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Galutinis sprendimas: asmens
dokumentuose atsiras dvigubas
pavardžių rašymas

REKLAMA

2017.03.07 14:47

VISI KOMENTARAI 2

Asmens dokumentai (nuotr. Policijos)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nusprendė, kad nelietuviškos
pavardės Wardyn ir Pauwels (Vardyn ir Pauels) turi būti įrašytos ir lietuviškais, ir
nelietuviškais rašmenimis.
REKLAMA

SALDŽIOS
NUOLAIDOS!
Visoms
paskoloms nuo
2000
EUR
Akcija
iki 2017 m.
spalio 30 d.
DAUGIAU
DIENOS KLAUSIMAS

Antradienį teismo priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
„Kokiu būdu tai bus įrašyta, be abejo, iki šiol yra nesuprantama ir neaišku“, – BNS sakė
pareiškėjams atstovaujanti Europos žmogaus teisių fondo vadovė Evelina Baliko.

Lietuvės ir lenko šeima savo vaikui prašė išduoti tapatybės kortelę pagal gyventojų

REKLAMA

registre įrašytą pavardę Wardyn su „w“, belgo ir lietuvės šeima Pauwels prašė įrašyti
vaiko pavardę ir tapatybės kortelėje, ir pase.
Praėjusią savaitę teismas jau priėmė du sprendimus Jaquet (Žakė) ir Gorecki Mickiewicz (Gorecki-Mickevič) bylose. Jais Vilniaus policijos migracijos valdyba
įpareigota išduoti Lietuvos piliečiams pasus su abejomis pavardžių versijomis:
sulietuvinta, anot teismo, turėtų būti įrašyta pirmajame paso puslapyje, originali – kitų
įrašų skyriuje.
E.Baliko sako, kad abi šios šeimos jau po teismo sprendimo vėl kreipėsi į migracijos
pareigūnus, tačiau ir šįkart jiems atsisakyta išduoti dokumentus su dviem skirtingais
pavardžių įrašais.
„Jiems atsisako išduoti pasą pagal teismo sprendimą, kol jie nepasikeis vaikų pavardės
į lietuvišką versiją gyventojų registre. Vadinasi, priverstinai vėl grįžtama prie tos pačios
situacijos, kuri buvo prieš teismo sprendimą. Be abejo, jie to nedarys“, – sakė E.Baliko.
Ji primena, kad besibylinėjusieji su valstybe teisingumo toliau sieks Europos Žmogaus
Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitete.
Per kelerius pastaruosius metus teismai jau yra įpareigoję įrašyti pavardes
nelietuviškomis raidėmis Lietuvos piliečių santuokos, gimimo liudijimuose. Savivaldybių
Civilinės metrikacijos skyriai, iš pradžių atsisakę įrašyti nelietuviškas pavardes, teismų
sprendimų paprastai nebeskundžia ir pageidaujamus dokumentus išduoda.

SIŲSK ORŲ FOTO

REKLAMA

PINIGAI GREITAI,
PATOGIAI IR
PIGIAUSIAI!

IEŠKOTI PASKOLOS

Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato, kad Lietuvos piliečių
dokumentuose vardai ir pavardės rašomi lietuviškais rašmenimis. Klausimą dėl raidžių
rašymo originaliai dažnai kelia Lietuvoje gyvenantys lenkai ir Varšuvos politikai.
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Praėjusios kadencijos Seime svarstyti du alternatyvūs projektai: vienas leidžia asmens
dokumentuose naudoti lotyniškos abėcėlės raides x, w, q, kitas įteisintų originalią
pavardžių rašybą papildomame paso puslapyje. Panašų siūlymą leisti nelietuvišką
pavardžių rašybą tik papildomame paso puslapyje ir kitoje tapatybės kortelės pusėje
Seimui pristatė piliečių iniciatyvinė grupė, surinkusi 50 tūkst. parašų. Šios kadencijos
Seimas pataisų dar nenagrinėjo.
Pirmųjų pataisų šalininkai teigia, kad jos būtų svarbios ir santuokas su užsieniečiais
sudariusioms lietuvėms. Kritikai teigia, kad taip būtų sumenkintas konstitucinis
valstybinės lietuvių kalbos statusas, gali kilti keblumų skaitant nelietuviškas pavardes.

