Lietuvos Respublikos pilietybės
dokumentų rengimo tvarkos aprašo
5 priedas
(Prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka forma)
___________________________________________
(vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

___________________________________________
(gyvenamosios vietos adresas)

Respublikos Prezidentui
PRAŠYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA
TVARKA
___________________
(data)

Prašau suteikti man Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka.
Nurodau šiuos duomenis apie save:
1. Vardas (-ai) _____________________________________________________________.
2. Pavardė (-ės) ____________________________________________________________.
3. Gimimo data ____________________________________________________________.
4. Gimimo vieta ____________________________________________________________.
5. Tautybė* _______________________________________________________________.
6. Turima (-os) pilietybė (-ės) / be pilietybės ____________________________________.
7. Duomenys apie tėvus:
tėvas _____________________________________________________________________;
(vardas ir pavardė, gimimo data)

motina ___________________________________________________________________.
(vardas ir pavardė, gimimo data)

8. Mano tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių ______________________ lietuviai.
(yra / nėra / buvo / nebuvo – reikiamą žodį
įrašyti)

9. ________________________teistas už tarptautinių nusikaltimų, tokių kaip nusikaltimai
(Esu / Nesu – reikiamą žodį įrašyti)

žmoniškumui, karo nusikaltimai, padarymą ar rengimąsi, kėsinimąsi juos padaryti
________________________________________________________________________________
(jeigu teistas – nurodyti, kada ir kur)

_______________________________________________________________________________.
10. ________________ teistas už nusikalstamų veikų prieš Lietuvos Respubliką padarymą
(Esu / Nesu – reikiamą žodį įrašyti)

Ar rengimąsi, kėsinimąsi jas padaryti__________________________________________________
(jeigu teistas – nurodyti, kada teistas,

_______________________________________________________________________________.
kokio teismo, už ką ir kokia bausmė skirta)

11. Iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką _________________baustas kitoje
(buvau / nebuvau – reikiamą žodį įrašyti)

Valstybėje laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu.
12. _________________________________ baustas Lietuvos Respublikoje už labai sunkų
(Buvau / Nebuvau – reikiamą žodį įrašyti)

nusikaltimą.
13. Sumokėta (nurodyti):

□ konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir
perdavimą _____________________________________________________________________;
(dokumento Nr., suma, data)

□ valstybės rinkliava už prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą
_______________________________________________________________________________.
(dokumento Nr., suma, data)

Man žinoma, kad:
būdamas Lietuvos Respublikos pilietis, negaliu būti kartu ir kitos valstybės pilietis;
Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama, jeigu Lietuvos Respublikos pilietybė įgyta,
pateikus suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu arba paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių
Lietuvos Respublikos pilietybė negalėjo būti suteikta, tai yra paaiškėjus, kad rengiausi, kėsinausi
padaryti ar padariau tarptautinių nusikaltimų – agresiją, genocidą, nusikaltimų žmoniškumui, karo
nusikaltimų – arba rengiausi, kėsinausi padaryti ar padariau nusikalstamų veikų prieš Lietuvos
Respubliką, arba iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką kitoje valstybėje buvau baustas laisvės
atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikomas labai
sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvos Respublikoje buvau baustas už labai sunkų nusikaltimą, arba
įstatymų nustatyta tvarka neturėjau teisės gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje;
nesumokėjus valstybės rinkliavos, išskyrus atvejį, kai sumokamas konsulinis mokestis už
dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą, prašymas dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka nebus nagrinėjamas.
14. PRIDEDAMA.________________________________________________________
(nurodomi prie prašymo pridedami dokumentai arba jų kopijos)

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Asmuo, užpildęs prašymą, už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
__________________________
(prašymą padavusio asmens parašas)

__________________________________________
(vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

_______________________________
(asmens, atsakingo už dokumentų priėmimą,
pareigų pavadinimas)
_______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas ir pavardė)
_______________________________
(data).
Punkto pakeitimai:
Nr. 633, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10535

15. Tarnybinės žymos
1. Sutikrinau duomenis apie asmenį su Gyventojų registro duomenimis _________
_______________________________________________________________________________.
(patikrinimo duomenys ir data)

2. Patikrinau duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą arba konsulinį mokestį
_______________________________________________________________________________.
(patikrinimo duomenys ir data)

______________________
(parašas)

______________________
(vardas ir pavardė)

______________________
(data)

Pastabos:
*Nurodoma, jeigu asmuo sutinka, kad šie jo duomenys būtų tvarkomi, jeigu ne – braukiamas
brūkšnys.
__________________

