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R. Valatka: W
rašybos klausimas
lietuvius verčia
„durnių“ tauta (478)
A. Tapinas. Mieli
gėjai, balvonai,
verktiniai ir
pabėgėliai.
Pasislinkit. (549)
A. Butkevičius
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Sibire
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(326)
paklausė,
neįtikėtina,
pašiurpti
verčiasi
aukštyn
(118)
armane
jis psichiškai
kojomis
krečia (78)

palaiko originalią
pavardžių rašybą
dokumentuose (122)

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį įpareigojo sostinės
Civilinės metrikacijos skyrių už belgo ištekėjusios lietuvės pavardę

(326)
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kojomis
krečia (78)

Pavardžių rašybos
svarstyme –
trukdžiai (139)

santuokos liudijime rašyti su nelietuviška raide „w“.
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Lietuvos
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sulieknėjusių
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gyvenimas
jei
kurortą

J. Mozūraitienė: populiariausia
grožio procedūra – lūpų
putlinimas (16)

Paskelbė
Šveicarų
Radinys
Senelio
Politikos
LKF
prašo
dovana
Lietuvos
žurnalistas
užkulisiuose
Lietuvos
paaiškinimo
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tremtinių
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V. dėl
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princui
ryškėja
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George'ui
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rezultatus:
Rusijai
Sibire
veidai:
šviesiai
privertė
(49)
nustebino
tai šoko

© DELFI (A.Solomino nuotr.)

Teismo atstovė spaudai Guoda Paužaitė BNS patvirtino, kad buvo

Sergejus Bodrovas: įvykiai,
kurie padarė man įtaką, arba
kaip užaugau geru žmogumi
(15)

priimas sprendimas, leidžiantis „w“ santuokos liudijime.
Kaip pranešė viešoji įstaiga Europos žmogaus teisių fondas, pernai kovą
Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius susituokusiems lietuvei ir
belgui išdavė santuokos liudijimą, kuriame moteris pavardė įrašyta su „v“
raide (Pauvels), o jos vyrui pavardė palikta originalo forma, t. y. su „w“
raide (Pauwels). Sutuoktiniai šį sprendimą apskundė.
Ekspertų patarimai, kaip taisyti
ir prižiūrėti vejapjovę (5)
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ir prižiūrėti vejapjovę (5)

Vilniaus mieto apylinkės teismas panaikino Civilinės metrikacijos
skyriaus sprendimą ir įpareigojo pakeisti pareiškėjos pavardę santuokos
liudijime į „Pauwels“ bei išduoti naują santuokos liudijimą.
Piktžaizdė,
Liudininkas
Suvirpino
Dar
FIBA
viena
sankcijų
apie naują V.
širdis:
nuostata:
šokiruotas
žudanti
radinį tai
paauglių
darbuotojas
Mutko:
didžiausią

Šveicarų
Radinys
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Paskelbė
dovana ūkio
užkulisiuose
Lietuvos
žurnalistas
V.
tremtinių
mažajam
ryškėja
augimo
Putino
tiesiai
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Darau Pats: grindinio šildymo
vamzdelių vedžiojimas (8)

Nutarimas gali būti skundžiamas per 7 dienas.

BNS

23
Patinka

23

Tweet

0

Dalintis

Share

Ką reikia žinoti šaldant uogas

DELFI socialiniuose tinkluose:

(6)

Būkite įvykių sūkuryje ir svarbiausias naujienas sužinokite pirmi!
Sekite DELFI naujienas Facebook, Twitter, LinkedIn ir Instagram!
Registruoti (2)
Anonimiški (81)

SVEIKI IR GREITI sausainiai
(3)

Parašykite savo komentarą
Prisijunkite su:

arba komentuokite
čia

Kaip prisijungti?anonimiškai

Skaityti komentarus
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Susiję straipsniai

Psichologė – apie vaikų
darželio pliusus ir minusus (6)

R. Valatka: W
rašybos klausimas
lietuvius verčia
„durnių“ tauta
(478)

A. Tapinas. Mieli
gėjai, balvonai,
verktiniai ir
pabėgėliai.
Pasislinkit. (549)

A. Butkevičius
palaiko originalią
pavardžių rašybą
dokumentuose
(122)

Pavardžių rašybos
svarstyme –
trukdžiai (139)

Skanūs ir greitai pagaminami
čeburekai iš lavašo (9)

Kinų pastatytame
kaimelyje
lietuviai... (11)

Jie sudaužė ne tik mūsų širdis,
bet ir tai, ko sudaužyti neturėjo

Rugpjūčio mėnesio
HOROSKOPAS

Lietuvoje
Suvirpino širdis: paauglių užpulto benamio gyvenimas
verčiasi aukštyn kojomis (77)

Ketvirtoji diena

DELFI skaitytojai neliko abejingi
benamio, kuris patyrė žiaurią
paauglių egzekuciją, istorijai.
Panašu, kad vyro gyvenimas greitai

Kokie aprangos elementai
padės atrodyti prabangiai

Jau dalyvauja 147

apsivers aukštyn kojomis.

