
(Prašymo pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę, teikiamo registruotu 
paštu ar per kurjerį, forma) 

 

_________________________________________________ 

(vardas, pavardė)  

_________________________________________________ 

(gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) 

 

 

___________________________________ 

(civilinės metrikacijos įstaigos pavadinimas)  

 

 

PRAŠYMAS  
PAKEISTI VARDĄ IR (AR) PAVARDĘ 

                                               
____________________  

(data) 

 

1. Prašau pakeisti mano 
_______________________________________________________________________________ 

(vardą ir (ar) pavardę – kas reikalinga, įrašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

į ______________________________________________________________________________, 

(pasirinktas vardas ir (ar) pavardė įrašomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis) 

kadangi (pažymėti langelį (-ius): 

  

□ noriu turėti kitokį (-ius) vardą (-us); 

□ noriu turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę; 

□ noriu turėti senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją ar vieno iš jų 

pavardę; 

□ noriu turėti dvinarę pavardę, sudarytą arba iš tėvo ir motinos skirtingų vienanarių pavardžių, 

arba vieno iš tėvų vienanarės pavardės ir kito dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens, 

arba iš abiejų tėvų dvinarių (daugianarių) pavardžių pasirinktų dėmenų (vieną dėmenį pasirenkant iš 

tėvo, kitą iš motinos pavardės); 

□ noriu turėti dvinarę pavardę, sudarytą iš savo turimos vienanarės pavardės ar dvinarės 

(daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens ir tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją 

giminystės liniją ar vieno iš jų vienanarės pavardės ar dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto 

dėmens; 

□ noriu turėti dvinarę pavardę, sudarytą iš savo turimos vienanarės pavardės ar dvinarės 

(daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens ir savo anksčiau turėtos vienanarės pavardės ar dvinarės 

(daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens; 

□ noriu turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (buvusio ar esamo rūpintojo) pavardę; 

□ turiu pavardės formą, neatitinkančią mano lyties; 

□ noriu turėti kitai lyčiai būdingas asmenvardžių formas; 

□ pasikeičiau vardą ir (ar) pavardę užsienio valstybėje, kurioje yra ar buvo mano gyvenamoji 

vieta arba kurios pilietis esu ar buvau; 

□ noriu turėti kitokią tradicinėje vartosenoje esančią pavardę turimos pavardės pagrindu (su 

kitokia galūne ar kitokia priesaga, be priesagos ar su priesaga); 

□ po santuokos įregistravimo vietoj turimos pavardės noriu įgyti bendrą su sutuoktiniu 

pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinktą dėmenį ar dėmenis; 

□ po santuokos įregistravimo prie turimos pavardės noriu prijungti sutuoktinio pavardę arba 

sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinktą dėmenį; 



□ noriu susigrąžinti bet kurią pirmiau turėtą pavardę; 

□ noriu įgyti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai; 

□ noriu vietoj savo nelietuviškos sugramatintos (su lietuviška galūne) pavardės įgyti tokią 

pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos galūnės) arba atvirkščiai – vietoj nelietuviškos 

nesugramatintos pavardės įgyti tokią pačią, tik sugramatintą pavardę; 

□ noriu turėti lietuviškais rašmenimis pagal tarimą (transkripcijos į lietuvių kalbą taisykles) 

užrašytą savo vardą ir (ar) pavardę; 

□ noriu atsisakyti turimos dvinarės (daugianarės) pavardės pasirinkto dėmens (dėmenų); 

□ noriu sukeisti vietomis turimos dvinarės (daugianarės) pavardės dėmenis; 

□ noriu turėti lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų) užrašytą vardą (vardus) 

ir (ar) pavardę, nes: 

   □ esu ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos pilietis ir noriu šiais rašmenimis užrašyti 

savo tautinio vardyno vardą ir (ar) pavardę pagal tos tautinės kalbos rašybos ir darybos taisykles; 

   □ turiu ar turėjau kitos valstybės pilietybę ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti 

dokumento šaltinyje; 

   □ noriu turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją, kurie 

turi ar turėjo kitos valstybės pilietybę ir kurių pavardė šiais rašmenimis įrašyta dokumento šaltinyje, 

ar vieno iš jų pavardę; 

   □ vardą ir (ar) pavardę įgijau užsienio valstybėje, kurioje gyvenu ar gyvenau, ir vardas ir 

(ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje; 

   □ noriu turėti sutuoktinio pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais 

rašmenimis; 

   □ noriu turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę, kuri dokumento šaltinyje įrašyta nelietuviškais 

rašmenimis. 

  

2. Apie save pateikiu šiuos duomenis: 
asmens kodas ________________________________, 

pilietybė ____________________________________, 

šeiminė padėtis _______________________________. 

  

3. Duomenys apie nepilnamečius vaikus: 
________________________________________________________________________________ 

(jei turite nepilnamečių vaikų, nurodykite vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

4. Pastabos dėl pageidaujamo vardo (-ų) ir (ar) pavardės (-ių) pasirinkimo motyvacijos:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

5. Pageidauju gauti: 
 paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą;  
 pakeistą civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą: 

    elektroninį išrašą (-us)  

   arba 

    išspausdintą (-us) ir pasirašytą (-us) išrašą (-us), kurį (-iuos): 

  atsiimsiu civilinės metrikacijos įstaigoje 



                 pats asmeniškai 

                ar 

                 atsiims kitas asmuo _______________________________________________ 

                                                                                          (vardas, pavardė, gimimo data) 

               arba 

  prašau atsiųsti šiuo adresu _________________________________________________ 

(gavėjas_____________________________________), ir sutinku užsakyti bei iš anksto sumokėti už    

                       (vardas, pavardė, gimimo data) 

registruoto pašto ar kurjerio paslaugas. 

