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OLYNTH ®
NUO SLOGOS
Olynth® HA 0,5 mg/ml ir 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas);
Olynth® 0,5 mg/ml ir 1 mg/ml nosies purškalas (tirpalas);
Olynth® 1 mg/ml nosies lašai (tirpalas)

Nereceptiniai vaistiniai preparatasi, 10 ml
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotėslapelį ir
vaistą vartoti, kaip nurodyta. Jei simptomai
nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl
tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su
gydytoju, ar vaistininku. Netinkamai
vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų
sveikatai. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė
šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo
gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų
kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu
Nepageidaujama R@vvkt.lt arba kitaisbūdais,
kaip nurodyta jos interneto svetainėje
www.vvkt.lt

Daugiau informacijos
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Teismas pirmą kartą įpareigojo „q“ pavardėje
įrašyti pagrindiniame paso puslapyje

Vida Press nuotr. / Raidė Q


Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su 15min slapukų politika. Daugiau
Autorius: Saulius Jakučionis (BNS)

Šaltinis: BNS

apie privatumo politiką.
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Parašykite atsiliepimą apie 15min
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Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmą
kartą įpareigojo užsieniečio pavardę nelietuviškais
rašmenimis įrašyti pagrindiniame paso puslapyje.
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Pagal teismo nutartį, migracijos pareigūnai
Lietuvos ir Prancūzijos piliečiui, pavarde Jacquet,
turi išduoti pasą, kur pagrindiniame paso
puslapyje būtų užrašyta jo pavardė tiek
lietuviškais rašmenimis, tiek originaliai. Nutartis

TAIP PAT SKAITYKITE:
Premjeras: delsimas
įteisinti originalią
pavardžių rašybą
valstybei jau neša finansinę
žalą

per mėnesį dar galės būti apskųsta.
Anksčiau teismai yra priėmę nutarčių, įpareigojančių migracijos
pareigūnus išduoti pasus su nelietuviškais rašmenimis
papildomuose puslapiuose.
„Tai pirmas kartas, kai teismas įpareigoja pagrindiniame paso
puslapyje įrašyti abi pavardės versijas, įskaitant originalią“, –
BNS penktadienį sakė Europos žmogaus teisių fondo advokato
padėjėja Evelina Dobrovolska.
Tokį sprendimą teismas priėmė išnagrinėjęs bylą, kurioje
apskųstas migracijos pareigūnų atsisakymas vykdyti šių metų
vasarį priimtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartį. Šia nutartimi jie jau buvo įpareigoti pase įrašyti Jacquet
pavardę nelietuviškais rašmenimis. Tačiau tąkart teismas
nebuvo nurodęs, ar tai turi būti padaryta pagrindiniame, ar
papildomame paso puslapyje.
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E.Dobrovolska teigė, kad pavardė lietuviškais rašmenimis ir
originaliai tikriausiai būtų užrašoma per pasvirąjį brūkšnį. Tokiu
atveju pase atsirastų įrašas Žakė/Jacquet.
Tokį nelietuviškų pavardžių rašymo dokumentuose variantą
įstatymuose svarstė numatyti valdančioji Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga, tačiau idėjos atsisakyta.
Šiuo metu Seime svarstomi du projektai dėl asmenvardžių
rašybos nelietuviškais rašmenimis. Pagal vieną jų, Lietuvos
piliečio originalų vardą ir pavardę būtų galima rašyti
pagrindiniame paso puslapyje, jeigu to norintis asmuo pateiktų
nelietuviškos pavardės variantą pagrindžiantį šaltinį.
Antrasis projektas numato, kad vardas ir pavardė nelietuviškais
rašmenimis turėtų būti rašomi papildomame paso puslapyje
arba kitoje tapatybės kortelės pusėje. Vyriausybė šiam projektui
nepritarė.
Originalios pavardžių rašybos lotyniško pagrindo rašmenimis
siekia ir Lietuvos lenkai bei Varšuvos politikai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija gegužę paskelbė, kad
pagrindiniame dokumento puslapyje asmenvardžiai gali būti
rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis, jeigu dokumentai yra
converted by Web2PDFConvert.com

asmenų, kurie yra sudarę santuoką su užsienio piliečiais arba tai
yra Lietuvos pilietybę įgiję užsieniečiai.
Pataisų, kurios leistų ir Lietuvos lenkams pavardes rašyti su „w“
ar „x“, kalbininkai nevertino, nes, anot jų, iš projekte pateiktų
formuluočių neaišku, kokiems asmenims būtų suteikiama teisė
vardus ir pavardes rašyti ne lietuvių kalbos rašmenimis ir kiek
tokių asmenų būtų.

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



PRANEŠTI KLAIDĄ
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TEMOS: 3
Abėcėlė

Pasas

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT)



Nidos švyturio statinių kompleksas įtrauktas į
kultūros vertybių registrą

A.Bumblauskas: visiškai
uždrausčiau istorijos datas

A.Vaitkunskienė prašo etikos
sargų įvertinti R.Šimašiaus
žinutes

Islandijoje centro dešinieji po
pirmalaikių rinkimų tikisi grįžti į
valdžią

Trakų rajone automobilis
nuvažiavo į griovį ir apvirto:
vairuotoją vadavo ugniagesiai
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Teisėsauga tiria, ar vaikai į Ukmergės
Senamiesčio mokyklą nebuvo įrašyti
fiktyviai

Gedimino kalno rytinio šlaito nuošliauža
po merkiančio lietaus pasislinko žemyn
2



Nauji atradimai ant Gedimino
kalno: archeologai atkasė dar
keturis didvyrių kapus
 7  709

J.Basanavičiaus premija bus
skiriama muziejininkei
E.Lazauskaitei
1

Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikime
Lietuva tikisi susitarimų dėl energetikos
projektų

Generolas B.Hodgesas: JAV
nutraukė karių rotavimą
Lietuvoje, bet toliau siųs juos į
pratybas

Vienai dienai atidaromas
Palangos bažnyčios bokštas su
apžvalgos aikštele
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Skundžiasi Vėlinių žvakėmis:
taupant naudojamos prastesnės
žaliavos

Lietuvoje savanoriais ugniagesiais panoro
dirbti 1,5 tūkst. žmonių



Idėja Lietuvai. Siūlo Lietuvoje paslėpti
lobį, kurio su kastuvu nerastumėte

Baikeriai JAV ir Lietuvoje: kas slypi už
odinių striukių ir riaumojančių motociklų?
 7  264

Septynios karščiausios spalio
28-osios naujienos

Pratybų metu „Geležinis Vilkas
2“ karys patyrė traumą – lūžo
šonkaulis

Penki didžiausi kariuomenės
pirkiniai po Krymo aneksijos
8

Rodyti senesnius straipsnius
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