Informacija LR paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimui/ keitimui

Vaikams (iki 16 metų)
· Lietuvos Respublikos (LR) diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos gali išduoti/
pakeisti pasą ar asmens tapatybės kortelę (ATK) tik bendrąja tvarka, t.y. per du mėnesius
nuo prašymo pateikimo asmeniškai dienos.
· Dokumentus dėl LR paso ar ATK išdavimo nepilnamečiui vaikui (iki 16 metų) pateikia
vienas iš jo tėvų ar globėjas (būtina pateikti globos teisę patvirtinantį dokumentą). Jeigu
vaiko tėvai išsituokę, piliečio iki 16 metų prašymą ir kitus dokumentus pateikia tas iš tėvų,
su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo)
arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų. Šį sutikimą surašiusio tėvo/motino parašas
turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, konsulinio pareigūno (supaprastinta
tvarka) ar migracijos tarnybos darbuotojo.
· LR pasą ar ATK, išduotą nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko
tėvų ar globėjų. Jeigu vaiko tėvai išsituokę pasą ar ATK atsiimti gali ne tik tas iš tėvų, su
kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (ar įgaliotas asmuo), bet ir pateikęs, rašytinį
pastarojo sutikimą ir savo asmens dokumentą, kitas iš tėvų.
· Jeigu pilietis pageidauja, kad išrašytą pasą ar asmens tapatybės kortelę atsiimtų kitas asmuo,
prašymo dėl asmens tapatybės dokumento išdavimo metu prašyme tam skirtoje vietoje įrašo
prašymą arba pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo asmens, kurį įgalioja atsiimti pasą
ar asmens tapatybės kortelę vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą) ir pasirašo.
· Pateikiant vaiko nuo 1 iki 16 metų amžiaus dokumentus, turi dalyvauti ir pats vaikas, t.y.
atvykti į ambasadą.
· Asmens tapatybės kortelės (ATK) kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvinimo duomenys
(slaptažodis) išduodamas asmenims nuo 14 m. asmeniškai. Tėvams jie neįteikiami. Jeigu
nepilnamečio nuo 14 m. iki 18 m. tėvai pageidauja, kad vaikui būtų įteikti slaptažodžiai, jie
pateikiant prašymą dėl ATK, prašymo formoje tam tikroje vietoje turės įrašyti sutikimą.
· Jeigu vaikui nėra suėję 11 metų, prašome atvykstant į Lietuvos ambasadą Airijoje turėti tris
vaiko amžių atitinkančias nuotraukas (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).
Kreipiantis dėl paso ar ATK išdavimo/ keitimo LR ambasadai Airijoje pateikiami:
1. VAIKO ASMENS TAPATYBĘ IR LR PILIETYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS
LR piliečio pasas / LR pasas / LR asmens tapatybės kortelė.
2. VIENO IŠ TĖVŲ AR GLOBĖJŲ ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS
DOKUMENTAS
LR piliečio pasas/ LR pasas / LR asmens tapatybės kortelė.
3. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARACIJA (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo
deklaruota) (PRIEDAS A)
Tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildyta ir pasirašyta.
DĖMESIO:
· Deklaracija pildoma didžiosiomis raidėmis!
· Deklaraciją už nepilnametį vaiką (iki 16 metų) ir jo asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą pateikia vienas iš jo tėvų ar globėjų.
· Kartu su vaiko deklaracija pildoma ir vaiko dokumentus pateikiančio tėvo ar globėjo
gyvenamosios vietos deklaracija.
4. KONSULINIS MOKESTIS (mokamas LR ambasadoje Airijoje grynais pinigais)
Konsulinis mokestis už paso ar asmens tapatybės kortelės keitimą asmenims iki 18 metų - 50
EUR.

DĖMESIO: Jeigu prašymo pateikimo metu nepilnametis jau turi galiojantį kitą asmens
tapatybės dokumentą, kurį išduodant buvo pritaikyta lengvata, konsulinis mokestis už
antro asmens tapatybės dokumento išdavimą bus – 100 EUR.
Jei pageidaujama pasą ar ATK gauti paštu:
5.

PRAŠYMAS DĖL PASO AR ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS SIUNTIMO PAŠTU
(PRIEDAS B)
Tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildytas ir pasirašytas.
DĖMESIO: Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis!

6.

VOKAS SU PRIKLIJUOTU PAŠTO ŽENKLU. Ant voko turi būti užrašytas adresas, kuriuo
pageidaujama gauti asmens tapatybės dokumentą.
DĖMESIO: Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės ir norima gauti kontaktinės elektroninės
laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), reikia 2 vokų su priklijuotais pašto ženklais.

Dokumentus siunčiame tik registruotu paštu. Ambasados tinklalapyje (https://ie.mfa.lt/ie/lt/konsulineinformacija/kita-konsuline-informacija/dokumentu-siuntimas-registruotu-pastu) rasite informaciją apie siuntimo
registruotu paštu įkainius.

SVARBI INFORMACIJA
Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus
ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.
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 dokumentą:
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voką su mano asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo
duomenimis (slaptažodžiu)
šiuo adresu:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Pareiškiu, kad mano nurodytu adresu paštu siunčiamiems dokumentams dingus Lietuvos
Respublikos ambasadai Airijoje jokių pretenzijų neturėsiu.
Patvirtinu, kad gavęs (-usi) asmens tapatybės kortelę, pasą ar voką su slaptažodžiu, per 5
kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, paso ar voko su slaptažodžiu gavimo dienos
elektroniniu paštu, faksu arba paštu išsiųsiu konsulinei įstaigai rašytinį pranešimą.
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