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Psalmyno II savaitė
Mt 22, 34–40
„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo
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Sirijoje pastarąją parą nukauta per 50 islamistų
Bažnyčios atstovų ir politikų dialogas
Vatikane: ES savo esmėje yra krikščioniškas
projektas
Popiežius: Geri darbai be meilės nieko neverti
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merkiančio lietaus pasislinko žemyn
Streso lygis – aukščiausias istorijoje: kaip su
juo kovoti
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Nuotraukos autorius Andrius Ufartas/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Vilniaus apygardos administracinis teismas antradienį priėmė sprendimą, kuriuo
įpareigojo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos
valdybą išduoti pareiškėjo sūnui Felixui Rimkui asmens tapatybės kortelę ir
Lietuvos Respublikos piliečio pasą, juose nurodant jo vardą lietuviškais
rašmenimis ir kartu nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma „Felix“,
rašoma viešosios įstaigos „Europos Žmogaus Teisių Fondas“ pranešime
žiniasklaidai.
Teismas nurodė, kad Migracijos valdybos sprendime atsisakymo tenkinti
prašymą išduoti pasą ir asmens tapatybės kortelę pagrindu nurodyta lietuvių
kalbos raidyne nesanti raidė „x“ nėra itin išskirtinė ar neįprasta Lietuvos
Respublikos šiuolaikiniame socialiniame kontekste, varde Felixas naudojami
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LIETUVOS NAUJIENOS
Gedimino kalno rytinio šlaito nuošliauža po
merkiančio lietaus pasislinko žemyn
Streso lygis – aukščiausias istorijoje: kaip su
juo kovoti
Tarptautinę insulto dieną Vilnelė pasruvo
krauju
Lietuvoje savanoriais ugniagesiais panoro
dirbti 1,5 tūkst. žmonių
JAV nutraukė karių rotavimą Lietuvoje, bet
toliau siųs juos į pratybas

NAUDINGOS NUORODOS

rašmenys nėra itin neįprasti ir jų naudojimas pase ir asmens tapatybės kortelėje
nėra dėl techninių priežasčių ypač sunkiai įgyvendinamas ar neįmanomas.

Kelionė į Turkiją viskas įskaičiuota
Viešieji pirkimai

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas per mėnesį.
„Europos žmogaus teisių fondas“ primena, kad šių metų kovo 2 d. Vilniaus
miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Civilinės
metrikacijos skyrių įtraukti į apskaitą ir išduoti gimimo liudijimą Felixo vardu.

Bernardinai.lt duomenų saugumu rūpinasi
ESET Antivirus
Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
parapija

F. Rimkus gimė Šveicarijoje, lietuvio ir kazachstanietės šeimoje, Šveicarijos
išduotame gimimo liudijime vardas įrašytas originalia forma su „x“. Vilniaus
miesto apylinkės teismas įpareigodamas išduoti lietuvišką gimimo liudijimą su
„x“ nustatė, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi būti
prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą.

Aidai.eu

Pareiškėjus teisme atstovaujanti advokato padėjėja Evelina Dobrovolska
pažymi, kad Seime registruoti įstatymų projektai iki šiol nejuda iš vietos. Jos
teigimu, Seimui atidėliojant priimti įstatymą, Lietuvos teismai vis dažniau
nagrinėja bylas dėl vardų ir pavardžių rašybos, neretai priteisiamos bylinėjimosi
išlaidas iš Migracijos valdybos.
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Grupinė psichoterapija
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Farming simulator 2017 mods
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