Informacija Asmens grįžimo pažymėjimui gauti

Airijoje/Šiaurės Airijoje gimusiam vaikui, kuriam nebuvo
išduoti lietuviški asmens tapatybę patvirtinantys
dokumentai
· Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti
įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
· AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų,
įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.
· Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi
vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.
· Gavęs pažymėjimą, pareiškėjas, jei jis ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, pasirašo AGP
skiltyje „Asmens parašas“.
· Jei į Lietuvą su vaiku vyksta tik vienas iš tėvų, reikia apie tai informuoti Lietuvos ambasadą
Dubline. Supaprastinta tvarka bus patvirtintas nevykstančio tėvo/motinos asmens
dokumento nuorašas, kuris bus reikalingas tvarkant vaiko dokumentus Lietuvoje.
Maloniai prašytume pateikti visus išvardintus dokumentus ir jei nurodyta - jų kopijas.
Paštu siunčiamos tik dokumentų kopijos!
Pateikus dokumentų kopijas paštu ar kitomis techninėmis priemonėmis – atvykus į ambasadą
atsiimti AGP turi būti pateikti ir dokumentų originalai.
1. PRAŠYMAS IŠDUOTI ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMĄ (PRIEDAS A)
Tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildytas ir pasirašytas.
DĖMESIO: Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis!
2. NUOTRAUKA
35x45 mm dydžio, atitinkanti asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių.
Pateiktos nuotraukos kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė.
SVARBU: Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
DĖMESIO: AGP išdavimui netinka faksu ar el. paštu siųstos nuotraukos.
3. VAIKO GIMIMO LIUDIJIMAS
· Pateikiamas Lietuvos Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas, jei toks buvo
išduotas.
· Jei vaikas gimė užsienyje ir jo gimimas nebuvo įregistruotas Lietuvoje, pateikiamas
legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas
vaiko gimimo liudijimas.
Airijos institucijų išduoti dokumentai pažyma Šiaurės Airijos institucijų išduoti
„Apostille“ tvirtinami Airijos Užsienio
dokumentai pažyma „Apostille“ tvirtinami
reikalų ministerijos Konsuliniuose skyriuose: Jungtinės Karalystės Užsienio ir Sandraugos
Passport Office building
reikalų ministerijoje:
Molesworth Street, Dublin 2
Foreign and Commonwealth Office
tel. (01) 4082568
The Legalisation Office
arba
Norfolk House (West)
Cork Consular Office,
437 Silbury Boulevard, Milton Keynes,
Department of Foreign Affairs
MK9 2AH
1A South Mall
Tel: 01908 295 111
Tel. (021) 494 47 65; (021) 494 47 66
www.fco.gov.uk/legalisation
https://www.dfa.ie/travel/ourE-mail: legalisationoffice@fco.gov.uk
services/authenticating-documents/#Ireland

Prašome pateikti gimimo liudijimo su legalizavimo spaudu arba pažyma („Apostille“)
kopiją!
4. PAREIŠKĖJO TĖVŲ ARBA VIENO IŠ TĖVŲ TAPATYBĘ IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PATVIRTINANTIS (-YS) ASMENS DOKUMENTAS (-AI).
Siekiant nustatyti asmens tapatybę Lietuvos ambasadai Dubline reikia pateikti tėvų ar vieno iš
tėvų: LR piliečio pasą / LR pasą / LR asmens tapatybės kortelę / užsienio valstybės pasą.
Prašome pateikti ir dokumento(-ų) kopiją(-as)!
5. INFORMACINIS PRANEŠIMAS (PRIEDAS B)
DĖMESIO:
· Atidžiai susipažinkite ir pasirašykite.
· Pareiškimas pateikiamas tik asmeniškai atvykus į ambasadą pateikiant dokumentus
arba atsiimant išduotą AGP.
6. KONSULINIS MOKESTIS – 5 Eurai (mokamas LR ambasadoje Airijoje grynais pinigais)
SVARBI INFORMACIJA
Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų papildomus duomenis,
įrodančius jo asmens tapatybę bei pilietybę arba patikslintų jau pateiktus duomenis.

