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Būk pirmas iš draugų, kuriam tai patinka.

Vilniaus apygardos administracinis teismas antrą kartą įpareigojo
pavardę nelietuviškais rašmenimis įrašyti pagrindiniame paso
puslapyje ar tapatybės kortelės pusėje.
Teismas antradienį nurodė Vilniaus apskrities policijai išduoti
už belgo ištekėjusiai lietuvei Ernestai Pauwels asmens
tapatybės kortelę, kurios pagrindinėje pusėje moters pavardė
būtų užrašyta ir lietuviškais rašmenimis, ir originalia forma.
Šį sprendimą dar galima skųsti.
Moters pavardė tikriausiai būtų užrašoma per pasvirąjį
brūkšnį. Tokiu atveju asmens kortelėje ties pavardės skiltimi
atsirastų įrašas Pauvels/Pauwels.
„Mes matome situaciją iki 2014 metų, kad originalios
rašybos dokumentuose visiškai nebuvo. Nuo 2014 metų laimime bylas ir matome,
kaip keičiasi praktika“, – BNS trečiadienį sakė Europos žmogaus teisių fondo
advokato padėjėja Evelina Dobrovolska.
Pasak jos, nuo tada teisę užrašyti originalų vardą ar pavardę gimimo ir santuokos
liudijimuose per teismus įgavo apie 30 žmonių.
Maždaug 20 iš jų rengiasi bylinėtis dėl galimybės vardą ar pavardę nelietuviškais
rašmenimis užrašyti ir pase arba asmens tapatybės kortelėje, teigė teisininkė.
Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos administracinis teismas paskelbė, kad
migracijos pareigūnai turi išduoti pasą, kurio pagrindinėje pusėje turėtų būti
užrašyta tiek Lietuvos ir Prancūzijos piliečio originali pavardė Jacquet, tiek
sulietuvinta jos forma Žakė.
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Varšuvos raginimai paskatino šalies politikus svarstyti naujus įstatymus dėl
asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose.
Šiuo metu Seime svarstomi du projektai. 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.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija gegužę paskelbė, kad pagrindiniame dokumento
puslapyje asmenvardžiai gali būti rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis, jeigu to
prašo asmenys, sudarę santuoką su užsienio piliečiais arba tai yra Lietuvos
pilietybę įgiję užsieniečiai. Galimybės Lietuvos lenkams pavardes rašyti su „w“ ar
„x“ kalbininkai nevertino, sakydami, kad jiems trūksta duomenų.
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Tarptautinę insulto dieną Vilnelė pasruvo krauju
Sekmadienį, minint tarptautinę insulto dieną, Vilnelės upe nuslinko krešulį simbolizuojantis raudono vandens
pliūpsnis. ...

Lietaus žala: Gedimino kalno šlaito nuošliauža grėsmingai slenka žemyn
Sekmadienio rytą Gedimino kalno rytinio šlaito papėdės nuošliauža po naktinio merkiančio lietaus įtrūko,
pasislinko žemyn ir atsirėmė į specialiai suformuotą grunto atramą, skelbia Lietuvos nacionalinis muziejus. ...
6

Į Gedimino prospektą grįžo jo simboliu tapusi dobermanės skulptūra
Į Vilniaus Gedimino prospektą penktadienį, po metų pertraukos, grįžo gatvės simboliu tapusi dobermanės
skulptūra. ...
2

Neranda bendros kalbos dėl paminklo nužudytiems tarpukario ministrams
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras (LGGRC) bei Vilniaus savivaldybė nesutaria dėl nužudytų
bei tremtyje ir kalėjimuose mirusių tarpukario ministrų įamžinimo. ...
5

Vilniuje – pilietinė akcija partizanui A. Ramanauskui–Vanagui palaikyti
Vilniuje, prie buvusio KGB pastato, kur pokaryje sovietų represinės struktūros kalino laisvės kovotojus,
surengta pilietinė akcija partizanui Adolfui Ramanauskui - Vanagui palaikyti. ...
20

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža
Spalio 27 d. pietvakariniame Gedimino kalno šlaite įvyko paviršinė apie 8–10 metrų ilgio, iki 6 metrų pločio, apie
1,2 metrų gylio nuošliauža. Nuslinko apie 15 kubinių metrų paviršinio technoginės kilmės grunto. Kal...
7

Valdovų rūmai neigia B. Kulnytės žodžius apie Gedimino kalno situaciją
Valdovų rūmų atstovai penktadienį išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Lietuvos nacionalinio muziejaus
direktorė Birutė Kulnytė LRT.lt spalio 25 d. publikuotame interviu skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją
apie Gedimi...
11

Vilniuje bus rekonstruojamas Rodūnios viadukas
Vilniaus miesto savivaldybė, atsižvelgusi į Vilniaus Gedimino technikos universiteto atliktus tyrimo rezultatus,
lapkričio 6 dieną pradės Dariaus ir Girėno gatvėje esančio Rodūnios viaduko rekonstrukcijos darbus. Paskutinį
kartą viadukas, kuriuo pe...
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Informacija apie laikiną vandens atjungimą – trumposiomis žinutėmis
„Vilniaus vandenys“ pradėjo siųsti trumpąsias žinutes klientams apie laikinai stabdomą vandens tiekimą. Tam,
kad klientai iš anksto galėtų apsirūpinti vandeniu ir planuotis buities darbus, bendrovė praneša apie numatytus
van...

Išmanią Vilniaus vaizdo kamerų sistemą diegs ir prižiūrės „Telia“
Išmanią Vilniaus viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemą, kurioje bus per 100 vaizdo kamerų, diegs ir prižiūrės
bendrovė „Telia“. ...
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