SIMBOLINIŲ PAVADINIMŲ VARTOJIMAS
Simboliniai pavadinimai juridinius asmenis pavadina perkeltinės reikšmės žodžiais.
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.:
AB „Šiaulių energija“
UAB „Šiaulių vandenys“
UAB „Kuršėnų vandenys“
motelis-restoranas „Smakų smakas“
kavinė „Gudelių svetainė“
prekybos centras „Saulės miestas“
Teisinės formos nuoroda ar jos santrumpa (UAB, VšĮ ir kt.) prieš simbolinį pavadinimą gali
būti vartojama su gimininiais žodžiais (spaustuvė, mokykla, bankas ir kt.), kurie rašomi mažąja raide.
Teisinės formos nuoroda ir gimininiai žodžiai linksniuojami, pvz.:
akcinė bendrovė spaustuvė „Titnagas“ – akcinės bendrovės spaustuvės „Titnagas“...
biudžetinė įstaiga sporto mokykla „Atžalynas“ – biudžetinės įstaigos sporto mokyklos
„Atžalynas“...
biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ – biudžetinės įstaigos Šiaulių
miesto koncertinės įstaigos „Saulė“...
uždaroji akcinė bendrovė „Kuršėnų vandenys“ – uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų
vandenys“ – uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“...
kavinė-picerija „Geltona“ – kavinės-picerijos „Geltona“ – kavinei-picerijai „Geltona“ –
kavinėje-picerijoje „Geltona“...
uždaroji akcinė bendrovė „Rušiota“ – uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ – uždarajai
akcinei bendrovei „Rušiota“...
Be gimininių žodžių vartojami simboliniai pavadinimai kaitomi (t. y. linksniuojami) taip
pat, kaip ir tiesioginės reikšmės pavadinimai, pvz.:
„Tilžė“– „Tilžės“ – „Tilžei“...
„Littera“ – „Litteros“ –„Litterai“...
„Kuršėnų vandenys“ – „Kuršėnų vandenims“...
„Rušiota“ – „Rušiotos“ – „Rušiotai“ – „Rušiotą“...
„Busturas“ – „Busturo“ – „Busturui“ –„Busurą“ – „Busturu“ – „Busture“
„Bernelių užeiga“ – „Bernelių užeigos“ – „Bernelių užeigai“ – „Bernelių užeigą“ –
„Bernelių užeigoje“...
Pastaba. Simboliniais pavadinimais nelaikytini junginiai, kurių pagrindinis žodis yra
daiktavardis, reiškiantis įstaigos ar įmonės gimininį vardą. Tokie pavadinimai yra tiesioginės reikšmės
ir turi būti rašomi be kabučių, pvz.:
Šiaulių oro uostas
Šiaulių televizija
Pabalių turgus
VšĮ Kuršėnų ligoninė

Kuršėnų medžiotojų būrelis
Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras
Akcinės bendrovės Šiaulių banko Kuršėnų filialas

Informacija parengta remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, rekomendacijomis ir Konsultacijų
banke pateikta informacija.

