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VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMAI IR TAUTOVARDŽIAI 

 

Plečiantis akiračiui, vis dažniau tenka susidurti su įvairiais pasaulio kraštais, pavadinti jų 

gyventojus ar kalbas. Kad būtų lengviau tai padaryti, išleidžiami specialūs leidiniai, rengiami 

dokumentai. Dabar jau galima taisyklingai lietuviškai vadinti visas šiuo metu esančias valstybes ir 

jų sostines, jų valdomas teritorijas bei kraštus1. Patvirtintas ir Kalbų klasifikatorius2, taip pat 

išleistos dvi Pasaulio vietovardžių knygos3. Tačiau lieka aktualus klausimas, kaip vadinti jų 

gyventojus. Šiame straipsnyje aptariama tik nedidelė dalis tokių žodžių – valstybių gyventojų 

pavadinimai ir tautovardžiai (jų sąrašai4 su apibrėžtimis pateikiami keturiose lentelėse, 

pridedamose straipsnio gale).  

Pirmiausia reikia pasakyti, kad valstybių gyventojų pavadinimai ir tautovardžiai lietuvių 

kalboje ne visados sutampa. Antai Airijoje gyvena airių, Rusijoje – rusų tauta, tačiau belgais 

vadinami Belgijoje gyvenantys flamandų, valonų ar vokiečių tautybės žmonės, žodis angoliečiai 

reiškia Angolos gyventojus, o ne tautybę, mat Angoloje yra daug tautų ir etninių grupių: 

ovimbundai, bambundai, bakongai, ovambai ir kt. Šis nekalbinis dalykas primenamas todėl, kad dėl 

didžiųjų šalių kalbų įtakos neretai ir lietuvių kalboje tautybė ir pilietybė imama painioti. Lietuvių 

kalbos žodynuose ir enciklopedijose šie du dalykai yra skiriami, tiesa, tai irgi kelia problemų. 

Tarkim, aišku, kaip apibrėžti latvį, anglą – tai „tam tikros tautos žmogus“. Šveicarų ar šrilankiečių 

apibrėžtis taip pat aiški – „tam tikros valstybės gyventojai“. Tačiau kaip apibūdinti amerikiečius, 

brazilus, kanadiečius? Čia riba tarp tautovardžio ir gyventojo pavadinimo jau nėra tokia ryški, 

paprastai šiuos žmones sieja bendra gyvenamoji vieta, istorija, bet ne visada kilmė ar net kalba. 

Todėl tokiais atvejais elgiamasi įvairiai – vieni šaltiniai tebevadina juos „gyventojais“, kiti – „tam 

tikros nacijos atstovais“ ar net „tam tikros besiformuojančios tautos (nacijos) atstovais“. 

Kita – sudėtingesnė problema, kaip apskritai vadinti kai kurių valstybių gyventojus ar 

tautybes. Iki šiol nei žodynuose, nei enciklopedijose visų aptariamųjų pavadinimų nėra. Peržiūrėti 

                                                 
1Plačiau žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) tinklalapyje 
http://www.vlkk.lt/nutarimai/svetimvardziai.html 
2 Kalbų klasifikatorius yra parengtas pagal tarptautinį kalbų pavadinimų standartą ISO 369-1, apsvarstytas VLKK 
Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje ir patvirtintas Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. sausio 

31 d. įsakymu Nr. 1B-88 (Žin. 2003, Nr. 14-590). 
3 Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006; Pasaulio vietovardžiai. 
Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 
4 Šiuose sąrašuose esantys gyventojų pavadinimai (be apibrėžčių) buvo apsvarstyti VLKK išplėstinės Žodyno 
pakomisės posėdyje (2008 06 02), o VLKK 5-ame posėdyje (2008 10 02) buvo priimtas protokolinis nutarimas 
Nr. PN-6 „Dėl rekomendacijos „Dėl valstybių gyventojų pavadinimų“ (Inf. pran., 2008, Nr. 79-1018).  



tokie šaltiniai: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (6-as elektroninis leidimas; toliau – DŽ
6e
), 

Lietuvių kalbos žodynas (elektroninis variantas; toliau – LKŽ
e
), Tarptautinių žodžių žodynas (toliau 

– TŽŽ), Valerijos Vaitkevičiūtės Tarptautinių žodžių žodynas (toliau – VVTŽŽ),  Mokomasis 

lietuvių kalbos žodynas (toliau – MLKŽ), Visuotinė lietuvių enciklopedija (toliau – VLE), Lietuviškoji 

tarybinė enciklopedija (toliau – LTE). Šie leidiniai pasirinkti todėl, kad yra universaliausi, kiek 

įmanoma norminiai ir visiems, kurie domisi, prieinami. Žinoma, į tarptautinių žodžių žodynus 

aptariamieji pavadinimai ne visada gali patekti dėl savo lietuviškos formos, t. y. jei žodžio 

negalima vadinti tarptautiniu. Į Mokomąjį lietuvių kalbos žodyną žiūrėta gal daugiau kaip į šaltinį, 

kokias žinias apie tautybes ir gyventojų pavadinimus mokyklose gauna mokiniai. Į jį atrinkti tik 

svarbiausi pavadinimai, tačiau yra ir tokių, kurie neužfiksuoti kituose šaltiniuose.  

Iš beveik 200 valstybių gyventojų pavadinimų ir tautovardžių maždaug ketvirtadalis yra 

fiksuojami beveik visuose minėtuose šaltiniuose, jie seniai prigiję lietuvių kalboje: afgãnas, -ė5, 

a+ris, -ė, albãnas, -ė, austrãlas, -ė, baltarùsis, -ė, bòsnis, -ė, braz.las, -ė, islándas, -ė, kazãchas, -ė, 

k.nas, -ė, kirg.zas, -ė, kroãtas, -ė6, l.bis, -ė, makedònas, -ė, portugãlas, -ė, tadž.kas, -ė, turkm1nas, -ė, 

ukrainiẽtis7, -ė, uzbèkas, -ė ir kt. Jų vartosena lyg ir neturėtų kelti kokių sunkumų, tačiau kai kur 

(ypač internete) vis dar pasitaiko airiečių, albaniečių, australiečių, bosniečių, braziliečių, islandiečių, 

kiniečių, libiečių, makedoniečių ir portugaliečių. Reikia pasakyti, kad priesaga –ietis, -ė yra labai 

produktyvi, neretai su ja gyventojų pavadinimai daromi ir tais atvejais, kai visai netinka. Kartais iš 

tiesų sunku spręsti, kodėl vienas pavadinimas su priesaga -ietis, -ė laikomas norminiu, o kitas – ne. 

