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Šeši opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai siūlo leisti Lietuvos
piliečių pavardes dokumentuose rašyti nelietuviškais
lotyniško pagrindo rašmenimis tik paso kitų įrašų skyriaus
pirmajame puslapyje arba kitoje asmens tapatybės
kortelės pusėje.

Ar per Vėlines aplankote
visų artimųjų kapus?
Taip, aplankau visų
Ne, bet daugumos

Šis reikalavimas galiotų ir užsieniečiams, įgijusiems
Lietuvos pilietybę, ir su užsienio piliečiais
susituokusiems lietuviams, ir nelietuvių tautybės
Lietuvos piliečiams.
Toks Vardų ir pavardžių rašymo
dokumentuose
įstatymo
projektas
registruotas ketvirtadienį.

asmens
Seime

Projekte nurodoma, kad Lietuvos išduodamuose
asmens dokumentuose vardas ir pavardė rašomi
lietuviškais rašmenimis. Jame pažymima, kad nelietuvių tautybės
asmens vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos išduodamuose
asmens dokumentuose taip pat rašomi lietuviškais rašmenimis. Šio
asmens prašymu jo vardas ir pavardė rašomi su galūne (sugramatinta
forma) arba be galūnės (nesugramatinta forma).

Ne, tik pačių
artimiausių
Artimųjų kapų nelankau

BALSUOTI
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Jeigu nelietuvių tautybės asmenys pageidautų, jų vardas ir pavardė
paso kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje arba kitoje asmens
tapatybės kortelės pusėje papildomai galėtų būti įrašomi lotyniško
pagrindo rašmenimis Vyriausybės nustatyta tvarka.
Iniciatorių teigimu, šis įstatymo projektas – tai subalansuotas būdas
išspręsti asmenvardžių rašymo klausimą, kuris aktualus įvairių
tautybių Lietuvos piliečiams. Anot jų, projektas atitinka visus
tarptautinius reikalavimus, taip pat ir Lietuvos Konstitucijos
nuostatas.
„Pastaraisiais metais daugėja Lietuvos piliečių, sudarančių santuoką
su kitų valstybių piliečiais ir pasirinkusių jų pavardes, taip pat tokiose
santuokose gimstančių vaikų, kurie turi teisę turėti Lietuvos pilietybę,
todėl atsiranda poreikis užtikrinti galimybę asmens dokumentuose
asmenvardžius rašyti autentiškomis formomis (lotyniško pagrindo
rašmenimis)“, – teigia projekto autoriai.
Panašus projektas Seimui jau yra pateiktas. 2015 metų piliečių
iniciatyva buvo surinkta beveik 70 tūkst. Lietuvos piliečių parašų dėl
asmenvardžių rašymo. Tačiau projektas tik buvo pateiktas Seimui ir
guli komitetų stalčiuose.
Tuo metu šią savaitę grupė žinomų Lietuvos žmonių išplatino
kreipimąsi į prezidentę, Seimą, Vyriausybę ir Valstybinę lietuvių
kalbos komisiją, kad „būtų pagaliau baigtas 25 metus trunkantis
tyčiojamąsis iš Lietuvos piliečių ir būtų įtvirtinta civilizuota
asmenvardžių rašyba naudojant lotyniškosios abėcėlės raides Q, X ir
W tvarką tais atvejais, kai dėl šių Lietuvos piliečių kilmės, istorinių
protėvių ir šeiminio statuso, pagrįstų pirminių tapatybės dokumentų
(išduotų gimimo ir santuokos liudijimų, įstatymo leidžiamais atvejais
turimų kitos valstybės pasų) šios raidės yra būtinos jų vardų ir
pavardžių rašyboje“.
To paties prašo ir teismuose dėl pavardžių rašymo nelietuviškos
abėcėlės raidėmis Lietuvos piliečiams atstovaujantis Europos
žmogaus teisių fondas.
Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra priėmęs
sprendimus dėl kelių Lietuvos piliečių, kad jų pavardės tiek pasuose,
tiek tapatybės kortelėse turi būti įrašytos ir lietuviškais, ir
nelietuviškais rašmenimis. Tačiau įrašas nelietuviškai galimas tik
antrame dokumento puslapyje.
Anot Europos žmogaus teisių fondo, toks sprendimas netenkina
asmenų, kurių pavardės originaliai turi būti rašomos nelietuviškais
rašmenimis.
„Priėmus įstatymą, numatantį pavardžių įrašus kitų įrašų puslapyje,
problema liktų neišspręsta. Tokie įrašai nelaikytini oﬁcialiais –
atitinkamai Lietuvos piliečiai ir toliau susidurtų su nuolatiniais
nepatogumais tiek viešame, tiek privačiame gyvenime“, – teigiama
fondo pranešime.
Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato, kad Lietuvos
piliečių dokumentuose vardai ir pavardės rašomi lietuviškais
rašmenimis. Klausimą dėl raidžių rašymo originaliai dažnai kelia
Lietuvoje gyvenantys lenkai ir Varšuvos politikai.
Praėjusios kadencijos Seime svarstyti du alternatyvūs projektai:
vienas leidžia asmens dokumentuose naudoti lotyniškos abėcėlės
raides X, W, Q, kitas įteisintų originalią pavardžių rašybą
papildomame paso puslapyje.
Pirmųjų pataisų šalininkai teigia, kad jos būtų svarbios ir santuokas su
užsieniečiais sudariusioms lietuvėms. Kritikai teigia, kad taip būtų
sumenkintas konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos statusas, gali
kilti keblumų skaitant nelietuviškas pavardes.
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Būk pirmas iš draugų, kuriam tai patinka.
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Ir zulu kalba kinietiškom raidėm tėvavardžius
Pen, 2017-03-17 19:25