TV3 PLAY NAUJAUSI
Nu jo 2017-03-07 16:25:33
Visi kinu, vietnamieciu, graiku, turku ir kt. tautybiu sutuoktiniai taip pat turi buti irasyti hieroglifais.
Ko cia LT institucijos spyriojasi ir kliedi apie kazkokia konstitucija ir istaymus. As noriu, o jus
privalot daryt, kaip as noriu. Kazkokie nesusiprateliai, ne kitaip...
0

0

ATSAKYTI
Pranešti apie netinkamą komentarą

Gairės: pavardžių rašymas, europos žmogaus teisių teisme, evelina baliko, jungtinių tautų žmogaus teisių
komitete, savivaldybių civilinės

Daktaras Hausas

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
Nakties TOP
Jūsų el. pašto adresas

UŽSISAKYTI

REKLAMA

Spalio bučinys

X Faktorius

Liolekas ir Bolekas

Rekso nuotykiai

Komentaras

Vardas (būtinas)

P.Morkūnas

El. paštas (neprivalomas)

2017-03-07 18:44:41

Nieko nebus, joks teismas negali nuspręsti priešingai, nei yra įstatyme
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institucijos spyriojasi ir kliedi apie kazkokia konstitucija ir istaymus. As noriu, o jus privalot daryt, kaip as
noriu. Kazkokie nesusiprateliai, ne kitaip...
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TV3 REKOMENDUOJA

TAU GALI PATIKTI

Pareigūnai pasakė, kur dingsta šimtai
Lietuvos vaikų: šie faktai kelia paniką (3)

Įspėja lietuvius: šios prievolės neišvengs
niekas (9)

Every Car Owner In France Should Have This
Uberfix

Po šeimos avarijos Trakų rajone aiškėja
nemalonios detalės

REKLAMA

17 Photos Rares de la Seconde Guerre Mondiale
buzzosphere.net
by Taboola

AKTUALIJOS
Netikėtas vaizdelis Lietuvos pasienyje sukels baimę:
slampinėjo vilkų gauja 2017.10.30 14:50
Prieš vidurnaktį iš sekmadienio į pirmadienį Pavoverės užkardos
pasieniečiai per vaizdo stebėjimo sistemą Švenčionių rajone
pamatė neįprastą vaizdą. Palei sieną su ...

Aliarmas: atvira ugnimi liepsnoja kebabinė 2017.10.30 14:11
Pirmadienį po pietų gautas pranešimas, kad S. Stanevičiaus
gatvėje matyti daug dūmų, buvo įtartas gaisras. Informacija
netrukus pasitvirtino – pranešta, kad atvira liepsna ...
REKLAMA

Prezidentė D. Grybauskaitė atidarė Lietuvos garbės
konsulatą Stambule 2017.10.30 13:51
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį Stambule atidarė
Lietuvos garbės konsulatą. Tai penktasis Lietuvos garbės
konsulatas Turkijoje. Atidarydama garbės konsulatą ...

ŠMM užmojis – sujungti visus universitetus Kaune, LEU
išdalinti 2017.10.30 13:49
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) siūlo sujungti visus
universitetus Kaune, o Lietuvos edukologijos universitetą išdalyti
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetams. ...

Pravieniškių kolonijos darbuotojai sukėlė skandalą: jų
elgesys – netoleruotinas 2017.10.30 13:42
Neblaivus darbe rastas Pravieniškių pataisos namų–atvirosios
kolonijos direktoriaus pavaduotojas Darius Prokarenka, jam
gresia atleidimas, pirmadienį pranešė Kalėjimų ...
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Saugus kelyje Geroji renovacija LT100 X Faktorius

HOROSKOPAI

Sinoptikų žinios sujauks planus:
atskleidė, kokie bus Vėlinių orai

REKLAMA

Tau gali patikti

S.Skvernelio projektas
emigrantams – muilo burbulas: tik
imituoja pagalbą?