Tokiais atvejais, matyt, vertėtų pirmenybę atiduoti ne sistemiškumui, o tradicijai8. Internete taip 

pat vartojami kazachstaniečiai, kirgizstaniečiai, tadžikistaniečiai, turkmėnistaniečiai ir uzbekistaniečiai. 

Tokios formos atsirado iš valstybių, kuriose gyvena šių tautų žmonės, pavadinimų: Kazachstãnas, 

Kirgizstãnas, Tadžikistãnas, Turkmėnistãnas, Uzbekistãnas. Tačiau reikia nepamiršti, kad lietuvių 

kalboje šios valstybės nuo seno turi ir kitus taisyklingus pavadinimus: Kazãchija, Kirg.zija, 

Tadž.kija, Turkm1nija, Uzbèkija. Iš jų padaryti trumpesni tautovardžiai, todėl ilgesni, sunkiau 

ištariami visai nereikalingi. Pasitaiko variantų azerbaidžanai, baltarusai, moldovai9 ir pan. 

                                                 
5 VLE dar teikia variantą afganistaniečiai. Internete jis daug dažnesnis, nors vartojama ir trumpesnė forma. Apskritai 
šie du variantai yra painiojami. Geriausia būtų teikti juos abu, bet atskirti reikšmes: afganistanietis, -ė  „Afganistano 
gyventojas“ ir afganas, -ė  „Afganistane gyvenančios tautos žmogus“. Iš tiesų šios tautos pavadinimas yra ir puštūnai, 
bet afganus ir puštūnus galima vartoti kaip sinonimus. 
6 Anksčiau buvo chorvatas, -ė pagal ankstesnį šios šalies pavadinimą Chorvatija. 
7 Fiksuojama ir forma ukrainas, -ė, ji kur kas retesnė už variantą ukrainietis, -ė. Plačiau apie šiuos du žodžius žr. 
M i l i ū n a i t ė  R . Kalbos vartotojų apklausų komentarai, www.kalbosnamai.lt 
8 Plačiau žr.: L i u t k e v i č i e n ė  D .  Apie tautybių ir gyventojų pavadinimus su priesaga -ietis, -ė. – Kalbos kultūra 
74, 2001, 60–65; M i l i ū n a i t ė  R . Kalbos vartotojų apklausų komentarai, www.kalbosnamai.lt 
9 Pavadinimas moldovas yra taisyklingos darybos ir visiškai pateisinamas, nes dabar valstybės pavadinimas nebe 
Moldavija, bet Moldova, tačiau tautovardis moldavas jau seniai įsigalėjęs ir jo keisti nevertėtų. 



Kai kurie pavadinimai yra kiek retesni, bet jie randami vienoje ar kitoje enciklopedijoje, 

žodyne, plg.: alžyriẽtis, -ė, argentiniẽtis, -ė,  birmiẽtis, -ė, bol.vas, -ė, kolumbiẽtis, -ė, kostarikiẽtis, -ė, 

kuveitiẽtis, -ė, laosiẽtis, -ė10, perujiẽtis, -ė, šrilankiẽtis, -ė ir kt. 

Kiti analogiški gyventojų ar tautybių pavadinimai anksčiau minėtuose šaltiniuose 

nefiksuojami, tačiau jie reguliariai daromi su priesaga -ietis, -ė, todėl šie visiškai taisyklingi žodžiai 

turėtų atsirasti ir žodynuose (beje, daugelis jų vartojami internete), plg.: bangladešiẽtis, -ė, 

beliziẽtis, -ė, gaboniẽtis, -ė, grenadiẽtis, -ė, gvinėjiẽtis, -ė, kipriẽtis, -ė, lesotiẽtis, -ė, libaniẽtis, -ė, 

maliẽtis, -ė, maršaliẽtis, -ė11, mauriciẽtis, -ė, ruandiẽtis, -ė, timoriẽtis, -ė, togiẽtis, -ė, tongiẽtis, -ė, 

venesueliẽtis, -ė, zimbabviẽtis, -ė ir kt. (žr. 1 lentelę). 

Atskirai reikėtų aptarti gyventojų pavadinimų grupelę, kurie neatitinka taisyklės, kad iš 

vietovardžio, kuris baigiasi priesaga -ija, reikia vengti (jei įmanoma) daryti pavadinimus su 

priesaga -ietis, -ė. Tokie pavadinimai yra: gambiẽtis, -ė (: Gambija), keniẽtis, -ė (: Kenija), 

mauritaniẽtis, -ė (: Mauritanija), namibiẽtis, -ė (: Namibija), tanzaniẽtis,  -ė (: Tanzanija), zambiẽtis, -

ė (: Zambija). Lyg ir turėtų būti vartojamos formos gámbis, -ė, kènis, -ė, mauritãnis, -ė, nam.bis, -ė, 

tanzãnis, -ė, zámbis, -ė12. Tačiau minėta taisyklė turi per daug išimčių, kad jos galima būtų laikytis 

visais atvejais. Abejonių nekelia įsigalėję tradiciniai pavadinimai australas, -ė (: Australija), 

brazilas, -ė (: Brazilija) ir pan. Kai daromas naujas, anksčiau nefiksuotas pavadinimas, verčiau 

pasirinkti įprastesnį su priesaga -ietis, -ė13. Taip elgiasi kalbos vartotojai – internete gausu formų su 

priesaga -ietis, -ė, tačiau trumpesnių formų beveik nėra.  

Yra kelios valstybės, kurių pavadinimai dvižodžiai, bet į juos sąlygiškai galima žiūrėti kaip į 

vienažodžius. Turimi galvoje tokie pavadinimai, kurių kaitomas antrasis dėmuo, o pirmasis – ne, 

plg.: Bisáu Gvin1ja, Burk.na Fãsas, Kòsta Rikà, San Mar.nas, Sièra Leònė. Kai kurie šio tipo 

vienažodžiai gyventojų pavadinimai jau užfiksuoti daugelyje rašytinių šaltinių, pvz., kostarikiẽtis, -

ė (dar plg. puertorikiẽtis, -ė : Puèrto RHkas). Analogiškai galima pasidaryti bisaugvinėjiẽtis, -ė, 

burkinafasiẽtis, -ė, sanmariniẽtis, -ė, sieraleoniẽtis, -ė. 