Prasitarė, į ką mainytų Žaliojo tilto skulptūras (57)
Ketvirtadienį Vilniaus miesto
savivaldybėje kalbėdamas apie
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Maudymosi
kelnaitės
SANTA

SANTA

darbus, kuriuos pavyko nuveikti per
100 vadovavimo darbų, sostinės
meras Remigijus Šimašius prabilo ir

Svajonių namai: kaip sena
sodyba pavirto į veidrodinį
vasarnamį (6)

7.90 €
27.28 Lt
9.90 €

apie Žaliojo tilto skulptūras.

V. Matijošaitis R. Šimašiaus pėdomis neseks (35)
Nemaža dalis Lietuvos politikų
aktyviai bendrauja su rinkėjais
socialiniuose tinkluose. Šiuo atžvilgiu
išsiskiria Kauno miesto vadovas
Visvaldas Matijošaitis.

Alpinariumo akmenys: kaip
parinkti ir išdėstyti
RU.DELFI.LT

Piktžaizdė, žudanti didžiausią Lietuvos kurortą (326)
Latvijos pajūryje atostogavęs
Vismantas Žuklevičius siūlo
Palangos valdžiai mokytis iš
Liepojos: čia nemokami tualetai

Губернатор-сосед: в Литве,
кроме стариков и детей,
никого не увидишь (686)

įrengti pačiame paplūdimyje.
Palanga atkerta, kad tualetų pakanka,

Sekite
naujienas Feisbuke ir tai,
kas
sužinokite pirmieji!
iki išvietės
nėrasvarbiausia,
neįveikiamas
o nueiti keliasdešimt metrų per kopas

Top naujienos

DELFI.lt
atstumas.
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Softshell
striukė KILPI
Paula

67.19 €
231.99 Lt
83.99 €

Испанский турист: Беларусь
как отель — чисто, но нельзя
ничего двигать (89)
PL.DELFI.LT

Suvirpino širdis: paauglių užpulto benamio gyvenimas
verčiasi aukštyn kojomis (78)

Kolejna bójka dziewczyn. Tym
razem w tramwaju (1)

Paauglių egzekucija pritrenkė žiaurumu: apšlapino ir padegė (492)

Homoseksualus vaizdo įrašas
su A. Merkel sukėlė
sąmyšį (207)

P. Ambrazevičius apgynė
Ketvirtuoju LTE interneto tiekėju
„Šėtone, prašau“ autorius: kodėl ketinantis tapti „Telecentras“
neteisiame R. Šilansko ir
vežimą pastatė prieš arklį (10)
„Dvylikos kėdžių“ kūrėjų? (133)
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Kaunietis, įveikęs daugiau kaip
10 tūkst. jūreivių paskandinusį
kyšulį: ten atvedė vyriškos
ambicijos (18)

Baltarusijos prezidentas
pamokė aktorių G. Depardieu
šienauti dalgiu (152)

Piktžaizdė, žudanti didžiausią Lietuvos kurortą (326)

FOTOGALERIJOS

R. Šimašius papasakojo apie
savo planus

A. Jaceniukas: imamės plano
B (200)

Dar viena nuostata: darbuotojas
kaltas, jei neįrodo kitaip (531)

PDF created with the PDFmyURL web to PDF API!

Forte įkurtas viešbutis buvo
pasmerktas (7)

Į pasaulio čempionatą Kazanėje su mylimuoju atvykusi J.
Jefimova: dabar parodysiu viską R. Meilutytė atskrenda su rinktine (23)

Paskubėkite sudalyvauti
nemokamuose užsiėmimuose
Palangoje (4)

Madingas vilnietis pakalbino
Tabore vienas po kito miršta
modelį: kurie žmonės normalesni narkomanai: pasikeitė narkotikų
– iš miesto ar iš kaimo? (12)
sudėtis (63)

Kaip lengvai išvengti bene
gėdingiausios sveikatos
problemos (10)
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Kate Middleton išgirdo baisius
kaltinimus (39)

Liudininkas apie naują radinį paplūdimyje: tai neįtikėtina,
mane krečia šiurpas nuolat atnaujinama (15)
A.Voločkovos iššūkis:
pabandykite įlysti į tokias
kelnaites (15)

Italų gražuolė dailų it saldainis
užpakaliuką demonstravo ant
pripučiamo plausto (32)

NAUJAUSI

POPULIARIAUSI

14:45 JAV baltasis policininkas

apkaltintas iš pykčio nušovęs
juodaodį vairuotoją
14:29 Tabore vienas po kito

miršta narkomanai: pasikeitė
narkotikų sudėtis
13:59 Į D. Britaniją plūstantys
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migrantai šturmuoja Lamanšo
tunelį
13:56 Meksikoje pagamintas 65

metrų ilgio sumuštinis torta
13:52 Milijardų vagystėmis

įtariamas kazachas gyveno
Užsieniečių registracijos centre
Pabradėje
13:51 Suvirpino širdis: paauglių

užpulto benamio gyvenimas
verčiasi aukštyn kojomis
13:49 A. Jaceniukas: imamės

plano B
13:46 Buvęs Indijos prezidentas

palaidotas šalies pietuose
13:44 Teismas įpareigojo

santuokos liudijime lietuvės
pavardę rašyti su raide „w“
13:42 Prie JAV Kongreso

sulaikytas ginkluotas žmogus
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Patinka 214.778 people like this. Prisijunk to see what
your friends like.

Sek DELFI

Kitos šalys
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