Aliarmas: atvira ugnimi
liepsnoja kebabinė

Sponsored Links

Every Car Owner
In France Should
Have This

Life In Occupation
on German Photos
EnglishRussia

Uberfix

Rusijos įtakos JAV
rinkimams byla:
buvusiam D. Trumpo
patikėtiniui pateikiami
kaltinimai

Kraupios žinios iš
Suomijos: žiaurioje
avarijoje žuvo du
Lietuvos piliečiai

Situacija Katalonijoje
kaista: separatistams
duotos kelios valandos
(1)

10 Countries That Can This App
Don’t Want You
Teach You A New
To Visit
Language In Just…
Bored Articles

Babbel

Tricks To Make
Your Manicure
Last!

6 Jobs That
Probably Won’t
Be Around in 10…

www.bleubloom.com

BleuBloom.com
by Taboola

ŠMM užmojis –
sujungti visus
universitetus Kaune,
LEU išdalinti

TOP

Štai ką galima daryti su
servetėlėmis: šios idėjos nepaliks
abejingų!

DIENOS SAVAITĖS MĖNESIO

NAUJAUSIA

DABAR PER TV3
Dabar: Pažadėtoji
15:30 Pamilti vėl
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
Taip pat žiūrėkite:

15:00 Lietuviai teisėjaus
„Man United“ ir „Benfica“
rungtynėms
REKLAMA

Besilaukianti V. Siegel: moteris turi
būti graži net žiūrėdama
sekmadienio filmą (7)

14:59 Rusijos įtakos JAV
rinkimams byla: buvusiam D.
Trumpo patikėtiniui
pateikiami kaltinimai
14:58 Švedas išradėjas
prisipažino supjaustęs
žurnalistės palaikus
14:50 Netikėtas vaizdelis
Lietuvos pasienyje sukels
baimę: slampinėjo vilkų gauja
14:46 Saulius Prūsaitis
džiaugiasi žmonos sėkme:
čia jau rimta!
14:45 Sinoptikų žinios
sujauks planus: atskleidė,
kokie bus Vėlinių orai

Prazidentė įšvyko į
arabų kraštus su
ypatinga misija (7)

TOP 10

DIENOS SAVAITĖS MĖNESIO

1

Laimėk prizus! Atsakyk 14:42 Saudo Arabijos
moterys nuo 2018-ųjų galės
į KET klausimus.
stebėti sporto rungtynes
stadionuose

Pareigūnai pasakė, kur dingsta šimtai
Lietuvos vaikų: šie faktai kelia paniką (3)

TOP VIDEO

2

Lietuvoje gamyklą statysianti vokiečių
įmonė sukurs 1000 darbo vietų
3

Šeimos avarija Trakų rajone: medikai gelbėja
5 mėnesių kūdikį ir paauglį

Naujakūrys įsiutęs: to naujos statybos
name nesitikėjo
4

DABAR
RODOMA

Šeimos avarija
Trakų rajone:
medikai gelbėja 5
mėnesių kūdikį ir
paauglį

Skaudi nelaimė
Vilniaus rajone

Tokio nokauto NHL
nematė jau senai:
lietuvių kilmės K.
Bieksa atliko
„supermeno smūgį“

Apie baikerio
paiešką prabilo
prokuroras:
gauname naujos
informacijos Garsai palėpėje nemelavo: tai, ką pamatė
tėvai, šokiravo iki širdies gelmių

TELEVIZIJA

5

Besilaukianti V. Siegel: moteris turi būti
graži net žiūrėdama sekmadienio filmą (6)
6

LIETUVA
Šiurpūs kadrai iš genties gyvenimo: baisu,
kam ryžtasi moterys (2)
7

S.Skvernelio projektas
emigrantams – muilo burbulas: tik
imituoja pagalbą?