Skirtinga yra sudėtingesnės struktūros (keliažodžių) valstybių pavadinimų grupė. 

Vienažodžius gyventojų pavadinimus iš jų padaryti būtų keblu, todėl belieka tų šalių žmones 

                                                 
10 Laosietis randamas TŽŽ, LTE ir VLE. Šiuose šaltiniuose pateikiamos dvi formos – lao (pagrindinė) ir laosiečiai. 
Mūsų reikmėms pakaktų formos laosiečiai, ypač turint omeny, kad ši tauta kalba laosiečių kalba (tokia forma 
užfiksuota ir Kalbų klasifikatoriuje). 
11 Autorė kiek dvejojo, ar šios šalies gyventojus vadinti Maršalo Salų (Respublikos) gyventojais, ar maršaliečiais. 
Nusvėrė du argumentai: 1) maršalietis yra trumpesnis, todėl ir patogesnis; 2) kai kuriuose užsienio šaltiniuose (pvz., 
UNTERM) jau skiriama ir maršaliečių kalba (angl. Marshallese, pranc. marshallais, isp. marshallés). Vadinasi, geriau 
trumpesnis pavadinimas, jei prireiktų pavadinti tą kalbą. 
12 Forma zambis, -ė fiksuojama DŽ6e. 
13 Plačiau apie tokio tipo pavadinimus žr. L i u t k e v i č i e n ė  D .  (min. str.).  



tiesiog vadinti gyventojais:  Ant.gvos ir Barbùdos gyvéntojas, -a14, Centr.nės Ãfrikos Respùblikos 

gyvéntojas, -a15, Dra@blio Káulo Krañto (Respùblikos)16 gyvéntojas, -a,  Naujõsios Zelándijos 

gyvéntojas, -a17,  Pãpua Naujõsios Gvin1jos gyvéntojas, -a18, Saliãmono SalG gyvéntojas, -a19, Saùdo 

Arãbijos gyvéntojas, -a20  ir kt. (plačiau žr. 3 lentelę). 

Atskirai reikėtų pakalbėti apie kai kuriuos jau aptartus pavadinimus kiek kitokiu aspektu, nes 

jie, pateikti be reikšmės apibrėžties, galėtų klaidinti. Kaip jau minėta straipsnio pradžioje, 

tautovardžiai ir gyventojų pavadinimai dažnai nesutampa, nes kažin ar yra tokia valstybė, kurioje 

gyventų tik viena tauta. Iš tradicijos, dažniausiai kalbant apie gerai žinomas valstybes, sakoma, 

kad, pavyzdžiui, Latvijos gyventojai yra latviai, Ukrainos gyventojai yra ukrainiečiai ir pan., nors 

tai nėra visiška tiesa, šiose valstybėse gyvena ir kitų tautų žmonių. Tačiau tai visiems puikiai 

žinoma ir nieko neklaidina. Jei prisireikia pavadinti visos valstybės gyventojus, pabrėžiant, kad ten 

gyvena ne viena tauta, taip ir sakoma – tos valstybės gyventojai. Bet tolimesnių valstybių 

gyventojų sudėties galima ir nežinoti. Todėl straipsnio gale pateikiamuose sąrašuose nurodoma, 

kur yra tautovardis, o kur – gyventojo pavadinimas. Kai kurie pavadinimai iš pirmo žvilgsnio gali 

gluminti – fidžis ir fidžietis, kongas ir kongietis, bosnis ir Bosnijos ir Hercegovinos gyventojas. 

Pirmieji žodžiai reiškia tautybę, antrieji – visus minimos valstybės gyventojus. Toks skirtumas 

kartais daromas todėl, kad tauta, kurios pavadinimas siejamas su valstybės pavadinimu (ne visada 

aišku, kuris pavadinimas iš kurio padarytas), neretai tesudaro pusę ar dar mažiau visų valstybės 

                                                 
14 Panašiai su šios šalies (ir kitų valstybių, kurių pavadinimai yra  keliažodžiai) gyventojų 
pavadinimu elgiamasi ir kitose kalbose, plg. angl. of Antigua and Barbuda, isp. de Antigua y 
Barbuda, rus. (из / житель) Антигуа и Барбуды  (duomenys iš  UNTERM). Tiesa, kai kur vis 
dėlto šis pavadinimas yra pasidarytas, plg. pranc. Antiguais et Barbudien ( duomenys iš UNTERM), 
angl. Antiguan(s), Barbudan(s) (duomenys iš CIA), tačiau manytina, kad lietuvių kalba darytis 
*antigviečio ar *barbudiečio neverta, nes svarbu, kas gyvena toje valstybėje, o ne vienoje iš jos salų. 
15 Kai kur internete Centrinės Afrikos Respublikos ir Pietų Afrikos Respublikos gyventojai 
vadinami afrikiečiais. Be konteksto tai netikslu, nes tada afrikietis turėtų 3 reikšmes (dar ir 
„Afrikos žemyno gyventojas“). Plg. šių gyventojų pavadinimus kitomis kalbomis: angl. Central 
African, pranc. Centrafricain, isp. Centroafricano, rus. (из / житель) Центральноафриканской 
Республики (duomenys iš UNTERM).  
16 Su skliaustais (čia ir toliau) – ilgesnė oficiali forma (kaip ir valstybių pavadinimų), be skliaustų – trumpesnė. 
17 Internete, žiniasklaidoje yra paplitusi forma naujazelandietis, dėl kurios kalbininkai nemažai ginčijasi. Straipsnio 
autorės nuomone, ji galėtų būti vartojama. 
18 Internete yra ir papuagvinėjiečių, ir papuasų (bet ten gyvena ne vien papuasai). Plg. kitas kalbas: 
angl. a Papua New Guinean, pranc. Papouan-Néo-Guinéen, isp. de Papua Nueva Guinea; papú; 
papúa, rus. (из / житель) Папуа-Новой Гвинеи (duomenys iš UNTERM). 
19 Pagal analogiją su  maršaliẽtis, -ė (: Maršalo Salos) turėtų būti *saliamonietis, -ė, tačiau Saliamono Salos (kaip 
valstybė) ir Saliamono salos (kaip salynas) sutampa tik iš dalies. Todėl žodis *saliamonietis, -ė klaidintų, nes jis galėtų 
reikšti žmogų ir iš Saliamono salų salyno (bet nebūtinai iš valstybės), ir iš Saliamono salų valstybės (bet nebūtinai iš 
salyno), ir iš šio salyno vietos, kuri priklauso Saliamono salų valstybei. 
20  DŽ

