PRAŠYMAS
IŠDUOTI (PAKEISTI) PASĄ
Ben dra tvarka

Per 1 d. d.

Migracijos tarn yb a / konsulinė įsta iga

Per 5 d. d.

Gau ta

Nr.

(data)

(reg.Nr.)

Nuskai tyti pirštų a tspaud ai:
Pilie čio pa rašas

S

D

B

N

Kair ė:
Dešinė:

Išdavimo (keitimo) priežastis (-ys)

1. Asmens koda s

2. Lyti s

Vyr.

Mot.

3. Var das (-ai)
4. Pavard ė
5. Gimimo data

6. Gimimo vie ta

-

-

6a. Tautyb ė
6b.

7b. Gyvenamosios vietos ad resas užsienio valstybėje
Par aša s

Pra šau pa se įrašyti
tautybę

Gyvenamoji vieta
deklaru ota

7a. Gyvenamosios vietos ad resas Lie tuvos Respub liko je

Savivaldybė / Miestas

Įtrau ktas į neturin čių
gyvenamosios vietos
asmenų apskaitą

Sen iūnija / Kaimas
Gatvė
Namo Nr.

Kor puso Nr.

Gyvenamoji vieta
nedeklaru ota

Buto Nr.

9. Valstybės
rinkliava / konsulinis
mokestis

8. Pateiktas (prarastas) asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas

Deklaravęs išvykimą į
užsienio valstybę
Asmens
tapatyb ės
kortelė

Lietuvos
Respublikos
pilie čio pa sas

Pasas

Teisę u žsienie čiu i gyventi L ietu vo s
Respublikoje patvirti nantis
dokumentas
Gal ioja (-o) iki

Gimimo
liud ijimas

Išda vimo data

Nr.

-

Išdavė

Pra rasta asme ns
tapatyb ės kortelė

Pra rastas
pasas
Atleidžiamas nuo
valstybės rinkliavo s /
konsu linio mokesčio

Sumokėta

Suma

Kvito Nr.

Data

-

Pra rastas Lietuvo s
Respublikos p iliečio
pasas

Užsien io valstybės
išduotas a smens
dokumentas

-

Pra rastas teisę užsie niečiui
gyventi Lie tuvos Respub likoje
patvirtin antis dokumentas

-

Pag eidauj a ga uti
laikinąj į pa žymėjimą

Dokumento, patvirtin ančio atle idimą nuo va lstybės rin klia vos / konsulinio mokesčio, duo me nys
Pavadi nimas

Nr.

Išda vė

Išda vimo data

-

-

-

Asmuo, nepranešęs apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Pasas, neatsiimtas per 1 metus, sunaikinamas.
Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.
Asmeniška i

Vien o i š tė vų (įtėvių)

Asmens koda s

Glo bėjo (rūpi nto jo)

Par aša s

Data

-

Tvirtinu prašymą pateikusio asmens

Tvirtinu piliečio, kuriam išduodamas pasas
11. Tapatybės
patvirtinimas

Kito tei sėto atstovo

Pavard ė

Var das

Tapatybę

Veid o a tvaizdą

Par ašą

Tapatybę
A. V.

Vardas ir pavardė

Par ašą

Data

Pareigos

Par aša s

-

-

12. Sprendimas

(Tęsinys)
Išdu oti

Pakeisti

Pareigų pavadinimas, A.V.,
vardas ir pavardė
Par aša s

Data

-

13. Išrašytas pasas

Išra šymo d ata

Nr.

Asmens koda s

Vien as
iš tėvų
(įtėvių)
Var das
Par aša s

Data

-

Gal ioja iki

Asmeniška i

14. Pasą gavau:

-

Glo bėjas
(rūpi nto jas)

Įgaliotas
asmuo
Pavard ė

-

Kitas
teisėtas
atstovas

-

Asmens do ku me ntų išrašymo
sistemoje pažymėta, kad pasas
atsi imtas
Var das
Pavard ė

Data

Par aša s

15. Pastabos

-