 

6. Valstybės rinkliava sumokėta: 
 už vardo ir (ar) pavardės pakeitimą; 

 už paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą;  

 už pakeistą civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą. 

 

7. Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą (pildoma, jeigu prie prašymo nepridedamas 

dokumentas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą, arba jo kopija): 
         mokėtojo duomenys (vardas, pavardė) ____________________________________________; 

         sumokėjimo data ______ m. _______________ mėn. ___ d.; 

         dokumento, patvirtinančio rinkliavos sumokėjimą, Nr. _______________________________. 
 

8. Prie prašymo pridedami šie dokumentai (konkretūs dokumentai ir jų formos detalizuojamos 

pastabose): 
8.1. pareiškėjo asmens tapatybės dokumento notaro, savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos 

Respublikos konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno patvirtinta 

kopija (privaloma pridėti), _____ lapas (-ai, -ų); 

8.2. valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, ______ lapas (-ai, -ų); 

8.3. kiti dokumentai (nurodyti, jeigu pridedami):  

8.3.1.___________________________________________________________, ____ lapas (-ai, -ų); 

8.3.2 ___________________________________________________________, ____ lapas (-ai, -ų); 

8.3.3.___________________________________________________________, ____ lapas (-ai, -ų); 

8.3.4.___________________________________________________________, ____ lapas (-ai, -ų). 

 

9. Patvirtinu, kad: 
 šiame prašyme mano nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi; 

 esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.20 straipsnio 4 dalimi (vardo ir (ar) 

pavardės pakeitimo teisinės pasekmės). 

 esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 304 straipsniu (atsakomybė už 

melagingos informacijos pateikimą siekiant įgyti dokumentą). 

 

 

______________________________________                     _______________________________ 

          (parašas)                                                                               (vardas, pavardė) 

  



Pastabos:  
1. Kai pavardė keičiama Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 9.1–9.3 papunkčiuose 

nurodytais pagrindais, t. y. kai pareiškėjas nori turėti tėvų ar vieno iš jų pavardę arba senelių, 

prosenelių ar kitų protėvių pagal tiesiąją giminystės liniją ar vieno iš jų pavardę, arba dvinarę pavardę, 

sudarytą Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 9.3.1–9.3.3 papunkčiuose nustatyta tvarka, 

civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami civilinės būklės aktų įrašus liudijantys dokumentai, 

įrodantys, kad pareiškėjo tėvai, seneliai, proseneliai ar kiti protėviai pagal tiesiąją giminystės liniją 

arba vienas iš jų turėjo jo pageidaujamą įgyti pavardę, jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos 

Respublikos gyventojų registro duomenų bazę. 

2. Kai pavardė keičiama Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 9.4 papunktyje 

nurodytu pagrindu, t. y. kai pareiškėjas nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (buvusio ar 

esamo rūpintojo) pavardę, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami dokumentai, 

pagrindžiantys, kad konkretus asmuo yra pareiškėjo patėvis (pamotė), buvo globėjas (buvo ar yra 

rūpintojas), taip pat patėvio (pamotės) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos rašytinis sutikimas dėl 

pareiškėjo pavardės pakeitimo, kuriame pareiškėjo patėvio (pamotės) ar  globėjo (rūpintojo) parašo 

tikrumas turi būti paliudytas notaro, savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos 

konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno, jeigu pareiškėjo patėvis 

(pamotė) ar globėjas (rūpintojas) pats neatvysta į civilinės metrikacijos įstaigą ar konsulinę įstaigą, 

jeigu prašymas pateikiamas per konsulinę įstaigą. 

3. Kai vardas ir (ar) pavardė keičiami Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių  

91.1 papunktyje nurodytu pagrindu, t. y. kai pareiškėjas pasikeitė vardą ir (ar) pavardę užsienio 

valstybėje, kurioje jis gyvena ar gyveno arba kurios pilietis yra ar buvo, civilinės metrikacijos įstaigai 

turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad asmens vardas ir (ar) pavardė pakeisti užsienio 

valstybėje, ir asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar turimą ar turėtą užsienio valstybės 

pilietybę patvirtinantys dokumentai. 

4. Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 93 punkte nurodytu pagrindu vardas ir (ar) 

pavardė keičiami laikantis Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir 

kituose dokumentuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 

27 d. nutarimu Nr. 424 „Dėl Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir 

kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“,  nustatytų sąlygų. Kai vardas ir (ar) pavardė keičiami 

šių taisyklių 93.2–93.6 papunkčiuose nurodytais pagrindais, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti 

pateikiamas dokumento šaltinis, kuriame vardas ir (ar) pavardė įrašyti nelietuviškais rašmenimis, 

jeigu šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę. Kai vardas 

ir (ar) pavardė keičiami Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių 93.2 ir 93.3 papunkčiuose 

nurodytais pagrindais, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys 

turimą ar turėtą kitos užsienio valstybės pilietybę. 

5. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos turi būti 

patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, 

savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno arba kito 

kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.  

6. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir 

legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, 

Europos Sąjungos teisės aktai ar Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės nenustato kitaip. 

 

 