6e
 teikia formą saudoarãbas, -ė. Be abejo, trumpesnė forma yra patogesnė, tačiau pagal analogiją su kitais 

vienažodžiais gyventojų pavadinimais, padarytais iš dvižodžių valstybių pavadinimų, turėtų būti *saudoarabietis, -ė. 
Tokia forma atrodo keistokai, todėl nutarta rinktis sudėtinį pavadinimą. 



gyventojų. Retkarčiais taip elgiamasi ir dėl politinių priežasčių21. Minėtais atvejais skiriami du 

žodžiai ar dvi to paties žodžio reikšmės (plačiau žr. 4 lentelę). Tiriant tokius pavadinimus 

pastebėta, kad dažniausiai (nors ne visada) tautovardžiai daromi su galūnėmis -as, -ė, -is, -ė, o 

valstybių gyventojų pavadinimai – su priesaga -ietis, -ė (plačiau žr. 1 ir 2 lenteles). Kartais, jei 

neaišku, kaip daryti naują pavadinimą, galbūt būtų galima remtis ir šiuo faktu. 

Bet kuriuo atveju, darant ar keičiant valstybių gyventojų pavadinimus ir tautovardžius, reikia 

nepamiršti, kad tai nėra atskiri, pavieniai žodžiai, jie įeina į tam tikrą sistemą (ir ne tik kalbinę). Jei 

yra, pavyzdžiui, fidžių, kazachų ir makedonų kaObos, vadinasi, jomis kalbančios tautos (ne valstybių 

gyventojai) yra fidžiai, kazachai ir makedonai (ne fidžiečiai, kazachstaniečiai ir makedoniečiai). Jei, 

pavyzdžiui, Trinidado ir Tobago Respublikos gyventojai bus vadinami trinidadiečiais ar 

tobagiečiais, reikia nepamiršti, kad šią valstybę, be Trinidado ir Tobago, sudaro dar penkios salos. 

Kaip reikėtų vadinti pastarųjų gyventojus? 

Kaip jau minėta straipsnio pradžioje, čia aptarta tik viena gyventojų pavadinimų dalis. 

Ateityje turėtų būti sunorminti ir sostinių, kraštų bei valdų gyventojų pavadinimai22.  

 

Išvados 

Galima nurodyti tam tikrus principus, pagal kuriuos teikiami (norminami) vienokie ar 

kitokie valstybių gyventojų pavadinimai ir tautovardžiai: 

1) t r a d i c i j a – jei žodis fiksuotas žodynuose, enciklopedijose ar pan., nėra reikalo jo 

keisti, nebent atsirastų kokių nors naujų faktų, į kuriuos būtina atsižvelgti (pvz., jei keičiasi 

valstybės pavadinimas, ppr. keičiasi ir jos gyventojų (bet ne tautos) pavadinimas);  

2) a n a l o g i j a – jei minėtuose šaltiniuose pavadinimo nėra, jis pasidaromas pagal 

analogiją su kitais panašiais kalboje jau įsitvirtinusiais žodžiais (jei yra perujietis, galimas ir 

vanuatietis, jei yra kostarikietis, taisyklingas ir sanmarinietis);  

3) s i s t e m i š k u m a s – jei nėra nei tradicijos, nei analogijos ir leidžia darybos taisyklės – 

pavadinimas daromas su priesaga -ietis, -ė. Juk tokia ir yra pagrindinė šios priesagos reikšmė. Be 

to, su ja lengviausiai tokio tipo žodžius pasidaro ir paprasti kalbos vartotojai.  

4) d i s t i n k t y v u m a s – jei valstybės pavadinimas yra keliažodis ir darant vienažodį 

gyventojo pavadinimą gali kilti kokių nors dviprasmybių, geriau tos valstybės gyventojus vadinti 

sudėtiniu pavadinimu: tam tikros valstybės gyventojai.  

 
 

                                                 
21 Pavyzdžiui, nepatartina Bosnijoje ir Hercegovinoje gyvenantį serbą vadinti bosniu. 
22 Šis straipsnis parengtas 2008 m., tačiau kol buvo išspausdintas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino ir 
Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų sąrašą, 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3  (Inf. pran., 
2009, Nr. 39(1)-534).  



1 lentelė. Valstybės gyventojų ir tautybių pavadinimai, daromi su priesaga -ietis, -ė 

Valstybės pavadinimas23 Gyventojų pavadinimas Tautybės24 pavadinimas 

 

Afganistãno Islãmo 
Respùblika 

afganistaniẽtis, -ė  „Afganistano 
gyventojas“ 

 

Alžỹro Liáudies 
Demokrãtinė Respùblika 

alžyriẽtis, -ė „Alžyro gyventojas“  

Andòros Kunigaikštỹstė andoriẽtis, -ė „Andoros gyventojas“  

Angòlos Respùblika angoliẽtis, -ė „Angolos gyventojas“  

Argent�nos Respùblika argentiniẽtis, -ė „Argentinos gyventojas“  

Azerbaidžãno Respùblika  azerbaidžaniẽtis, -ė „Azerbaidžane 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Bahãmų Sándrauga bahamiẽtis, -ė „Bahamų gyventojas“  

Bahre�no Karalỹstė bahreiniẽtis, -ė „Bahreino gyventojas“  

Bangladèšo Liáudies 
Respùblika 

bangladešiẽtis, -ė „Bangladešo gyventojas“  

Barbadòsas barbadosiẽtis, -ė „Barbadoso gyventojas“  

Bel�zas beliziẽtis, -ė „Belizo gyventojas“  

Ben�no Respùblika beniniẽtis, -ė „Benino gyventojas“  

Bisáu Gvin�jos 
Respùblika 

bisaugvinėjiẽtis, -ė „Bisau Gvinėjos 
gyventojas“ 

 

Botsvãnos Respùblika botsvaniẽtis, -ė „Botsvanos gyventojas“  

Brun�jaus Darusalãmas brunėjiẽtis, -ė „Brunėjaus gyventojas“  

Burk�na Fãsas burkinafasiẽtis, -ė „Burkina Faso 
gyventojas“ 

 