PRIEDAS A

PASTABA: prašymą pildyti didžiosiomis raidėmis
Nuotraukos
vieta

(prašymą pateikiančio asmens vardas/-ai, pavardė)
Gyv.
(gyvenamoji vieta užsienyje, telefono numeris)
PRAŠYMAS
20______ m. ______________________ d. ________

LR AMBASADA AIRIJOJE
Prašau išduoti asmens grįžimo pažymėjimą (AGP) vietoj prarasto/netekusio galios kelionės
dokumento:  paso  asmens tapatybės kortelės  kita __________________________________ .
Pateikiu šiuos duomenis apie asmenį, kuriam prašomas išduoti asmens grįžimo pažymėjimas (AGP):
Vardas/-ai
Pavardė
Asmens kodas
Pilietybė
Gimimo data

Gimimo vieta
mmmm-mm-dd

Tėvas
(vardas/-ai, pavardė, gimimo data ir vieta)
Motina
Šeiminė padėtis
Sutuoktinis/-ė

(vardas/-ai, pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta)
 nevedęs/netekėjusi  vedęs/ištekėjusi  išsiskyręs/-usi  našlys/-ė
(vardas/-ai, pavardė, pavardė iki santuokos, gimimo data ir vieta)

Vaikai
(vardas/-ai, pavardė, gimimo data ir vieta)

Deklaruota gyvenamoji vieta
Lietuvoje (adresas, telefonas)
Parašas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TARNYBINĖS ŽYMOS
Rašto Nr.
AGP numeris
AGP galioja iki

Išsiųsta į KOD
AGP serija
AGP išduotas
AGP išdavė
Konsulinis
mokestis

a

b

(konsulinio pareigūno vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Pastabos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AGP gavau

--
(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIEDAS B
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo
ir įforminimo tvarkos aprašo
3 priedas
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos
piliečio vaiko gimimas, įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, privalo būti įtrauktas į apskaitą
Lietuvoje (t.y. vaikui turi būti išduotas Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų išduodamas
gimimo liudijimas).
Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje
gimusiam vaikui (toliau – vaikas) išduotas Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik vykti į
Lietuvos Respubliką. Siekiant su vaiku išvykti iš Lietuvos, atvykus į Lietuvos Respubliką būtina
kreiptis dėl asmens tapatybės dokumento, galiojančio kelionėms į užsienio valstybes, išdavimo
vaikui.
Vaikui, kurio abu tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktais, gali būti suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė ir išduotas
pasas, todėl vienas iš vaiko tėvų gali kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos institucijas dėl
Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir paso išdavimo vaikui.
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas vaikui negarantuoja Lietuvos Respublikos pilietybės
suteikimo ir paso išdavimo. Sprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir paso
išdavimo priima kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos (Migracijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos arba teritorinės migracijos tarnybos).
Kreipiantis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir paso išdavimo, kartu su vaiko
gimimo liudijimu būtina pateikti ir kitų užsienio valstybėje sudarytų civilinės būklės aktų liudijimus
(pvz., užsienio valstybėje sudarytos vaiko tėvų santuokos ar ištuokos liudijimus, jeigu šie civilinės
būklės pasikeitimai nebuvo įtraukti į apskaitą Lietuvoje).
Kreipiantis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo vaikui, kurio vienas iš tėvų yra
Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienio valstybės pilietis, kompetentingai Lietuvos
Respublikos institucijai paprašius, būtina pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad vaikui nesuteikta
užsienio valstybės pilietybė.
Visi Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms pateikiami užsienio valstybių
institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“ (atkreipiame
dėmesį, kad dėl dokumentų legalizavimo ar patvirtinimo pažyma „Apostille“ būtina kreiptis į
atitinkamos užsienio valstybės kompetentingas institucijas), išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti
notariškai.
Kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms priėmus sprendimą nesuteikti Lietuvos
Respublikos pilietybės ir neišduoti paso vaikui, iš Lietuvos vaikas gali išvykti tik su asmens
tapatybės dokumentu, galiojančiu kelionėms į užsienio valstybes, dėl kurio išdavimo būtina kreiptis
į vaiko pilietybės valstybės kompetentingas institucijas.
Susipažinau

--
(vardas/-ai, pavardė)

(data)

(parašas)

