Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas

(vardas ir pavardė)*
(asmens kodas)
(adresas, telefonas, el.pašto adresas)

Lietuvos Respublikos ambasadai Italijos Respublikoje
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

PRAŠYMAS
IŠDUOTI KONSULINĘ PAŽYMĄ
(data)

Prašau išduoti (tinkamą pažymėti):
 konsulinę pažymą apie asmens šeiminę padėtį;







konsulinę pažymą apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
konsulinę pažymą, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar
konsulinei įstaigai;
konsulinę pažymą, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
konsulinę pažymą, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

 kitą konsulinę pažymą

dėl kliūčių santuokai sudaryti Italijoje nebuvimo (Nulla Osta per
matrimonio)
(nurodyti, kokios pažymos prašoma)

Apie save pateikiu šiuos duomenis:
Mano gimimo data ir vieta
(data: metai-mėnuo-diena, vieta: miestas ir valstybė)

Mano ankstesnės pavardės:
(PAVARDĖS, datos arba „NETURĖJAU“)

Mano motina:
Vardas PAVARDĖ (MERGAUTINĖ PAVARDĖ, KITOS PAVARDĖS), gimimo data

Mano tėvas:
(Vardas PAVARDĖ, gim.data)

Mano nepilnamečiai
vaikai:
(Vardas PAVARDĖ, gim.data arba „NETURIU“)
(Vardas PAVARDĖ, gim.data)

Civilinė būklė:
(netekėjusi/nevedęs; išsiskyręs/išsiskyrusi//našlys/našlė, nuo kada)

Mano buvęs sutuoktinis
(jei išsiskyręs(-usi) ar našlys(-ė):

(Vardas PAVARDĖ, gim.data arba „NETURĖJAU“))

Konsulinė pažyma reikalinga
(nurodyti, kokiam tikslui pažyma reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama )

Konsulinę pažymą prašau išduoti lietuvių/anglų/ italų
(reikalingą kalbą (-as) pabraukti ar įrašyti)

(kita užsienio kalba)**

Konsulinės pažymos atsiėmimo būdas (tinkamą pažymėti):
 Konsulinę pažymą atsiimsiu asmeniškai
 Konsulinę pažymą prašau perduoti nurodytam asmeniui_________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

 Konsulinę pažymą prašau išsiųsti paštu šiuo adresu

 mano paliekamu pilnai apmokėtu voku, ant kurio užrašau adresą;
 prašau atiduoti mano užsakytai ir apmokėtai pašto kurjerių tarnybai.

Pareiškiu, kad siunčiamiems dokumentams dingus jokių pretenzijų diplomatinei atstovybei ar
konsulinei įstaigai neturėsiu.
PRIDEDAMA:
(įvardijami pridedami dokumentai)

1.
2.

Pasas/ATK Nr.
20__-__-__ pažyma apie šeiminę padėtį dėl kliūčių santuokai sudaryti nebuvimo Nr
, išduota
(nurodyti pažymos duomenis ir išdavusio civilinės metrikacijos skyriaus pavadinimą arba „NETURIU“)

3.
(parašas)

TVIRTINU
parašo tikrumą

(vardas ir pavardė)

A.V.
* rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis
** ar konsulinės pažymos išduodamos kita užsienio kalba, nustato konsulinė įstaiga

Robertas TAMOŠIŪNAS,
Lietuvos Respublikos ambasados Italijos Respublikoje
patarėjas