Burùndžio Respùblika burundiẽtis, -ė „Burundžio gyventojas“  

Butãno Karalỹstė butaniẽtis, -ė „Butano gyventojas“  

Čãdo Respùblika čadiẽtis, -ė „Čado gyventojas“  

Č�lės Respùblika čiliẽtis, -ė „Čilės gyventojas“  

Domin�kos Sándrauga  dominikiẽtis, -ė „Dominikos Sandraugos 
gyventojas“; Domin kos (Sándraugos) 
gyvéntojas, -a25 

 

Domin�kos Respùblika  dominikiẽtis, -ė „Dominikos Respublikos 
gyventojas“; Domin kos Respùblikos 
gyvéntojas, -a26 

 

Džibùčio Respùblika džibutiẽtis, -ė „Džibučio gyventojas“  

                                                 
23 Valstybių pavadinimai į lentelę įtraukti dėl dviejų priežasčių: 1) pagal valstybę lengviau susirasti dominantį 
gyventojo pavadinimą ar tautovardį; 2) lengviau suprasti, kaip daromi nagrinėjamieji pavadinimai, kodėl kai kurie iš 
jų turi po dvi reikšmes. 
24 Turima omeny tautybė, kurios vardu (nors tai, kaip jau minėta, nėra tikslu) vadinami visi tos valstybės gyventojai. 
Visos kitos toje valstybėje gyvenančios tautos čia neaptariamos. 
25 Sudėtinis pavadinimas vartotinas tada, kai neaišku, apie kurios Dominikos (jų yra dvi) gyventojus kalbama, 
vienažodis – kai iš konteksto tai aišku.  
26 Žr. ankstesnę pastabą. 



Eg�pto Arãbų Respùblika egiptiẽtis, -ė „Egipto gyventojas“  

Ekvadòro Respùblika ekvadoriẽtis, -ė „Ekvadoro gyventojas“  

Eritr�ja eritrėjiẽtis, -ė „Eritrėjos gyventojas“  

F�džio Sal� Respùblika fidžiẽtis, -ė „Fidžio gyventojas“  

Filip�nų Respùblika filipiniẽtis, -ė „Filipinų gyventojas“  

Gabòno Respùblika gaboniẽtis, -ė „Gabono gyventojas“  

Gajãnos Respùblika gajaniẽtis, -ė „Gajanos gyventojas“  

Gámbijos Respùblika gambiẽtis, -ė „Gambijos gyventojas“  

Gãnos Respùblika ganiẽtis, -ė „Ganos gyventojas“  

Grenadà grenadiẽtis, -ė „Grenados gyventojas“  

Gvatemãlos Respùblika gvatemaliẽtis, -ė „Gvatemalos gyventojas“  

Gvin�jos Respùblika gvinėjiẽtis, -ė „Gvinėjos gyventojas“  

Ha�čio Respùblika haitiẽtis, -ė „Haičio gyventojas“  

Hond�ro Respùblika hondūriẽtis, -ė „Hondūro gyventojas“  

Indonèzijos Respùblika indoneziẽtis, -ė „Indonezijos gyventojas“  

Irãko Respùblika irakiẽtis, -ė „Irako gyventojas“  

Irãno Islãmo Respùblika iraniẽtis, -ė „Irano gyventojas“  

Izraèlio Valstýbė izraeliẽtis, -ė „Izraelio gyventojas“  

Jamáika jamaikiẽtis, -ė „Jamaikos gyventojas“  

Jèmeno Respùblika jemeniẽtis, -ė „Jemeno gyventojas“  

Jordãnijos Hašim�tų 
Karalỹstė 

jordaniẽtis, -ė „Jordano gyventojas“  

Jungt�nės Amèrikos 
Valst�jos 

amerikiẽtis, -ė „Jungtinių Amerikos Valstijų 
gyventojas“ 

 

Juodkaln�jos Respùblika  juodkalniẽtis, -ė „Juodkalnijoje 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Kambòdžos Karalỹstė kambodžiẽtis, -ė „Kambodžos gyventojas“  

Kamer�no Respùblika kamerūniẽtis, -ė „Kamerūno gyventojas“  

Kanadà kanadiẽtis, -ė „Kanados gyventojas“  

Katãro Valstýbė katariẽtis, -ė „Kataro gyventojas“  

Kènijos Respùblika keniẽtis, -ė „Kenijos gyventojas“  

K�pro Respùblika kipriẽtis, -ė „Kipro gyventojas“  

Kiribãčio Respùblika kiribatiẽtis, -ė „Kiribačio gyventojas“  

Kolùmbijos Respùblika kolumbiẽtis, -ė „Kolumbijos gyventojas“  

Komòrų S!junga komoriẽtis, -ė „Komorų gyventojas“  

Kòngo Respùblika kongiẽtis, -ė „Kongo Respublikos 
gyventojas“; Kòngo (Respùblikos) 
gyvéntojas, -a27 

 

Kòngo Demokrãtinė kongiẽtis, -ė „Kongo Demokratinės  

                                                 
27 Sudėtinis pavadinimas vartotinas tada, kai neaišku, apie kurio Kongo (jų yra du) gyventojus kalbama, vienažodis – 
kai iš konteksto tai aišku. 



Respùblika Respublikos gyventojas“; Kòngo 
Demokrãtinės Respùblikos gyvéntojas, -a28 

Kor�jos Respùblika Piet. Kor/jos gyvéntojas, -a; Kor/jos 
Respùblikos gyvéntojas, -a29 

korėjiẽtis, -ė „Korėjos 
Respublikoje ir Korėjos Liaudies 
Demokratinėje Respublikoje 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Kor�jos Liáudies 
Demokrãtinė Respùblika 

Šiáurės Kor/jos gyvéntojas, -a;  Kor�jos 
Liáudies Demokrãtinės Respùblikos 
gyvéntojas, -a30   

korėjiẽtis, -ė  „Korėjos 
Respublikoje ir Korėjos Liaudies 
Demokratinėje Respublikoje 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Kosovas31 

 

kosoviẽtis, -ė „Kosovo gyventojas“  

Kòsta R�kos Respùblika kostarikiẽtis, -ė „Kosta Rikos gyventojas“  

Kùbos Respùblika kubiẽtis, -ė „Kubos gyventojas“  

Kuve�to Valstýbė kuveitiẽtis, -ė „Kuveito gyventojas“  

Laòso Liáudies 
Demokrãtinė Respùblika 

 laosiẽtis, -ė „Laose gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Lesòto Karalỹstė lesotiẽtis, -ė „Lesoto gyventojas“  