Penkiasdešimt metų sovietine kalba tėvavardžius pasuose
turėjom nieks atseit nesityčiojo. O dabar patyčios. Tai į
kokias atsilikusias šalis važiuojat kur iš žmonių tyčiojasi.
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dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
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Lietuvos išdavikai. Kas nori tuo įsitikinti skaito 2017-3-11
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Naujuoju teisingumo viceministru tapo viešųjų pirkimų ekspertas
Naujuoju teisingumo viceministru tapo teisininkas, viešųjų pirkimų ekspertas Giedrius Ruseckas. ...
2

D. Grybauskaitė Stambule atidarė Lietuvos garbės konsulatą
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį Stambule atidarė Lietuvos garbės konsulatą. ...
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Naujas įstatymas apsaugotų Lietuvą nuo abejotinų partnerių
Maždaug ketverius metus Ūkio ministerijos rengtas įstatymo projektas dėl strateginę reikšmę
nacionaliniam saugumui turinčių įmonių pagaliau svarstomas Seime. Pasak Ūkio ministerijos,
Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros...

SAM pradeda formuoti aukštos kvalifikacijos specialistų rezervą
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pradeda formuoti aukštos kvalifikacijos specialistų rezervą, iš
jo asmenys būtų pasitelkiami, kai ministerijai pavaldžios įstaigos netenka nuolatinių vadovų. ...
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Metai po rinkimų: kaip pasikeitė politikų kalbos
Kad ir kaip bebūtų gaila, bet tiesa ta, kad politikų pažadai ir realūs darbai labai skiriasi. Žodžiai iš
viso tampa beverčiais, vienaip galima kalbėti po rinkimų kitaip prieš rinkimus, viena žadėti iš ryto,
šiek tiek kit...
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Lietuvos ambasadorius Rusijoje pagerbė sovietinių represijų aukas
Rusijoje minint Sovietinių politinių represijų aukų atminimo dieną Lietuvos ambasadorius Remigijus
Motuzas Maskvoje pagerbė režimo aukas. ...

A. Vaitkunskienė prašo etikos sargų įvertinti R. Šimašiaus žinutes
Vilniaus savivaldybės administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė prašo Etikos komisijos įvertinti
mero Remigijaus Šimašiaus jai siųstas trumpąsias žinutes. ...
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Dauguma Seimo narių nutyli apie savo darbotvarkes
Didžioji dalis Seimo narių visai neviešina savo darbotvarkių arba skelbia tik apie plenarinius bei
komitetų posėdžius. ...
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JAV generolas B. Hodgesas: Rusija gerbia tik jėgą
Jungtinės Valstijos nutraukė nuolatinį sausumos pajėgų karių rotavimą Lietuvoje, tačiau jie ir toliau
bus siunčiami į šalį dalyvauti pratybose, sako JAV generolas Benas Hodgesas (Benas Hodžesas). ...
27

Suomijoje S. Skvernelis tikisi susitarti dėl energetikos projektų
Premjeras Saulius Skvernelis kitą savaitę vyksta į Suomiją, kur rengiamas metinis Šiaurės ir Baltijos
šalių ministrų pirmininkų susitikimas. Jame Lietuvos Vyriausybės atstovai tikisi susitarimų dėl
energetikos projektų. ...
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