Informacija Asmens grįžimo pažymėjimui gauti

Vaikui, praradus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą





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 generalinį konsulatą 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. PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO
PRARADIMĄ (PRIEDAS B)
Tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildytas ir pasirašytas. Pranešimas pateikiamas tik
asmeniškai atvykus į generalinį konsulatą pateikiant dokumentus arba atsiimant išduotą AGP.
4. TĖVŲ, KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ AR JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS
DOKUMENTAS.
Siekiant nustatyti asmens tapatybę Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Kaliningrade reikia
pateikti: LR piliečio pasą / LR pasą / LR asmens tapatybės kortelę. Prašome pateikti ir dokumento(-ų)
kopiją(-as)!
5. VAIKO ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS(-YS) DOKUMENTAS(-AI) (jeigu turite)
Siekiant nustatyti asmens tapatybę praradus LR pasą ir / ar asmens tapatybės kortelę Lietuvos
Respublikos generaliniam konsulatui Kaliningrade reikia pateikti: LR gimimo liudijimą ar kitą turimą
dokumentą. Prašome pateikti ir dokumento(-ų) kopiją(-as)!
6. KONSULINIS MOKESTIS – 5 Eurai (mokamas generaliniame konsulate Kaliningrade grynais
pinigais)
SVARBI INFORMACIJA
Konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir / arba
patikslintų pateiktus duomenis.

PRIEDAS A
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo
ir įforminimo tvarkos aprašo
1 priedas

PASTABA: prašymą pildyti didžiosiomis raidėmis
(prašymą pateikiančio asmens vardas/-ai, pavardė)

Nuotraukos
vieta

Gyv.
(gyvenamoji vieta užsienyje, telefono numeris)

PRAŠYMAS
20 m.
d.
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade
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
(vardas/-ai, pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta)

Šeiminė padėtis

 nevedęs/netekėjusi  vedęs/ištekėjusi  išsiskyręs/-usi  našlys/-ė

Sutuoktinis/-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
Rašto Nr.

Išsiųsta į KOD
AGP serija
AGP išduotas
AGP išdavė

a

b c

AGP numeris
AGP galioja iki
(konsulinio pareigūno vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Konsulinis
mokestis

Pastabos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AGP gavau

--
(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIEDAS B
Paso išdavimo, keitimo, dokumentų dėl paso
išdavimo ir keitimo pateikimo Lietuvos
Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms užsienio valstybėse, šių
dokumentų perdavimo įgaliotai institucijai ir
paso įteikimo piliečiui, paso išsiuntimo paštu ar
kitu saugiu būdu ir informavimo apie paso
gavimą, paso paskelbimo negaliojančiu,
negaliojančio paso perdavimo įgaliotai
institucijai ir sunaikinimo tvarkos aprašo
2 priedas
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade

Gauta ______________Nr.__________
__________________________________________________________________

(vardas (-ai) ir pavardė)
__________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

Lietuvos Respublikos generaliniam
konsulatui Kaliningrade
PRANEŠIMAS
APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO PRARADIMĄ
____________

(data)

Pranešu, kad prarastas _____________________________________________________________________________________,
(Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento pavadinimas)

Nr. ____________________________, išduotas ___________________________________________________________________________.
(išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

Šis dokumentas prarastas __________________________________________________________________________________
(praradimo data, aplinkybės)
_______________________________________________________________________________________________________________________ .

Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančiame dokumente buvo įrašyti šie duomenys:
vardas (-ai) ____________________________________, pavardė __________________________________________________ ,
asmens kodas __________________________________, gimimo data ____________________________________________.
Prašau prarastą Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą paskelbti negaliojančiu.
Atsiradus prarastam Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančiam dokumentui, įsipareigoju nedelsdamas
jį grąžinti migracijos tarnybai ar Lietuvos Respublikos konsulinei įstaigai.
_______________________

(asmens parašas)

______________________________________

(vardas ir pavardė)

Pranešimą priėmė:
_____________________________________
(pareigų pavadinimas)

_____________________________________
(parašas)

_____________________________________
(vardas ir pavardė)

_____________________
(data)

Prarastas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas
asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbtas negaliojančiu _________________________
(data)

