________
(gyvenamoji vieta, ryšio duomenys)
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyriui
PRAŠYMAS
PAKEISTI VARDĄ IR (AR) PAVARDĘ
__________________
(data)
Prašau pakeisti mano nepilnamečio vaiko ________________________________________
(vardą ir (ar) pavardę – kas reikalinga, įrašyti)
į ______________________________________________________________________________,
(pasirinktas vardas ir (ar) pavardė)
kadangi (pažymėti langelį (-ius):
□ norima suteikti kitokį (-ius) vardą (-us);
□ norima suteikti vieno iš tėvų pavardę (kai tėvo ir motinos pavardės skirtingos) arba bendrą
tėvų pavardę (kai tėvų pavardė skiriasi nuo vaiko pavardės);
□ norima suteikti dvigubą pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių
pavardžių, arba vieno iš tėvų vienanarės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės dėmens, arba iš abiejų
tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš tėvo, kitą iš
motinos pavardės);
□ norima suteikti vienanarę pavardę, sudarytą iš tėvo arba motinos pavardžių pasirinkto vieno
dėmens, kai bent vieno iš tėvų pavardė yra dvinarė (daugianarė);
□ norima suteikti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
□ vietoj jo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės jam norima suteikti
tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės), arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos
nesugramatintos pavardės norima suteikti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
□ norima suteikti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą
taisykles) užrašytą vardą ir (ar) pavardę;
□ nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė buvo pakeistas (pakeisti) užsienio valstybėje,
kurioje vaikas nuolat gyvena arba kurios pilietis yra.
Apie nepilnametį vaiką pateikiu šiuos duomenis:
asmens kodas _____________________, pilietybė ________________________________.
Pastabos dėl pageidaujamo vardo (-ų) ir (ar) pavardės (-ių) motyvacijos:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
PRIDEDAMA:
1. __________________________________________________________ , _____ lapai (-ų).
(pridedamo dokumento pavadinimas)
2. _________________________________________________________ , _____ lapai (-ų).
3. _________________________________________________________ , _____ lapai (-ų).

Tvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.
__________
(parašas)*
*Pasirašoma, kai prašymas pateikiamas asmeniškai arba per atstovą.

______________
(vardas ir pavardė)

