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Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį įpareigojo
sostinės Civilinės metrikacijos skyrių už belgo ištekėjusios
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Miškų tarnyba nori pati atstovauti valstybę
teismuose

100% Affordable PPC
Management, EUR 99
/ Mo, First Month For
Free

lietuvės pavardę santuokos liudijime rašyti su nelietuviška raide
„w“.

teismuose

Apklausa

Teismo atstovė spaudai Guoda Paužaitė BNS patvirtino, kad
buvo priimas sprendimas, leidžiantis „w“ santuokos liudijime.

Ar esate alergiški bitėms?

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.
Vilniaus mieto apylinkės teismas panaikino Civilinės metrikacijos skyriaus sprendimą ir įpareigojo
pakeisti pareiškėjos pavardę santuokos liudijime į „Pauwels“ bei išduoti naują santuokos liudijimą.
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Maksimalus ženklų kiekis komentare: 1000. Liko: 1000 ženklų.

Prisijunkite
su Diena.lt

Komentuoti

REKLAMA

Skelbimai

Pranešk

Portalo

Klausk

naujieną

svečias

specialisto

Diskusijos

Orai

TV

Pažintys

Žaidimai

Horoskopai

Naujienlaiskis

RSS

Facebook

Twitter

programa

Galerijos

Prezidentė lankėsi
jaunimo c...

Europos jaunimo
olimpinis fest...

Tęsiasi kino juostos
„Emili...

Anykščiai atšventė 575
met...

Festivalis "Mandala
2015"...

Šėlionės naktiniame
klube "...

REKLAMA

Dviračių kultūra Lietuvoje: ko galime pasimokyti iš kitų šalių?
Nebūtina pasiremti statistika, kad galėtum teigti, jog dviratininkų skaičius pastaraisiais metais Lietuvoje gerokai
ūgtelėjo. Maža to, dviratininkai šiandien buriasi į bendruomenes, diskutuoja, kaip galėtų prisidėti prie saugios
dviratinink...

Tikros moterų istorijos: bėgu ir lieknėju
„Kaip atsikratyti nereikalingų kilogramų?“ – klausimas, skambantis ne vienos moters galvoje. Laimė, nemažai
jų atrado gražios figūros formulę: reguliarus bėgimas ir subalansuota mityba. Žinoma, tai kainuoja daug valios
ir pastangų,...
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Skambinkite į
Lietuvą
3.9c/min, Apvalinimas

Ką naujasis Vilniaus meras spėjo nuveikti per 100 dienų?
Šimtą dienų dirbantys naujieji Vilniaus vadovai tarp svarbiausių, jų nuomone, nuveiktų darbų nurodo darželių ir
mokyklų, įmonių valdymo pertvarkas, pastangas suvaldyti sostinės skolą. ...

3.9c/min, Apvalinimas
Minutės Tikslumu, Jokių
Paslėptų Mokesčių.
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Dauguma šimtukininkų ketina studijuoti Lietuvos universitetuose
Dauguma jaunuolių, šiemet per brandos egzaminus gavusių bent vieną šimto balų įvertinimą, renkasi studijas
Lietuvos aukštosiose mokyklose, teigia Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM). Lietuvoje studijuos 1414 arba 84
p...

Kreditas nemokamai
30 dienų naudokitės nemokamai! Piniginė.lt
– rūpestinga, kai stinga.

Premjeras: nutiesus aplinkkelį Vilnius taps patogesniu gyventojams miestu

www.pinigine.lt

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo darbų pradžios
atidarymo šventėje. Sostinės vakarinis aplinkkelis – tai transeuropinio tinklo dalis, jungsianti tarptautinį
transporto koridor...
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Kauno diena
21,929 likes

Socialiai remtini vilniečiai galės vietoj būsto rinktis kompensacijas
Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį patvirtino tvarką, pagal kurią gavę socialinį būstą vilniečiai galės
vietoj jo rinktis kompensacijas. Ši tvarka, kai socialinį būstą gavę vilniečiai jau galės vietoj jo rinktis
kompensaci...
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Policijos atstovas: negaliu teigti, kad Stoties rajonas – nesaugus

SAVAITĖS

MĖNESIO

1

Būsimi studentai pasirašė sutartis
– aiškėja Kauno favoritas

2

Kraujomaiša: į žmonas paėmė
dukrą

Negalima teigti, kad Vilniaus stoties rajonas yra nesaugus, nes nusikaltimų skaičius ten išlieka stabilus. Taip
teigia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios valdybos viršininkas Vytautas Grašys. Su
juo ne...

DIENOS

10

3

Vilnius sutiktų mainyti Žaliojo tilto skulptūras į Lietuvos vertybes Rusijoje

4

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius patvirtino gavęs tiek Sovetsko mero Nikolajaus Voiščevo, tiek
Rusijos ambasadoriaus Lietuvoje Aleksandro Udalcovo prašymų perduoti Rusijai Žaliojo tilto skulptūras. ...
5
1

To dar nebuvo – akmenimis
apmėtė policijos automobilį

11

Internete plinta apsinuoginusios
dainininkės Vasha nuotrauka

5

Baltas chalatas slepia grėsmingą
prigimtį?
11

6

Naujas orientacinis žaidimas padės pažinti Vilniaus gyvenamuosius rajonus

7

Vietas, kuriose gyvename, artimiau pažinti galime ne tik skaitydami knygas ar klausydami senų istorijų.
Vilniečiai pristatė orientacinį žaidimą „Urbingo“, skirtą miesto gyventojams ir svečiams, norintiems geriau
pažinti sostinės gyvenam...

Šokiruojantis kaltinimas motinai
subliuško

1

Pradedamas prasčiausios Kauno
gatvės remontas
8

8

Kauno apskrityje išaiškinti trys
nužudymai
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5 patarimai senjorams: kaip ilgiau
išsaugoti sveikatą

10

Lietuvos žvaigždės liejo prakaitą I.
Juodeškienės treniruotėje

Sostinės mokyklų pertvarka – baigta
Savivaldybės tarybos posėdį iš esmės dėl mokyklų reformos surengę Vilniaus valdantieji pasiekė tikslą politikai pritarė, kad pagrindinėmis nuo rugsėjo taptų devynios sostinės mokyklos. ...
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Kreditas nemokamai

Paspirtukas su stabdžiais

30 dienų naudokitės nemokamai!
Piniginė.lt – rūpestinga, kai stinga.

Stabilus ir vikrus vaikiškas paspirtukas
su stabdžiais tik už 10,14€
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