Libãno Respùblika libaniẽtis, -ė „Libano gyventojas“  

Libèrijos Respùblika liberiẽtis, -ė „Liberijos gyventojas“  

L�chtenšteino 
Kunigaikštỹstė 

lichtenšteiniẽtis, -ė „Lichtenšteino 
gyventojas“ 

 

Liùksemburgo Didžióji 
Hercogỹstė 

liuksemburgiẽtis, -ė „Liuksemburgo 
gyventojas“ 

 

Madagaskãro Respublika madagaskariẽtis, -ė „Madagaskaro 
gyventojas“ 

 

Maláizija malaiziẽtis, -ė „Malaizijos gyventojas“  

Malãvio Respùblika malaviẽtis, -ė „Malavio gyventojas“  

Maldỹvų Respùblika maldyviẽtis, -ė „Maldyvų gyventojas“  

Mãlio Respùblika maliẽtis, -ė „Malio gyventojas“  

Máltos Respùblika  maltiẽtis, -ė „Maltoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Maròko Karalỹstė marokiẽtis, -ė „Maroko gyventojas“  

Máršalo Sal� Respùblika maršaliẽtis, -ė „Maršalo Salų gyventojas“   

Maur�cijaus Respùblika mauriciẽtis, -ė „Mauricijaus gyventojas“  

Mauritãnijos Islãmo 
Respùblika 

mauritaniẽtis, -ė „Mauritanijos gyventojas“  

                                                                                                                                                                  
28 Žr. ankstesnę pastabą. 
29 Sudėtinis pavadinimas vartotinas tada, kai neaišku, apie kurią Korėją (jų yra dvi) kalbama, vienažodis – kai iš 
konteksto aišku. 
30 Žr. ankstesnę pastabą. 
31 Kosovo nepriklausomybę daugelis šalių pripažino, taip pat ir Lietuvos Respublikos Seimas, tačiau kol kas Šalių 
pavadinimų kodų standarte ISO-3166, kuris yra Kalbos komisijos 48-ojo nutarimo pagrindas, jo dar nėra, todėl šios 
naujos valstybės pavadinimas vėliau gali atrodyti kiek kitaip. Tačiau šiam straipsniui svarbiausia ne valstybės, o jos 
gyventojo pavadinimas. 



Mèksikos Jungt�nės 
Valst�jos 

meksikiẽtis, -ė „Meksikos gyventojas“  

Mianmãro S!junga mianmariẽtis, -ė „Mianmaro  gyventojas“  

Mikronèzijos Federãcinės 
Valst�jos 

 mikroneziẽtis, -ė „Mikronezijoje 
gyvenančios tautų grupės 
žmogus“ 

Monãko Kunigaikštỹstė monakiẽtis, -ė „Monako gyventojas“  

Mozamb�ko Respùblika mozambikiẽtis, -ė „Mozambiko gyventojas“  

Naùru Respùblika nauriẽtis, -ė „Nauru gyventojas“  

Nam�bijos Respùblika namibiẽtis, -ė „Namibijos gyventojas“  

Nepãlas nepaliẽtis, -ė „Nepalo gyventojas“  

Nigèrijos Federãcinė 
Respùblika 

nigeriẽtis, -ė „Nigerijos gyventojas“; 
Nigèrijos (Federãcinės Respùblikos) 
gyvéntojas, -a32 

 

N�gerio Respùblika nigeriẽtis, -ė „Nigerio gyventojas“; N gerio 
(Respùblikos) gyvéntojas, -a 

 

Nikarãgvos Respùblika nikaragviẽtis, -ė „Nikaragvos gyventojas“  

Omãno Sultonãtas omaniẽtis, -ė „Omano gyventojas“  

Pakistãno Islãmo 
Respùblika 

pakistaniẽtis, -ė „Pakistano gyventojas“  

Paláu Respùblika palaujiẽtis, -ė „Palau gyventojas“  

Panãmos Respùblika panamiẽtis, -ė „Panamos gyventojas“  

Paragvãjaus Respùblika paragvajiẽtis, -ė „Paragvajaus gyventojas“  

Perù Respùblika perujiẽtis, -ė „Peru gyventojas“  

Ryt� Timòro 
Demokrãtinė Respùblika 

timoriẽtis, -ė „Rytų Timoro gyventojas“   

Ruándos Respùblika ruandiẽtis, -ė „Ruandos gyventojas“  

Salvadòro Respùblika salvadoriẽtis, -ė „Salvadoro gyventojas“  

Samòa Nepriklaũsomoji 
Valstýbė 

 samojiẽtis, -ė „Samoa gyvenančios 
tautos žmogus“ 

San Mar�no Respùblika sanmariniẽtis, -ė „San Marino gyventojas“  

Seišèlių Respùblika seišeliẽtis, -ė „Seišelių gyventojas“  

Senegãlo Respùblika senegaliẽtis, -ė „Senegalo gyventojas“  

Sent Lùsija sentlusiẽtis, -ė „Sent Lusijos gyventojas“  

Sièra Leònės Respùblika sieraleoniẽtis, -ė „Siera Leonės gyventojas“  

Singap�ro Respùblika singapūriẽtis, -ė „Singapūro gyventojas“  

Somãlio Respùblika somaliẽtis, -ė „Somalio gyventojas“  

Sudãno Respùblika sudaniẽtis, -ė „Sudano gyventojas“  

Surinãmo Respùblika surinamiẽtis, -ė „Surinamo gyventojas“  

Svãzilando Karalỹstė svazilandiẽtis, -ė „Svazilando gyventojas“  

                                                 
32Pasirinkta forma nigerietis, -ė, nes žodis *nigeris netinka dėl politiškai nekorektiško atspalvio; vienažodis pavadinimas 
vartojamas, kai iš konteksto aišku, ar kalbama apie Nigerio, ar apie Nigerijos gyventoją. Jei neaišku, vartojamas 
sudėtinis pavadinimas. 



