
 

INFO RMACIJA Š EŠIO LIK MEČIA MS  

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens 

tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje, taip pat gali būti naudojama vykti į užsienio 

valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Pasas yra Lietuvos 

Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į 

užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje. P i l i e t i s  v i enu  m et u  ga l i  t u r ė t i  i r  a s mens  

t ap a t yb ės  k o r t e l ę ,  i r  p as ą .  

LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTYS PILIEČIAI NUO 16 METŲ PRIVALO TURĖTI ASMENS TAPATYBĖS 

KORTELĘ ARBA PASĄ, JEIGU NETURI GALIOJANČIOS ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS AR GALIOJANČIO PASO. 

 LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTYS PILIEČIAI, KURIEMS SUKAKO 16 METŲ, DOKUMENTUS DĖL ASMENS 

TAPATYBĖS KORTELĖS AR PASO IŠDAVIMO TURI PATEIKTI TERITORINEI POLICIJOS ĮSTAIGAI NUSTATYTA TVARKA 

NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ PO TO, KAI SUKAKO 16 METŲ.  

 Pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens 

tapatybės kortelės ar paso gavimo pateikia pats, asmeniškai kreipdamasis į pasirinktą migracijos tarnybą 

(nesvarbu, kur asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą). Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę 

ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į 

migracijos tarnybą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų (įtėvių) ir pateikti savo asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas ir pateikti paskyrimą 

globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą.  

Pateiktini dokumentai: 

 asmens tapatybės kortelę arba pasą (juos keičiant); 

 gimimo liudijimą, jei pilietis asmens tapatybės kortelę arba pasą gauna pirmą kartą; 

 sumokėtos valstybės rinkliavos kvitą (asmens, kuriam bus išduotas asmens dokumentas duomenimis) 

ar dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo valstybės rinkliavos aplinkybes. Valstybės rinkliavą taip 

pat galima sumokėti migracijos tarnyboje banko kortele arba grynais per mokėjimo aparatą FoxBox 

(papildomai mokamas administravimo mokestis); 

*Valstybės rinkliavos lengvata. Valstybės rinkliavos už paso, asmens tapatybės kortelės išdavimą, 

keitimą bendra tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems nesukako 18 metų, dydis sumažinamas 50% 

jų pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų išdavimą, keitimą bendra tvarka. 

 

Migracijos skyrius primena, kad Administracinių nusižengimų kodekso 528 

straipsnyje yra numatyta administracinė atsakomybė už gyvenimą be asmens 

tapatybės kortelės arba paso. 


