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REKOMENDACIJA
„DöL SENIŪNAITIJŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO“
1. Seniūnaitijos pavadinimas sudaromas iš skiriamąjį požymį nusakančio žodžio arba žodžių
junginio ir gimininio žodžio seniūnaitija, pvz.: Bernotų seniūnaitija, Stoties seniūnaitija, Sodų
seniūnaitija, Draugyst÷s g. seniūnaitija, Šančių ąžuolyno seniūnaitija. Skiriamąjį požymį nusako
tikrinis žodis, dažniausiai vietovardis (gyvenamosios vietov÷s, jos dalies vardas, miestuose taip pat
ir gatv÷s pavadinimas), rečiau – bendrinis žodis. Rašant seniūnaitijų pavadinimus kabut÷s
nevartojamos.
2. Kai seniūnaitijos teritorija apima daugiau nei vieną gyvenamąją vietovę, jos pavadinimą
rekomenduojama sudaryti su gausiausios pagal gyventojų skaičių ar reikšmingiausios pagal kokį
nors kitą požymį gyvenamosios vietov÷s vardu, pvz.: Linkaičių seniūnaitija (apimama teritorija:
Linkaičių k., Džiugių k., Jauneikių k., Šimkūnų k.). To paties principo patariama laikytis, kai
seniūnaitija apima daugiau nei vienos gatv÷s teritoriją, pvz.: Vilniaus g. seniūnaitija (apimama
teritorija: Vilniaus g., Pramon÷s g., A. Mickevičiaus g., Vytauto g., J. Sniadeckio g.). Retais
atvejais, kai seniūnaitija apima dvi gyvenamąsias vietoves, pavadinimas gali būti sudaromas iš jų
vardų, sujungtų jungtuku ir arba brūkšniu (brūkšnelis nevartojamas), pvz.: Butniūnų ir Gedučių
seniūnaitija arba Butniūnų–Gedučių seniūnaitija.
3. Seniūnaitijų pavadinimuose vartojamos normin÷s vietovardžių formos. Asmenvardin÷s
kilm÷s gatv÷vardžiai pavadinimuose teikiami tokie, kokius yra patvirtinusios savivaldybių tarybos,
– su visu arba sutrumpintu asmens vardu.
4. Seniūnaitijų pavadinimuose rekomenduojama neišleisti gatvių tipą nusakančių žodžių gatv÷,
prospektas ir kt., juos vartoti sutrumpintus, pvz.: Keramikų g. seniūnaitija, Laisv÷s pr. seniūnaitija.
Nomenklatūriniai žodžiai miesto, miestelio, kaimo, krašto ir pan. paprastai išleidžiami, pvz.,
Bernotų seniūnaitija (ne Bernotų kaimo seniūnaitija), išskyrus tuos atvejus, kai šie žodžiai
reikalingi vienavardžiams pavadinimams atskirti, plg.: Ventos kaimo seniūnaitija (apima Ventos
kaimą) ir Ventos miesto seniūnaitija (apima Ventos miestą).
Vienavardžiai seniūnaitijų pavadinimai gali būti papildomi kitais skiriamąjį požymį
nusakančiais žodžiais, pvz.: Vilijampol÷s rytin÷ seniūnaitija, Vilijampol÷s vakarin÷ seniūnaitija,
arba arabišku skaitmeniu su įvardžiuotine linksnio galūne, pvz.: Rieš÷s 1-oji seniūnaitija, Rieš÷s 2oji seniūnaitija, Rieš÷s 3-ioji seniūnaitija, V. Kr÷v÷s pr. 1-oji seniūnaitija, V. Kr÷v÷s pr. 2-oji
seniūnaitija.
5. Seniūnaitijų pavadinimai nedaromi iš bendrinei kalbai neteiktinų žodžių arba vien su
skaitmenimis ar vien su skaitvardžiais (pavyzdžiui, neteiktina: 1-oji seniūnaitija, 2-oji seniūnaitija
arba Pirmoji seniūnaitija, Antroji seniūnaitija).
6. Nurodant seniūnaitijos teritorinę priklausomybę pavadinimai išd÷stomi taip: Joniškio rajono
savivaldyb÷s Žagar÷s seniūnijos Daukšių seniūnaitija, Klaip÷dos miesto Dan÷s g. seniūnaitija.
7. Nomenklatūrinis žodis seniūnaitija gali būti trumpinamas – snn.
8. Žodis seniūnaitija nevartojamas seniūnaičio pareigų pavadinime, pvz., Bernotų seniūnaitis
(ne Bernotų seniūnaitijos seniūnaitis), plg. Naujininkų seniūnas (ne Naujininkų seniūnijos
seniūnas).