Šri Lánkos Demokrãtinė 
Social�stinė Respùblika 

šrilankiẽtis, -ė „Šri Lankos gyventojas“  

Tailándo Karalỹstė tailandiẽtis, -ė „Tailando gyventojas“  

Tanzãnijos Jungt�nė 
Respùblika 

tanzaniẽtis, -ė „Tanzanijos gyventojas“  

Tògo Respùblika togiẽtis, -ė „Togos gyventojas“  

Tòngos Karalỹstė tongiẽtis, -ė „Tongos gyventojas“  

Tun�so Respùblika tunisiẽtis, -ė „Tuniso gyventojas“  

Tuvãlu tuvaliẽtis, -ė „Tuvalu gyventojas“  

Ugándos Respùblika ugandiẽtis, -ė „Ugandos gyventojas“  

Ukrainà  ukrainiẽtis, -ė „Ukrainoje 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Urugvãjaus Ryt� 
Respùblika 

urugvajiẽtis, -ė „Urugvajaus gyventojas“  

Vanuãtu Respùblika vanuatiẽtis, -ė „Vanuatu gyventojas“  

Venesuèlos Bol�varo 
Respùblika  

venesueliẽtis, -ė „Venesuelos gyventojas“  

Vietnãmo Social�stinė 
Respùblika 

 vietnamiẽtis, -ė „Vietname 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Zámbijos Respùblika zambiẽtis, -ė „Zambijos gyventojas“   

Zimbãbvės Respùblika zimbabviẽtis, -ė „Zimbabvės gyventojas“  
 

 
2 lentelė. Valstybės gyventojų ir tautybių pavadinimai, daromi su galūnėmis -as, -ė; -is, -ė 
 

Valstybės pavadinimas Gyventojų pavadinimas Tautybės pavadinimas 

 
A�rija  a6ris, -ė „Airijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Albãnijos Respùblika  albãnas, -ė „Albanijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Arm�nijos Respùblika  arm/nas, -ė „Armėnijoje gyvenančios 

tautos žmogus“ 
Austrãlija  austrãlas, -ė „Australijos 

gyventojas“ 
 

Áustrijos Respùblika  áustras, -ė „Austrijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Baltarùsijos Respùblika  baltarùsis, -ė „Baltarusijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Be.gijos Karalỹstė be7gas, -ė „Belgijos gyventojas“  
Bol�vijos Respùblika bol vas, -ė „Bolivijos gyventojas“   
Braz�lijos Federãcinė 
Respùblika 

braz las, -ė „Brazilijos gyventojas“  

Bulgãrijos Respùblika  bulgãras, -ė  „Bulgarijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Čèkijos Respùblika  čèkas, -ė „Čekijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Dãnijos Karalỹstė  dãnas, -ė „Danijoje gyvenančios tautos 



žmogus“ 
Èstijos Respùblika  èstas, -ė „Estijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Etiòpijos Federãcinė 
Demokrãtinė Respùblika 

etiòpas, -ė „Etiopijos gyventojas“  

Gra�kijos Respùblika  gra6kas, -ė „Graikijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Grùzija  gruz nas, -ė „Gruzijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Ìndijos Respùblika  ndas, -ė „Indijos gyventojas“  
Islándijos Respùblika  islándas, -ė „Islandijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Ispãnijos Karalỹstė  ispãnas, -ė „Ispanijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Itãlijos Respùblika  itãlas, -ė „Italijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Japònija  japònas, -ė „Japonijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Jungt�nė Didžiõsios 
Britãnijos ir Šiáurės 
A�rijos Karalỹstė 

br tas, -ė „Didžiosios Britanijos 
gyventojas“; Jungt nės (Didžiõsios 
Britãnijos ir Šiáurės A6rijos) 
Karalỹstės gyvéntojas, -a33  

 

Kazachstãno Respùblika  kazãchas, -ė „Kazachstane (Kazachijoje) 
gyvenančios tautos žmogus“ 

K�nijos Liáudies 
Respùblika 

 k nas, -ė „Kinijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Kirg�zijos Respùblika  kirg zas, -ė „Kirgizijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Kroãtijos Respùblika  kroãtas, -ė „Kroatijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Lãtvijos Respùblika  lãtvis, -ė „Latvijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Lénkijos Respùblika  lénkas, -ė „Lenkijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

L�bijos Arãbų Social�stinė 
Liáudies Džamah�rija 

 l bis, -ė „Libijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Lietuvõs Respùblika  lietùvis, -ė „Lietuvoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Bùvusioji Jugoslãvijos 
Respùblika Makedònija  

 makedònas, -ė „Buvusioje Jugoslavijos 
Respublikoje Makedonijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Moldòvos Respùblika  moldãvas, -ė „Moldovoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Mongòlija  mongòlas, -ė „Mongolijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Norvègijos Karalỹstė  norvègas, -ė „Norvegijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Nýderlandų Karalỹstė  olándas, -ė „Nyderlanduose (Olandijoje) 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Portugãlijos Respùblika  portugãlas, -ė „Portugalijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Prancūz�jos Respùblika  pranc:zas, -ė „Prancūzijoje gyvenančios 

                                                 
33 Sudėtinis pavadinimas pateikiamas todėl, kad Didžioji Britanija neapima Šiaurės Airijos. 



tautos žmogus“ 
Rumùnija  rumùnas, -ė „Rumunijoje gyvenančios 

tautos žmogus“ 
Rùsijos Federãcija  rùsas, -ė „Rusijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Se2bijos Respùblika  se;bas, -ė „Serbijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
S�rijos Arãbų Respùblika s ras, -ė „Sirijos gyventojas“  
Slovãkijos Respùblika  slovãkas, -ė „Slovakijoje gyvenančios 

tautos žmogus“ 
Slov�nijos Respùblika  slov/nas, -ė „Slovėnijoje gyvenančios 

tautos žmogus“ 
Súomijos Respùblika  súomis, -ė „Suomijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Švèdijos Karalỹstė  švèdas, -ė „Švedijoje gyvenančios tautos 

žmogus“ 
Šveicãrijos Konfederãcija šveicãras, -ė „Šveicarijos 

gyventojas“ 
 

Tadžikistãno Respùblika  tadž kas, -ė „Tadžikistane (Tadžikijoje) 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Tu2kijos Respùblika  tu;kas, -ė „Turkijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Turkmėnistãnas  turkm/nas, -ė „Turkmėnistane 
(Turkmėnijoje) gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Uzbekistãno Respùblika  uzbèkas, -ė „Uzbekistane (Uzbekijoje) 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Veñgrijos Respùblika  veñgras, -ė „Vengrijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Vokiet�jos Federãcinė 
Respùblika 

 vókietis, -ė „Vokietijoje gyvenančios tautos 
žmogus“ 

 
3 lentelė. Valstybės gyventojų ir tautybių pavadinimai, sudaromi su žodžiu gyventojas, -a34 

