Informacija Asmens grįžimo pažymėjimui gauti

Vaikui, pasibaigus asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento galiojimui
· 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 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“.
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 ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS(-YS) DOKUMENTAS(-AI).
Siekiant nustatyti asmens tapatybę Lietuvos ambasadai Dubline reikia pateikti: LR piliečio pasą
/ LR pasą / LR asmens tapatybės kortelę.
Prašome pateikti ir dokumento(-ų) kopiją(-as)!
4. TĖVŲ, KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ AR JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ TAPATYBĘ
PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS.
Siekiant nustatyti asmens tapatybę Lietuvos ambasadai Dubline reikia pateikti: LR piliečio pasą
/ LR pasą / LR asmens tapatybės kortelę.
Prašytume pateikti ir dokumento(-ų) kopiją(-as)!
5. PAREIŠKIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS (PRIEDAS B)
Pareiškimas pateikiamas tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj daugiau kaip
pusę metų negaliojančio asmens tapatybės dokumento.
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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TARNYBINĖS ŽYMOS

Išsiųsta į KOD
AGP serija
AGP išduotas
AGP išdavė
Konsulinis
mokestis

Rašto Nr.
AGP numeris
AGP galioja iki

a

b

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AGP gavau

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIEDAS B
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo
ir įforminimo tvarkos aprašo
2 priedas

PAREIŠKIMAS
20

m.

d.

Aš ________________________________________________________________________,
(vardas/-ai, pavardė)
a. k.
, pareiškiu, kad esu Lietuvos Respublikos pilietis/-ė. Taip pat
pareiškiu, kad esu informuotas, kad raštu nepranešus apie kitos valstybės pilietybės įgijimą,
atsakysiu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(vardas/-ai, pavardė)

(parašas)

