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Nevyriausybininkai ragina Seimą ir Vyriausybę išspręsti
pavardžių rašybos asmens dokumentuose klausimą
įteisinant asmenvardžius su nelietuviškomis raidėmis
pagrindiniame asmens tapatybės dokumento puslapyje.
Teismuose to siekiantiems Lietuvos piliečiams
atstovaujantis Europos žmogaus teisių fondas
sako, kad dėl teismų sprendimų
nevykdymo
piliečiai ne tik patiria nepatogumų, bet ir negali
vykdyti įstatymuose numatytų prievolių turėti
dokumentus. Lietuvos Vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT) jau priėmė kelis sprendimus dėl
kelių Lietuvos piliečių, jog jų pavardės tiek
pasuose, tiek ir tapatybės kortelėse turi būti
įrašytos tiek lietuviškais, tiek nelietuviškais
rašmenimis.
„Teismo sprendimai nors ir įsiteisėjo, nėra vykdomi. Migracijos
valdyba atsisako išduoti asmens tapatybės korteles, nes neturi
techninių galimybių įrašyti dvigubus įrašus, o pasus – nes lietuviška
versija neatitiktų Gyventojų registro duomenų. Todėl iš Pareiškėjų ir
toliau yra reikalaujama pasikeisti vardus ir pavardes į lietuviškas
formas, jei nori gauti asmens tapatybės dokumentus. Pažymėtina,
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kad asmenys Lietuvos Respublikoje nuo 16 metų turi pareigą turėti
asmens tapatybės kortelę arba pasą, priešingu atveju gali būti
baudžiami administracine tvarka. Atitinkamai, sukuriama absurdiška
situacija, kai teismo sprendimai negali būti įvykdyti, o asmenys lieka
be asmens tapatybės dokumentų“, - nurodo fondas.
Pažymima, kad originali asmenvardžių rašyba yra aktualus klausimas
ne tik tautinių mažumų atstovams, bet ir visiems Lietuvos piliečiams,
kurie yra susituokę su užsieniečiais, o taip pat tokiose santuokose
gimusiems vaikams. Taip pat teigiama, kad pareiškėjus Jacquet
(Žakė), Mickiewicz (Mickevič), Pauwels (Pauels) ir Wardyn (Vardyn),
dėl kurių vaikų pavardžių rašybos jau pasisakė LVAT, tenkina tik
originalios pavardės versijos pagrindiniame dokumento puslapyje.
„Pažymime, kad tik toks teisinis reglamentavimas, kuris numatytų
originalią asmenvardžių rašybą pagrindiniame asmens tapatybės
dokumento puslapyje ir būtų oﬁcialus, atitiktų visų Lietuvos piliečių
lūkesčius ir teisėtus interesus. 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“, - sakoma pranešime.
Per kelerius pastaruosius metus po teismų sprendimų pavardės
nelietuviškomis raidėmis jau įrašytos Lietuvos piliečių santuokos,
gimimo liudijimuose - savivaldybių Civilinės metrikacijos skyriai
teismų sprendimų paprastai nebeskundžia ir pageidaujamus
dokumentus išduoda. Šiuo metu po galutinių teismų sprendimų nėra
išduodami tik asmens dokumentai - Policijos teritorinės migracijos
valdybos tai daryti atsisako remdamosis įstatymo viršenybe prieš
teismų sprendimus.
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.

diena.lt

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. Panašų siūlymą leisti nelietuvišką pavardžių rašybą
tik papildomame paso puslapyje ir kitoje tapatybės kortelės pusėje
Seimui pristatė piliečių iniciatyvinė grupė, surinkusi 50 tūkst. parašų.
Šios kadencijos Seimas pataisų dar nenagrinėjo.

68 267 mėgsta

Mėgti puslapį

Būk pirmas iš draugų, kuriam tai patinka.

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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Laikas teisėjams, sulaužusiems savo Konstitucinę priesaiką,
apkaltas skelbt!!! - Lietuvoje galioja VALSTYBINĖ kalba, bet
kokie SVETIMI ženklai DEZORGANIZUOJA Valstybės veiklą
(kas tokį 'dokumentą', skirtą VISIEMS, perskaityti galės, kaip
su kitais registrais?), tad - teismų padarytus Konstitucijos
SULAUŽYMUS (ar tai už ačiū atsirado?) reikia laiku ŠALINTI,
o ne naudot kaip precedentą tolimesniam Šalies naikinimui.
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Teisme – bylos ne tik dėl pavardžių,
bet ir dėl vardų 1

Svarstoma skųsti teismų sprendimus
dėl nelietuviškų pavardžių pase 2

Teismas įpareigojo „q“ pavardėje
įrašyti pagrindiniame paso
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Pareigūnai sulaukė „žvėriško pastiprinimo“: pasienyje – gauja vilkų
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai naktį iš sekmadienio į pirmadienį užfiksavo
ypatingą reginį. Pirmadienį išplatintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip palei Lietuvos ir
Baltarusijos sieną pasieniečių i&sc...

Audra pajūryje vartė medžius
Pajūrį talžęs škvalas savo jėgą demonstravo vartydamas medžius ir kelio ženklus. Įsismarkavęs
vėjas 28 m/s greičio piką pasiekė naktį iš šeštadienio į sekmadienį. ...
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Siūloma sujungti visus universitetus Kaune, LEU išdalinti

grasina kainų šuoliu?

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) siūlo sujungti visus universitetus Kaune, o Lietuvos

Per avariją Suomijoje žuvo
du lietuviai (atnaujinta)

edukologijos universitetą išdalyti Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetams. ...
3

NATO naikintuvai Baltijos šalyse kilo lydėti rusų karinių orlaivių
Praėjusią savaitę Baltijos šalyse dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir
palydėti virš Baltijos jūros skridusių Rusijos karinių orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos
ministerija. ...

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamente – naujas vadovas
Už mobilizaciją atsakingo Krašto apsaugos ministerijos (KAM) departamento vadovu tapo atsargos
pulkininkas leitenantas Virginijus Vitalijus Vilkelis, pastaraisiais metais dirbęs karinėje žvalgyboje,
pirmadienį pranešė ministerija. ...

Orai: gūsingas vėjas žada
permainas

A. Bumblauskas: visiškai
uždrausčiau istorijos
datas  3

Geriausio VSAT detektyvo vardas – už demaskuotą nelegalų gabenimą
Geriausiu šių metų Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) detektyvu pripažintas Pagėgių
rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Saulius Dumčius, išaiškinęs
nusikalstamą grupuotę ir jai talkinusius Li...

Orai: gūsingas vėjas žada permainas
Artimiausiomis dienomis siaus gūsingas vėjas. Jis atpūs tai vėsesnius, tai šiltesnius orus, kurie
atneš atitinkamus kritulius – sniegą arba lietų. Taip LRT RADIJUI pasakojo sinoptikė Alva Nagelytė.
...

Ant Gedimino kalno rasti dar keturi sukilėlių kapai
Sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko palaikus ant Gedimino kalno atradę
archeologai nesustojo. Jie aptiko dar keturis kapus, kuriuose palaidoti penki sukilėliai, skelbia
portalas 15min.lt. ...
2

Uoste dėl stipraus vėjo ribojama laivyba
Klaipėdos uoste dėl stipraus gūsingo vėjo nuo sekmadienio popietės ribojama laivyba. ...

Vyriausybė paprastina mokslo, technologijų ir inovacijų programą
Vyriausybė ketina supaprastinti ilgalaikę mokslo, technologijų ir inovacijų programą - tai leis
institucijoms lengviau plėsti šias sritis. ...
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