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2015 m. spalio 23 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) rengia konferenciją
„Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje: penkerių metų tendencijos“.

Prisijungti
Pamiršau | Registruotis
Registracija nemokama

Šiandien portale
Naujienos
Renginiai
Diskusijos
Kas ką veikia
Darbo birža
Infolex formos
WWW nuorodos
Apie mus
Teisės aktai
Kodeksai
Populiariausi
įstatymai
Naujausi aktai
Savivaldybių
dokumentai
Teismų praktika
Dažniausiai
cituojamos bylos
Populiariausios
bylos
Naujausios
santraukos
Susipažinkite

2015.10.22 , EFHR
Kiek įdomu:
1 2 3 4 5 Balsuoti

Infolex | informacija teisininkams

Teisės aktai
Teismų praktika

Like Sign Up to see what your friends like.

Konferencijos tikslas yra apžvelgti tautinių mažumų apsaugą Lietuvoje,
EFHR veiklos per penkerius metus rezultatus, nuomonę dėl Europos
Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo,
suteikti galimybę diskusijai su ekspertais mažumų apsaugos tema bei
pasidalinti savo įžvalgomis.
Konferenciją pradės ir susirinkusius pasveikins Vilniaus m. meras Remigijus
Šimašius bei LR Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.
Tarp prelegentų bus šių institucijų: Tautinių mažumų departamento prie LR
Vyriausybės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Europos mažumų centro (ECMI) atstovai
bei įžymus žmogaus teisių srities žinovai.
Konferencija yra skirta valstybės institucijų darbuotojams, dirbantiems žmogaus
teisių apsaugos srityje, nevyriausybinių organizacijų sektoriui, teisininkams ir
plačiajai visuomenei.
Vietų skaičius ribotas. Apie sėkmingą registraciją informuosime. Norinčius
kviečiame registruotis iki spalio 22 d. 15 val. el. paštu info@efhr.eu arba tel. +
(370) 691 50 822. Taip pat galima registruotis pasinaudojus šia forma.
Pranešimai bus skaitomi ir lietuvių ir anglų kalba. Užtikrintas bus sinchroninis
vertimas.
Konferencijos data: 2015 m. spalio 23 d., 09:00 – 13:40 val.
Vieta: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Kolegijos posėdžių salė
Nr. 2001 (20 aukštas).
Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 2010
m. Vilniuje, kaip atsakas į žmogaus teisių bei tautinių mažumų teisių pažeidimus
Lietuvoje. Be nemokamos teisinės pagalbos teikimo, mokymų organizavimo,
informacinės ir edukacinės medžiagos apie žmogaus teises rengimo, į mūsų
veiklą įeina ir edukacinių projektų įgyvendinimas. Daugiau apie mus galite rasti:
www.efhr.eu.
Programa
Nuorodos:
Programa

Naujausios diskusijos
11:35 Naujienos LPOAT Apie LPOAT Istorija Tikslai
Deklaracija Pasiekimai Projektai Įstatai Steigėjai Valdymas
Narystė tarptautinėse organizacijose Kontaktai LPOAT
nariai Narystė Kodėl verta būti nariu? [Kiti klausimai]
00:20 Del atidalijimo is bendrosios dalines nuosavybes
[Civilinė teisė]
00:10 Mustynes po kuriu nezinome ka daryti, patarkit
[Baudžiamoji teisė]
23:13 Vagyste kavineje su vaizdo medziaga [Baudžiamoji
teisė]
19:25 del anstolio [Civilinė teisė]

Naujausi darbo pasiūlymai
Vilniuje siūlo darbą teisininkui
Ieško teisininko, teisės studento
Nuomoja darbo vietą advokatui ar kitiems savarankišką
teisinę veiklą vykdantiems asmenims
Šiuo metu ieško ADVOKATO PADĖJĖJO (-OS)
Kviečia atlikti praktiką
rodyti viską

INFOLEX
Mėgti puslapį 3,7 tūkst. mėgsta

INFOLEX
Gruodžio 1 d., 23:50

KLIENTAI APIE MUS
Mums svarbu būti naudingiems savo
klientams. Labai vertiname jų objektyvias
pastabas, komplimentus ir paminėjimus.
Skaitykite vz.lt... Žiūrėti daugiau

13% „Omnitel“ siunčiamų
sąskaitų – dar popierinės

Aktualijos
Paskaita-diskusija „Vartotojų teisės aktualijos“ gruodžio 5 d.
2015.12.03, Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)
Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Baudžiamojo kodekso straipsnio, kuriuo
reglamentuojama baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą, atitiktį
Konstitucijai
2015.12.03, Konstitucinis Teismas
Konferencija „Verslo interesų apsauga baudžiamajame, administraciniame bei
civiliniame procesuose“ gruodžio 4 d.
2015.12.02, B.I.T.A.
Seminaras „Įvairūs administracinių ginčų klausimai“, gruodžio 18 d.
2015.12.02, COUNT LINE
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Naujienos

Rašyti komentarą:
Nėra komentarų

Vardas (Nick):

E-mail:

Tinka

Skaityti komentarus
Įrašykite saugos kodą, kurį matote piešinėlyje

PASTABOS:
1. Neįžeidinėkite diskusijų dalyvių;
2. Neįžeidinėkite teisininkų bei teisinės sistemos.
3. Nekurstykite rasinės ar tautinės diskriminacijos.
4. Mes tikimės, kad diskusijose dalyvauja išsilavinę ir kultūringi žmonės.
5. Reklaminiai skelbimai bus šalinami be įspėjimo.

Užsisakykite ir gausite el. paštu !
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Pastaba:
Teisės portalas INFOLEX Naujienų skyrelyje talpinamos informacijos atžvilgiu yra tik informacijos
perdavėjas, bet ne jos autorius, todėl INFOLEX Naujienose pateikiama informacija ir jos pobūdis
nepriklauso nuo INFOLEX valios ir šiame skyriuje skelbiami straipsniai nebūtinai sutampa ar
išreiškia mūsų poziciją.
INFOLEX kūrybinė grupė
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