Pataisos namų tyrimas
atidengė „juodas
veiklas“

Mokslininkai suglumę: gyvūnų mutacijos
kelia šiurpą – išdrįskite pamatyti

8

Astrologai prašo valdytis: spalio pabaiga
varys iš proto

Netikėtas vaizdelis
Lietuvos pasienyje
sukels baimę:
slampinėjo vilkų gauja

Sinoptikų žinios
sujauks planus:
atskleidė, kokie bus
Vėlinių orai

Žilvinas Šilėnas.
Nelygybė šaltais
nervais

9

Laima Tamulytė-Stončė atskledė
lieknėjimo paslaptį: laikėsi tik šių taisyklių
(1)
10

Aliarmas: atvira ugnimi
liepsnoja kebabinė

Prezidentė D. Grybauskaitė atidarė
Lietuvos garbės konsulatą
Stambule
KOMENTARAI IR
ANALIZĖ

Žilvinas Šilėnas. Nelygybė
šaltais nervais

Po užpuolikų siautėjimo neliko
sveikos vietos – daužė kur pakliuvo
Indrė Genytė-Pikčienė.
Lietuvos ekonominė
plėtra sulėtėjo

Indrė Genytė-Pikčienė.
Lietuvos ekonominė
plėtra sulėtėjo

Vilniuje – gyventojų
pinigines pildantys
pokyčiai
Nerijus Mačiulis. Kas slypi
už bitcoin sėkmės?

Ginkluotas paauglys
kraujo pralieti nepabijojo

Seifo vagystė rodo
gąsdinančią tendenciją

Rūta Vainienė. Kaip
valdžia sąmoningo

Tragedija grožio pasaulyje: mirė
keturiolikmetė manekenė

žmogaus ilgėjosi (1)
DAUGIAU >

Nerijus Mačiulis. Kas
slypi už bitcoin sėkmės?

Skupus policijos
pranešimas: ji tiesiog
ėmė siautėti

NAUJAUSIOS TV3 ŽINIOS

TV3 žinios

SAVAITĖS HOROSKOPAS

Siaubinga naktis: vyrui
neužteko žmonai
surengtos egzekucijos

Bręsta dar neregėtas
skandalas: naujai
pastatyti globos namai
bus uždaryti? (4)
Geriausias detektyvas
paspendė spąstus ir
nelegalams, ir
sukčiaujantiems
Lietuvos pareigūnams

Už sovietų palaikymą J.
Subotinas „užsidirbo“
teistumą

tv3.lt. Naglio Šulijos savaitės
horoskopas: sužinok, ką tau
žada žvaigždės

RINKTINIAI TEKSTAI

Tarptautinių viešbučių tinklų
investicijos Lietuvoje,
nesumažina nedidelių
Boutique stiliaus viešbučių
populiarumo rinkoje
(1)

RAUDONASKILIMAS.LT

Raudonaskilimas.lt

10 kg mažiau nei prieš
nėštumą sverianti G.
Grygolaitytė-Vasha
atskleidė sulieknėjimo
paslaptį

Raudonaskilimas.lt

DABAR
RODOMA

Raudonaskilimas.lt
(6 laida)

I. Stasiulytė apie
santykių pradžią su
D. Meškausku: duris
trankėm ir buvo
košmaras

Raudonaskilimas.lt
(5 laida)

R. Arlauskienė: tie,
kas rašo piktus
komentarus, niekada
nebuvo pakviesti į
mano vakarėlį

LT100

Užventis - romantiškas Kelionių po Lietuvą
miestelis literatūros
kryptis: išskirtiniai
mylėtojams (1)
Plungės dvaro rūmai (2)

UŽSIENIS

Užsienis

Rusijos įtakos JAV rinkimams byla:
buvusiam D. Trumpo patikėtiniui
pateikiami kaltinimai