 

Valstybės pavadinimas Gyventojų pavadinimas 

 
Antigvà ir Barbudà Ant gvos ir Barbùdos gyvéntojas, -a 
Bòsnija ir Hercegovinà Bòsnijos ir Hercegov nos gyventojas, -a 
Centr�nės Ãfrikos Respùblika  Centr nės Ãfrikos Respùblikos gyvéntojas, -a 
Dra6blio Káulo Krañto 
Respùblika 

Dra�blio Káulo Krañto (Respùblikos) gyvéntojas, -a 

Jungt�niai Arãbų Emyrãtai Jungt nių Arãbų Emyrãtų gyvéntojas, -a 
Naujóji Zelándija Naujõsios Zelándijos gyventojas, -a  
Pãpua Naujóji Gvin�ja Pãpua Naujõsios Gvin/jos gyvéntojas, -a 
Piet� Ãfrikos Respùblika Piet. Ãfrikos (Respùblikos) gyvéntojas, -a 
Pusiáujo Gvin�jos Respùblika Pusiáujo Gvin�jos (Respùblikos) gyvéntojas, -a 
Saliãmono Sãlos Saliãmono Sal. gyvéntojas, -a   
San Tom� ir Prins�pės 
Demokrãtinė Respùblika 

San Tom� ir Prins pės (Demokrãtinės Respùblikos) gyvéntojas, -a 

                                                 
34 Lentelėje pateikiami tik tie pavadinimai, kurie trumpesnių formų neturi (tokie pavadinimai kaip dominikietis, -ė, 
Dominikos Respublikos gyventojas, -a į šią lentelę nepatenka). 



Saùdo Arãbijos Karalỹstė Saùdo Arãbijos (Karalỹstės) gyvéntojas, -a 
Sent K�tsas ir Nèvis  Sent K tso ir Nèvio gyvéntojas, -a 
Sent Vinseñtas ir Grenad�nai Sent Vinseñto ir Grenad nų gyvéntojas, -a 
Trinidãdo ir Tobãgo Respùblika Trinidãdo ir Tobãgo (Respùblikos) gyvéntojas, -a 
Šventàsis Sóstas; Vatikãno Miẽsto 
Valstýbė 

Vatikãno (Miẽsto Valstýbės) gyvéntojas, -a 

Žãliojo Kỹšulio Respùblika Žãliojo Kỹšulio (Respùblikos) gyvéntojas, -a 
 

4 lentelė35. 
 

Valstybės pavadinimas 

 

Gyventojų pavadinimas Tautybės pavadinimas 

Afganistãno Islãmo 
Respùblika 

afganistaniẽtis, -ė  „Afganistano 
gyventojas“ 

afgãnas, -ė  „Afganistane 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Bangladèšo Liáudies 
Respùblika 

bangladešiẽtis, -ė „Bangladešo 
gyventojas“  

bengãlas, -ė „Bangladeše 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Bòsnija ir Hercegovinà  Bòsnijos ir Hercegov nos gyventojas, -a  bòsnis, -ė „Bosnijoje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

F�džio Sal� Respùblika fidžiẽtis, -ė „Fidžio gyventojas“  f džis, -ė „Fidžyje gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Kambòdžos Karalỹstė kambodžiẽtis, -ė „Kambodžos 
gyventojas“ 

khmèras, -ė „Kambodžoje 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Kosovas36 kosoviẽtis, -ė „Kosovo gyventojas“  albãnas, -ė  „Kosove, Albanijoje ir 
kitur gyvenančios tautos žmogus“ 

Kiribãčio Respùblika kiribatiẽtis, -ė „Kiribačio gyventojas“  mikroneziẽtis, -ė „Kiribatyje, 
Mikronezijoje ir kitur gyvenančios 
tautų grupės žmogus“ 

Madagaskãro Respublika madagaskariẽtis, -ė „Madagaskaro 
gyventojas“  

malagãsis, -ė  „Madagaskare 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Maláizija  malaiziẽtis, -ė „Malaizijos gyventojas“  malajiẽtis, -ė  „Malaizijoje 
gyvenančios tautos žmogus“ 

Mianmãro S!junga mianmariẽtis, -ė „Mianmaro  
gyventojas“  

birmiẽtis, -ė  „Mianmare (buv. 
Birmoje) gyvenančios tautos 
žmogus“ 

Monãko Kunigaikštỹstė  monakiẽtis, -ė „Monako gyventojas“  monegãskas, -ė  „Monako pilietis“37 
Naùru Respùblika nauriẽtis, -ė „Nauru gyventojas“  nauriẽtis, -ė „Nauru gyvenančios 

tautos žmogus“38 
Nepãlas nepãlietis, -ė „Nepalo gyventojas“  nepãlas, -ė  „Nepale gyvenančios 

tautos žmogus“ 
Somãlio Respùblika somaliẽtis, -ė „Somalio gyventojas“  somãlis, -ė „Somalyje gyvenančios 

tautos žmogus“ 
Svãzilando Karalỹstė svazilandiẽtis, -ė „Svazilando 

gyventojas“  
svãzis, -ė „Svazilande gyvenančios 
tautos žmogus“ 

Tailándo Karalỹstė tailandiẽtis, -ė „Tailando gyventojas“  tãjas, -ė „Tailande gyvenančios 
tautų grupės žmogus“ 

                                                 
35 Ši lentelė sudaryta kitu pagrindu negu prieš tai esančios. Joje prie kai kurių jau nagrinėtų gyventojų pavadinimų 
pridedami ir toje valstybėje vyraujantys ar su valstybės vardu susiję tautovardžiai, nes neretai lentelėje pateikiami 
pavadinimai yra painiojami. Pabrėžtina, kad čia tautybės pavadinimu, skirtingai negu pirmoje ir antroje lentelėse, 
negalima vadinti tos valstybės gyventojų. 
36 Dėl Kosovo žr. 30 išnašą (p. 00). 
37 CIA 2008 m. duomenimis, jie sudaro tik 16 proc. visų gyventojų. 
38 CIA duomenimis, Nauru gyvena kelios etninės grupės (ar tautos), viena iš jų – nauriečiai, kurie sudaro 58 proc. visų 
gyventojų. Likusius 42 proc. sudaro kitos etninės grupės. Taigi, tenka skirti dvi reikšmes. 
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