Šiaurės Korėjos
bandymai kelia mirtiną
pavojų: nereiks net
karinio smūgio

Situacija Katalonijoje
Rusų kariniai orlaiviai
Filipinų prezidentas
kaista: separatistams
nedavė ramybės NATO žino, kaip išspręsti
duotos kelios valandos naikintuvams (2)
Šiaurės Korėjos
(1)
problemą

Ispanijoje tvyro
nežinomybė

Tragedija grožio pasaulyje: mirė
keturiolikmetė manekenė
REKOMENDUOJAMI
VIDEO

Katalonijai pasipylė smūgiai
iš visų pusių: puola Europos
galingieji

Estija rodo pavyzdį: štai kaip vertina
NATO
Sužiuro visas pasaulis:
Kim Jong Unas parodė
dvi galingiausias šalies
moteris

Saudo Arabijos
moterims – dar viena
džiugi žinia

Popiežius: jie į Žemę žvelgia
iš Dievo perspektyvos

Londono moliūgai

NATO vadovas nevynioja
žodžių į vatą: tai yra tikrai
pavojinga
Policininkai sugavo vagį

Pakistane pagrobtas
Afganistano aukšto
rango pareigūnas

Kubą kirtusi atogrąžų
audra „Philippe“ artėja
prie Floridos
Ukrainoje pasikėsinta
nužudyti parlamentarą, jo
apsaugininkas žuvo

Amerikiečiai pasakė, ką
mano apie savo
prezidentą

VERSLAS

Lietuvos verslas Geroji renovacija Turtingiausių lietuvių TOP500
Ženevos auto paroda 2017

Žilvinas Šilėnas. Nelygybė šaltais
nervais

Vyriausybė ieško
atsakymų, kokia bus
SGD rinka po 2024-ųjų

Indrė Genytė-Pikčienė. Lietuvoje gamyklą
Lietuvos ekonominė
statysianti vokiečių
plėtra sulėtėjo
įmonė sukurs 1000
darbo vietų

Nerijus Mačiulis. Kas
slypi už bitcoin
sėkmės?
REKOMENDUOJAMI
VIDEO

Niūrios prognozės: Lietuva –
daug blogesnėje situacijoje
nei kitos euro zonos šalys

Pieno ūkiai Lietuvoje traukiasi, bet
kai kas nespėja spausti sūrių

VALIUTŲ SKAIČIUOKLĖ
EUR
USD

Lietuvos bankas bando
pritraukti verslo gigantus

GBP
PLN

1

iš Kinijos

Pridėti valiutą

EKONOMIKA.LT
REKOMENDUOJA

„Maxima“ skelbia, kada
įsikurs „Prismos“ vietoje

Įsigaliojo nauja „Wizz
Air“ bagažo tvarka (1)

Kitų metų Lietuvos biudžetas:
išskirtinis dėmesys
skurstantiems, vidurinioji
klasė – palikta šešėlyje

Analitikai: į Lietuvą gali
ateiti lenkiškas bankas

Didžiausias šešėlis –
nuomos rinkoje (1)

Produktų kainomis arti,
paslaugų – dar toli: ar
žmonės ieškos
alternatyvų?

VALSTIETIS.LT

Istorija susirgusių Tunaičių sodyboje –
senojo kaimo turtų karalystė: nuo
akmeninio kirvuko iki stebėtinų
konstruktorių išradimų

Valstybės turtas švaistomas vėjais

GEROJI RENOVACIJA

Leipalingio seniūnijoje
beveik visi namai – jau
renovuoti

Šiauliai žada vytis
renovacijos lyderius

Žvėryno daugiabutyje
bandys pasiekti A+
energinę klasę

SVEIKATA.LT

Šeimininkas jau metus keliauja su
vėžiu sergančiu šunimi: kiekviena jų
diena – tai šventė! (foto)

Lietuvoje bus
ribojamas transriebalų
kiekis maisto
produktuose

AUTOMANAS.LT

Andrius : „Mane iki šiol stebina kaip
smagiai šis automobilis važiuoja“

„Alfa Romeo Visconti“ :
Itališka „Panamera“

SAUGUS KELYJE

Vilniaus senamiestyje
suniokotas „auksinis“
balkonas

Stereotipai už vairo:
kas vairuoja geriau?

Lietuvos keliuose ir gatvėse iki
spalio 30 d.:

Laimėk prizus! Atsakyk į
KET klausimus.

Eismo įvykiai
Žuvo
Sužeista

2016 m.

2017 m.

2576
150
3059

2813
153
3345

SPORTAS

LKL A lyga Parnu 1006 km lenktynės Čempionų lyga
Eurobasket 2017 F2 3x3 Krepšinis Futbolas
Kitos sporto šakos

Akistata su praeitimi: kovotojas
Henrikas Vikšraitis turėjo dėl ko
raudonuoti

Lietuviai teisėjaus
„Man United“ ir
„Benfica“ rungtynėms

10 faktų, kurių
tikriausiai nežinojote
apie „Lietkabelį“:
pravardės, rekordai ir
naujos tradicijos

LMKL savaitė:
užfiksuotas neeilinis
perimtų kamuolių
rekordas

Saudo Arabijos
moterys nuo 2018-ųjų
galės stebėti sporto
rungtynes stadionuose

15-mečiui
lenktynininkui –
ypatingas pripažinimas

Fiodoras Černychas ir Arvydas
Novikovas prisidėjo prie visų trijų
komandos įvarčių
REKOMENDUOJAMI
VIDEO

Akistata su praeitimi:
kovotojas Henrikas Vikšraitis
turėjo dėl ko raudonuoti

„Lietuvos rytas“ paskelbė turintis
naują rėmėją

LKL savaitės MVP – visų
laikų rekordą vaikęsis
A.Hernandezas
„Formulės-1“ Meksikos
etapas

M.Šernius paskelbė
krepšininkes,
kovosiančias dėl vietos
Europos čempionate

NBA čempionate –
praėjusių metų
finalininkų pralaimėjimai

Domantas Sabonis
žaidimu kerėjo Ameriką
ir vedė komandą į
pergalę

Lewisas Hamiltonas
finišavo devintas, bet
tapo pasaulio čempionu

15-mečiui lenktynininkui –
ypatingas pripažinimas

„Leicester City“ kyla – šįkart
įveiktas „Everton“

„Premier“ lygoje – turnyro
lentelės kaimynų lygiosios

Italijoje – rezultatyvus
Lietuvos krepšininkų
žaidimas

Šarūnas Jasikevičius po
lyderių kovos pliekė
sirgalius ir išreiškė norą
išgerti alaus

EPLAY.LT

Lietuvio Kvik vedama
QBF ekipa keliaus į
JAV, kur kausis dėl
vietos Major
čempionate

MOKSLAS
IR IT

Pasaulio League of
Legends čempionatas:
paaiškėjo komandos
finalininkės

Technologijos Nacionaliniai technikos apdovanojimai
Lietuvos fragmentai

Žymus filosofas: darbo klasė taps
nauja biologine rase

Mokslininkai suglumę:
gyvūnų mutacijos kelia
šiurpą – išdrįskite
pamatyti
REKOMENDUOJAMI
VIDEO

Praeities žvalgas

Legendiniai automobilių gamintojai,
kurie jau išnyko visam laikui
Narkotikų vos
nepražudytas vaikas
atrodo neatpažįstamai

Peržengta riba tarp
fantazijos ir realybės: tai
gelbės gyvybes

Telefonų tendencijos: į
ką atkreipti dėmesį?

Vienas dalykas, kuris jus
daro nelaimingais

Mokslo sriuba

Virusų amžius: virusai – ne
vien tik blogybių ir negandų
pranašai
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Lietuva

Orai

Apie tv3.lt

TV3 Play

Gyvenimas

TV programa

Apie slapukus

TV3 televizija

Pramogos

Horoskopai

Reklama

TV6

Užsienis

Kontaktai

TV8

Verslas

Pranešk apie klaidą

Power Hit Radio

SEK MUS

Sportas
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